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 หนา้ 1 

 

บทที ่1บทที ่1  

บทน าบทน า  
 

แนวคิดและหลักการ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่สะท้อนให้ภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาของชาติ  

รวมถึงคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ในการด าเนินการประเมินคุณภาพทั้งระบบมีการแบ่ง
ระดับของการประเมินคุณภาพการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ประเมินระดับชั้นเรียนการประเมินระดับ
โรงเรียน การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินระดับชาติ ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าวนี้เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องและสอดรับซึ่งกันและกัน เพ่ือสะท้อนคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับต่างๆ เป็นตัวชี้ วัดคุณภาพการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่ 18 
เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 3 โดยให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสอบปลายปี
ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 (ข้อ 8) ซึ่งใน
ระดะดับมัธยมศึกษาปีที ่1, 2 จัดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินการตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยด าเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 
พร้อมกันทุกโรงเรียน โดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560                  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560                    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                   
เป็นรายสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบผลการสอบ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ประจ าปีการศึกษา 2560 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 
 

ขอบเขต 
 การสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดขอบเขตของ      

การประเมิน ดังนี้ 
  1. ประชากร 

      ผู้เข้ารับการสอบครั้งนี้ เป็นนักเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 
2560 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 85 โรงเรียน  
โดยแยกจ านวนนักเรียนตามระดับชั้น ได้ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 9,900 คน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  
จ านวน 9,118 คน  
  2. ระยะเวลา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ง 85 โรงเรียน  โดยให้
ด าเนินการสอบในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 
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  3. เนื้อหา 
    3.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
     เนื ้อหาที ่ใช้ในการออกข้อสอบครั ้งนี ้ เป็นเนื ้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  
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักการ แนวคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าเสนอ
ดังนี้ 
 

การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 

                  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  รวมทั้งมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 3  โดยให้ใช้ข้อสอบกลางที่
พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบ
ทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 (ข้อ 8) โดยมีรายละเอียดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้น ต่างๆ 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 สังคมศึกษาฯ 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมการใช้ข้อสอบกลางในการ
สอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยให้สถานศึกษาก าหนดสัดส่วนการใช้ข้อสอบกลางที่
พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามความเหมาะสม และข้อสอบที่พัฒนาโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ยังคงให้บริการเหมือนปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินการตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยด าเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2    
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 
พร้อมกันทุกโรงเรียน โดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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จุดประสงค์การประเมิน 
               1. เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของข้อสอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
               2. เพ่ือให้โรงเรียนใช้ข้อสอบตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
               3. เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เครื่องมือตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

 

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบ 

                  รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละ
ระดับชั้นเป็นดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ดังตาราง 

 
ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลา (นาที) 

ม.1 ภาษาไทย 40 100 90 
คณิตศาสตร์ 30 100 120 
วิทยาศาสตร์ 40 100 90 
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 100 90 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 100 90 

ม.2 ภาษาไทย 40 100 90 
คณิตศาสตร์ 30 100 120 
วิทยาศาสตร์ 40 100 90 
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 100 90 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 100 90 

 

 



 

 หนา้ 6 

 

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบ 
 
 

รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละระดับชั้นเป็น 
ดังนี้  

โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม

จ านวน

ข้อ  เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคดิเพื่อน าไปใชต้ัดสินใจ แก้ปญัหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  
ม.1/2 จับใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน วิเคราะห ์ 1 (1)   1 (28)  2 
ม.1/3 ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกับขอ้คิดเห็นจากเร่ืองที ่
        อา่น 

วิเคราะห ์ 1 (2)   1 (29)  2 

ม.1/4 ระบุและอธบิายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลาย 
        ความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน 

วิเคราะห ์ 1 (3) 1 (24)    2 

ม.1/5 ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจาก 
        บริบท 

วิเคราะห ์ 1 (4)     1 

ม.1/6 ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
        ประเภทชักจูงโน้มนา้วใจ 

วิเคราะห ์ 1 (5)     1 

ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอา่นงานเขียนอย่าง 
        หลากหลายเพือ่น าไปใช้แก้ปญัหาในชีวิต 

น าไปใช้/
ประเมินค่า 

1 (6)    1 (35) 2 

สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขยีนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตา่งๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ 
                     รายงานการศึกษาคน้คว้าอย่างมีประสทิธิภาพ   
ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม  
        และสละสลวย 

น าไปใช้    1 (30)  1 

ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญ 
        และรายละเอียดสนับสนุน 

น าไปใช้ 1 (7)     1 

ม.1/4 เขียนเรียงความ วิเคราะห ์  1 (25)    1 
ม.1/5 เขียนย่อความจากเร่ืองที่อ่าน น าไปใช้ 1 (8)     1 
ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสือ่ที ่
        ได้รับ 

วิเคราะห์/
สร้างสรรค์ 

1 (9)    1 (36) 2 

ม.1/7 เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกจิธุระ น าไปใช้ 1 (10)     1 
ม.1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน 
 
 
 
 

น าไปใช้ 1 (11)     1 



 

 หนา้ 7 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม
จ านวน

ข้อ 
  เลือกตอบ 

หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น  ตอบอิสระ 

สาระที่ 3 การฟัง การด ูและการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและ 
                     สร้างสรรค ์  

ม.1/1 พูดสรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่ฟังและดู วิเคราะห ์ 1 (22)         1 

ม.1/2 เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองที่ฟังและด ู วิเคราะห ์ 1 (12)         1 
ม.1/3  พูดแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
         และดู  

สร้างสรรค์     1 (37) 1 

ม.1/4 ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อทีม่ีเน้ือหาโน้มน้าวใจ 
วิเคราะห์/
ประเมนิค่า 

1 (13) 1 (23)    2 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภมูปิัญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัตขิองชาติ   

ม.1/1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย วิเคราะห ์ 1 (14)     1 
ม.1/2 สร้างค าในภาษาไทย น าไปใช้ 1 (15)   1 (31)  2 
ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค วิเคราะห ์ 1 (16)   1 (32)  2 
ม.1/4 วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษา 
         เขียน 

วิเคราะห ์ 1 (17)  1 (26)   2 

ม.1/5 แต่งบทร้อยกรอง 
น าไปใช้/
สร้างสรรค์ 

   1 (33) 1 (38) 2 

ม.1/6 จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต วิเคราะห ์ 1 (18)    1 (39) 2 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  

มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิ   

ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห ์ 1 (19)         1 

ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน พร้อม 
        เหตุผลประกอบ 

วิเคราะห ์ 1 (20)   1 (27)     2 

ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ประเมินค่า 1 (21)     1 (34)   2 
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกตใช้ 
        ในชีวิตจริง 

สร้างสรรค์         1 (40) 1 

รวมจ านวนข้อ   22 3 2 7 6 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนา้ 8 

 

โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม

จ านวน

ข้อ   เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น  ตอบอิสระ 

สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคดิเพื่อน าไปใชต้ัดสินใจ แก้ปญัหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน   

ม.2/2 จับใจความส าคัญ สรุปความ  และอธิบาย 
        รายละเอยีดจากเร่ืองที่อ่าน 

วิเคราะห ์ 1 (1)   1 (29)  2 

ม.2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียน 
        ต่างๆ ที่อ่าน 

วิเคราะห์/
น าไปใช้ 

1 (2)   1 (30)  2 

ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกีย่วกับ 
        เร่ืองที่อ่าน 

วิเคราะห์/
ประเมินค่า 

1 (3)    1 (37) 2 

ม.2/5 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน  
        และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

วิเคราะห ์ 1 (4)     1 

ม.2/6 ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อการโนม้น้าว หรือความ 
        สมเหตุสมผลของงานเขียน 

ประเมินค่า 1 (5)     1 

ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรอืค าประพันธ์อย่าง 
        หลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้ 
        จากการอา่น  เพือ่น าไปใช้แกป้ัญหาในชีวิต 

วิเคราะห์/
สร้างสรรค์ 

1 (6)    1 (38) 2 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขยีนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตา่งๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ 
                    รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมปีระสิทธภิาพ   
ม2/2. เขียนบรรยายและพรรณนา วิเคราะห ์ 1 (7)         1 
ม2/3. เขียนเรียงความ  วิเคราะห ์ 1 (8)     1 
ม.2/4 เขียนย่อความ น าไปใช้    1 (31)  1 
ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห ์ 1 (9)     1 

ม.2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ วิเคราะห ์ 1 (10)     1 

ม.2/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความ 
        คิดเห็น หรอืโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 

ประเมินค่า/
สร้างสรรค์ 

1 (11)    1 (39) 2 

สาระที่ 3 การฟัง การด ูและการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆอยา่งมีวิจารณญาณและ 
                     สร้างสรรค ์  

ม.2/1 พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห ์ 1 (12)     1 

ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ขอ้คิดเห็น  และความ 
        นา่เช่ือถือของข่าวสารจากสือ่ต่างๆ 

วิเคราะห ์
1 (13)     1 

ม.2/3 วิเคราะห์และวจิารณ์เร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
         เพื่อน าขอ้คิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ประเมินค่า/

สร้างสรรค์ 
1 (14)  1 (27)   2 

 
 
 



 

 หนา้ 9 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม

จ านวน

ข้อ   เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

ม.2/4 พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์/

สร้างสรร
ค์ 

1 (15)     1 (32)   2 

ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด น าไปใช้   1 (25)       1 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภมูปิัญญาทางภาษา และรักษา 
                    ภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาติ   
ม.2/1 สร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์/

น าไปใช้ 
1 (16)     1 (33)   2 

ม.2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญัประโยครวม และ 
         ประโยคซ้อน 

วิเคราะห ์ 1 (17)         1 

ม.2/3 แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์/

สร้างสรร
ค์ 

1 (18)     1 (34)   2 

ม.2/4 ใช้ค าราชาศัพท์ น าไปใช้ 1 (19)     1 (35)   2 
ม.2/5 รวบรวมและอธิบายความหมายของ ค า 
        ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

วิเคราะห์/
เข้าใจ 

2 
(20-21) 

        
2 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิ   

ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับ 
        ทีย่ากขึ้น 

วิเคราะห ์ 1 (22)         1 

ม.2/2 วิเคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และ   
        วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พรอ้มยกเหตุผลประกอบ 

วิเคราะห ์   1 (26)     1 (40) 2 

ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ประเมิน
ค่า 

1 (23)     1 (36)   2 

ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ 
        ในชีวิตจริง 

ประเมิน
ค่า/

สร้างสรร
ค์ 

1 (24)   1 (28)     2 

รวมจ านวนข้อ   24 2 2 8 4 40 
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โครงสร้างแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 
รูปแบบข้อสอบ  รวมจ านวน 

ข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น แสดงวธิีท า 

สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

ม.1/1 ระบุหรือยกตวัอย่าง และเปรยีบเทียบจ านวนเต็มบวก  
        จ านวนเต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม 

เข้าใจ 1 (1)    1 

ม.1/2 เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  
        และเขียนแสดงจ านวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  
        (scientific notation) 

เข้าใจ  1 (17) 1 (22)  2 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถงึผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหวา่งการด าเนินการต่างๆ ใช้การด าเนินการในการแกป้ัญหา 
ม.1/1 บวก  ลบ  คูณ  หารจ านวนเต็ม  และน าไปใช้แก้ปัญหา    
        ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่ 
        เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ การคูณ  การหาร  และบอก 
        ความสัมพันธข์องการบวกกับการลบ  การคูณกับการหาร 
        ของจ านวนเต็ม 

เข้าใจ/ 
น าไปใช้ 

 

2 (2, 3) 
 

   2 

ม.1/2 บวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนและ ทศนิยม  และน าไปใช้ 
        แก้ปัญหา  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ   
        อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ  การคูณ การหาร    
        และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับ 
        การหารของเศษส่วนและทศนิยม 

น าไปใช้ 
 

1 (4) 
 

 1 (23)  2 

ม.1/3 อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็ม    
        เศษส่วนและทศนิยม 

เข้าใจ 1 (5)    1 

ม.1/4 คูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้ก าลัง 
        เป็นจ านวนเต็ม   

น าไปใช้ 1 (6)    1 

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปญัหา 
ม.1/1 ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   
        รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
        จากการค านวณ 

น าไปใช้  1 (18)   1 

มาตรฐาน ค 1.4  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกีย่วกับจ านวนไปใช้ 
ม.1/1 น าความรู้และสมบัติเกีย่วกับจ านวนเต็มไปใช้ในการ 
        แก้ปัญหา   

น าไปใช้/
วิเคราะห ์

1 (7)  1 (24)  2 

สาระที่ 3 เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณติสองมิตแิละสามมิติ 

ม.1/2 สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทาง 
        เรขาคณิต  และบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์ 

น าไปใช้/
เข้าใจ 

1 (8)  1 (25)  2 

ม.1/5 ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า 
        ด้านข้าง  หรือ ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ก าหนดให้   

น าไปใช้ 1 (9)  1 (27)  2 

ม.1/6 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก 
        ลูกบาศก ์ เมื่อก าหนดภาพสองมติิที่ได้จากการมองด้านหน้า       
        ด้านข้าง และด้านบนให ้

น าไปใช้ 1 (10) 1 (20)   2 
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สาระที่ 4 พืชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 

ม.1/1  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ของแบบรูปทีก่ าหนดให ้  เข้าใจ 1 (11)  1 (26)  2 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนแปล 
                   ความหมายและน าไปใช้แก้ปญัหา 

ม.1/1  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย   น าไปใช้ 1(12) 1(19)   2 
ม.1/2 เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือ     
        ปัญหาอย่างง่าย    

เข้าใจ 1(13)    1 

ม.1/3 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยา่ง 
        ง่าย  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

น าไปใช้/

วิเคราะห ์

1(14) 1(21)   2 

ม.1/4 เขียนกราฟบนระนาบในระบบพกิัดฉากแสดงความ 
        เกีย่วขอ้งของปริมาณสองชุดที่ก าหนดให้     

น าไปใช้   1(29)  1 

ม.1/5 อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบ 
        พกิัดฉากที่ก าหนดให ้

เข้าใจ 1(15)    1 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วธิีการทางสถิตแิละความรู้เกี่ยวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุสมผล 

ม.1/1  อธิบายได้ว่าเหตกุารณ์ที่ก าหนดให้ เหตุการณ์ใดจะมี 
         โอกาสเกิดขึ้นได้มากกวา่กัน 

น าไปใช้ 1(16)    1 

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้    
                     เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง 
                     คณติศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยง 
                     ความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
                     คณติศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   และมีความคิด 
                     รเิริ่มสรา้งสรรค ์

ทักษะ

กระบวนการ 

  1(28) 1(30) 2 

รวมจ านวนข้อ  16 5 8 1 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ  
รวม 

จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน ตอบสั้น แสดงวธิีท า 
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โครงสร้างแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ รวม 
จ านวน

ข้อ 
เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียน

ตอบสั้น 
แสดง
วิธีท า 

สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
ม.2/2 จ าแนกจ านวนจริงที่ก าหนดให ้และ ยกตวัอย่างจ านวนตรรกยะ 
        และ จ านวนอตรรกยะ   

เข้าใจ 1 (1)  1 ( 22)  2 

ม.2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกบัอัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละในการแก้โจทย์ 

        ปัญหา   

น าไปใช้/ 
วิเคราะห ์

 1 (18) 1 (23)  2 

มาตรฐาน ค1.2 เข้าใจถึงผลที่เกดิขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการตา่งๆใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

ม.2/1 หารากที่สองและรากที่สามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัว   

        ประกอบและน าไปใช้ในการแก้ปญัหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความ 

        สมเหตุสมผลของค าตอบ   

น าไปใช้ 2 (2 - 3)    2 

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแกป้ัญหา 

ม.2/1 หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจ านวนจริง  

        และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  พรอ้มทั้งตระหนักถึงความ    

        สมเหตุสมผลของค าตอบ 

น าไปใช้ 1 (4)  1 (24)  2 

สาระที่ 2 การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวดั 
ม.2/1 เปรียบเทียบหน่วยความยาว  หน่วยพื้นที ่ ในระบบเดียวกัน   
         และต่างระบบ  และเลือกใช้หนว่ยการวัดได้อยา่งเหมาะสม 

เข้าใจ 1 (5)    1 

ม.2/2 คาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นที ่ ปริมาตรและน้ าหนักได้อย่าง 
        ใกล้เคียง  และอธิบายวธิีการที่ใช้ในการคาดคะเน        

เข้าใจ/ 

น าไปใช้ 

1 (6)  1 (25)  2 

มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเกีย่วกับการวัด 
ม.2/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกบัความยาวและพื้นที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ 
        ต่าง ๆ   

น าไปใช้ 1 (7)  1 (26)  2 

สาระที่ 3 เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกบัปรภิูม ิ(spatial reasoning)  และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต  
                    (geometric model)  ในการแก้ปญัหา 
ม.2/1 ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทกุประการของรูปสามเหลีย่ม 
        และสมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา 

น าไปใช้ 
วิเคราะห ์

1 (8) 1 (19) 1 (27)  3 

ม.2/2 ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบัในการให้เหตุผลและ 
        แก้ปัญหา          

น าไปใช้ 2 (9 -10)    2 

ม.2/3 เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน   
        การสะท้อน และการหมุน และน าไปใช้ 

เข้าใจ 1 (11)    1 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ รวม 
จ านวน

ข้อ 
เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียน

ตอบสั้น 
แสดง
วิธีท า 

ม.2/4 บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน    การสะท้อนและการ 
        หมุนรูปต้นแบบ  และอธิบายวิธกีารที่จะได้ภาพทีป่รากฏเมื่อ 
        ก าหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้    

เข้าใจ 1 (12)    1 

สาระที่ 4 พืชคณติ 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ตา่ง ๆ ตลอดจน  
                    แปลความหมายและน าไปใช้แกป้ัญหา 
ม.2/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้ง 
        ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

น าไปใช้ 2  

(13 -14) 

 1 (28)  3 

ม.2/2 หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้น 
        จากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนบนระนาบใน 
        ระบบพิกัดฉาก 

เข้าใจ/ 

น าไปใช้ 

1 (15) 1 (20)   2 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะหข์้อมูล 
ม.2/1 อ่านและน าเสนอขอ้มูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม เข้าใจ 1 (16) 1 (21)   2 
มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วธิีการทางสถิตแิละความรู้เกี่ยวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุสมผล 
ม.2/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน  
        เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้น 
        ได้มากกวา่กัน 

เข้าใจ 1 (17)    1 

สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   
                    การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
                    และ การน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง 
                    คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
                    อื่นๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ทักษะ
กระบวนการ 

  1 (29) 1 (30) 2 

รวมจ านวนข้อ  17 4 8 1 30 
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โครงสร้างแบบทดสอบวทิยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สาระที่ 1 สิ่งมชีีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของ สิ่งมีชีวติที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการ  
                     สบืเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืช 
        และเซลล์สัตว์ 

วิเคราะห ์ 1 (1) 
 

    1 

ม.1/4 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ 
        และออสโมซิส 

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

1 (2) 
 

1 (31) 
 

   2 

ม.1/7 อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
        ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม       

วิเคราะห ์ 1 (21) 
 

  1 (22) 
 

 2 

ม.1/9 สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกบัระบบล าเลียงน้ าและ 
        อาหารของพืช 

วิเคราะห ์ 1 (3) 
 

    1 

ม.1/11 อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 
          และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วน 
          ต่างๆ ของพืชเพื่อ ชว่ยในการขยายพันธุ์ 

เข้าใจ 2 (4-5) 
 

    2 

ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า  
          และการสัมผัส   

ทักษะ/ 
วิเคราะห ์

1 (6)  1 (33)   2 

ม.1/13 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน   
          การขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ ์เพิ่มผลผลิตของพืชและ 
          น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

วิเคราะห ์ 1 (7) 
 

  1 (36) 
 

 2 

สาระที่ 3 สารและสมบัตขิองสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบัตขิองสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
                     และจิตวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.1/1 ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาด 
        อนภุาคเป็นเกณฑ์ และอธบิายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 

เข้าใจ 1 (8) 
 

    1 

ม.1/2 อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้ 
        แบบจ าลองการจัดเรียงอนภุาคของสาร 

เข้าใจ 1 (9) 
 

    1 

ม.1/3 ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย เข้าใจ 1 (23)   1 (24)  2 
ม.1/4 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ 
        ประโยชน ์

เข้าใจ     1 (39) 
 

1 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ 
                    และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ม.1/1 ทดลองและอธิบายวธิีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้น 
        เป็นร้อยละ และอภิปรายการน าความรู้เกี่ยวกับสารละลาย 
        ไปใช้ประโยชน์    

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

1 (18) 1 (19) 
 

 1 (20) 
 

 3 

ม.1/2 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงาน 
        ของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย 

วิเคราะห ์ 1 (25) 
 

 1 (26) 
 

  2 

ม.1/3 ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ  
        และการละลายของสาร 

วิเคราะห ์ 1 (10) 
 

    1 



 

 หนา้ 15 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และน าความรู้ไป 
                     ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม     
ม.1/1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณ สเกลาร์   เวกเตอร ์ เข้าใจ 1 (11)     1 
ม.1/2 ทดลองและอธิบายระยะทางการกระจัด อัตราเร็ว และ 
        ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ

เข้าใจ/ 
วิเคราะห์/ 
น าไปใช้ 

1 (12) 
 

1 (32) 
 

1 (34) 
 

  3 

สาระที่ 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว  5.1 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลงังาน ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงาน 
                      ต่อชีวติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ละ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ม.1/1 ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ วิเคราะห ์ 1 (13)     1 
ม.1/2 สังเกตและอธิบายการถา่ยโอนความร้อน และน าความรู้ไปใช้ 
       ประโยชน์   

วิเคราะห ์ 1 (14) 
 

    1 

ม.1/3 อธิบายการดูดกลืน  การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี 
       และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       

วิเคราะห ์    1 (37) 
 

 1 

ม.1/4 อธิบายสมดุลความร้อนและ ผลของความร้อนต่อการขยายตัว 
        ของสาร และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน            

น าไปใช้/ 
วิเคราะห ์

1 (15) 
 

 1 (35) 
 

  2 

สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว  6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกดิขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ  
                      ภมูิประเทศ และสณัฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละจิตวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างอุณหภูมิ ความชื้น 
        และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

วิเคราะห ์ 1 (27) 
 

 1 (28) 
 

  2 

ม.1/4 สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลจากการ 
        พยากรณ์อากาศ 

วิเคราะห ์ 1 (29) 
 

1 (30) 
 

   2 

ม.1/6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธบิายปัจจัยทางธรรมชาติและการ 
        กระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมขิองโลก 
        รูโหว่โอโซน และฝนกรด 

วิเคราะห ์ 1 (16) 
 

  1 (38) 
 

 2 

ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่ 
        โอโซน และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห ์ 1 (17) 
 

   1 (40) 
 

2 

รวมจ านวนข้อ  23 4 5 6 2 40 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนา้ 16 

 

โครงสร้างแบบทดสอบวทิยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวติกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของสิง่มีชีวติที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบ 
                    เสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวติ 

ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และน าความรู้ 
        ไปใช้ประโยชน ์

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

3 
(1, 2, 22) 

 
1 (23) 

 
1 (36) 

 
 5 

ม.2/3 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อ 
       สิ่งเร้าภายนอกและภายใน 

วิเคราะห ์ 1 (3) 
 

    1 

ม.2/4 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ 
        ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิม่ผลผลิตของสัตว์และน าความรู้ 
       ไปใช้ประโยชน ์

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

2 (4-5) 
 

    2 

ม.2/5 ทดลองวิเคราะห ์และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณ 
        พลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวัย 

วิเคราะห ์ 1 (29) 
 

1 (19) 
 

1 (30) 
 

1 (31) 
 

 4 

สาระที่ 3  สารและสมบตัิของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบัตขิองสาร  ความสมัพันธ์ระหว่างสมบตัิของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
                     และจิตวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.2/2 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ 
        ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสแีละน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      

น าไปใช้/ 
เข้าใจ 

1 (17) 1 (18)    2 

ม.2/3 ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรองการตกผลึก 
        การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี และน าความรู้ไปใช้ 
        ประโยชน ์

ทักษะ/ 
วิเคราะห์/ 

เข้าใจ 

2 
(6, 32) 

  1 
(33) 

 3 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
                    จิตวิทยาศาสตร ์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.2/1 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงาน 
         เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด 
        ปฏิกิรยิาเคมี    

วิเคราะห์/ 
เข้าใจ 

1 (24) 
 

 1 (25)   2 

ม.2/4 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย 
        วิธีปอ้งกันและแก้ไขอันตรายที่เกดิขึ้นจากการใช้ สารเคมี    

วิเคราะห์/ 
น าไปใช้ 

2 
(7, 8) 

  1 
(37) 

 3 

สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรู้ไปใช ้
                    ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถทุี่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ 
        ดว้ยความเร็วคงตัว 

วิเคราะห์/ 
เข้าใจ 

2 (9-10) 1 (20)  1 (38) 
 

 4 

สาระที่ 5   พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิต 
                    และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

    ม.2/1 ทดลองและอธบิายการสะทอ้นของแสงการหักเหของแสง  
            และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์    

เข้าใจ 
วิเคราะห ์

2 (11-12) 
 

1 (21) 
 

1 (28) 
 

  4 



 

 หนา้ 17 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวน 

ข้อ เลือกตอบ 
หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

   ม.2/3 ทดลองและอธิบายการดูดกลนืแสง สี การมองเห็นสีของวัตถุ 
           และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

วิเคราะห ์
 

1 (13) 
 

   1 (40) 
 

2 

สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ค 6.1 เข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศภูมิ 
                    ประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ม.2/2 ส ารวจ วิเคราะห์ และอธบิายการใช้ประโยชน์และปรับปรุง 
        คุณภาพของดิน 

น าไปใช้ 1 (34) 
 

   1 (35) 
 

2 

ม.2/4 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพือ่จ าแนก 
        ประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

วิเคราะห ์
 

2 (14-15) 
 

    2 

ม.2/6 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกดิ ลักษณะและสมบัติของ 
        ปโิตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

เข้าใจ 1 (16) 
 

    1 

     ม.2/7 ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ 
             และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่นหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

วิเคราะห ์
 

   1 (39) 
 

 1 

ม.2/9 ทดลองเลียนแบบและอธิบาย กระบวนการผุพังอยูก่ับที่การกร่อน 
        การพัดพา การทับถม  การตกผลกึ และผลของกระบวนการ  
       ดังกล่าว 

 

วิเคราะห ์ 1 (26)  1 (27)   2 

รวมจ านวนข้อ  23 4 5 6 2 40 

 
 

โครงสร้างแบบทดสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับ
พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียนตอบ 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเขา้ใจประวัต ิความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยดึมั่นและ
ปฏิบตัิตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข 

ม.1/2 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ 
        ถอืที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและ 
        ครอบครัว 

น าไปใช้/
วิเคราะห ์

2 (1-2)   2 

ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสตูิจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิรยิา หรือ 
        ประวัติศาสดาที่ตนนับถอืตามที่ก าหนด 

เข้าใจ 2 (3-4)   2 

ม.1/5 อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ 
        หลกัธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและ 
        น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 

น าไปใช้ 2 (5-6)   2 

มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ด ี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือ 

ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเปน็แบบอยา่งในการประพฤติ 
         ปฏิบัต ิ และปฏบิัติตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตน 
         นับถือ 

น าไปใช้ 1 (7)  1 (33) 2 



 

 หนา้ 18 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับ
พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียนตอบ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ 
                    สังคมโลกอย่างสันติสุข 
ม.1/1 ปฏบิัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล น าไปใช้ 3 (8-10)  1 (34) 4 
ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง  
        ความสัมพันธ์ที่ดหีรืออาจน าไปสูค่วามเข้าใจผิดต่อกัน 

วิเคราะห์/
ประเมินค่า 

2 (11-12)   2 

มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยดึมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา  ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี 
                     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
ม.1/2 วิเคราะหบ์ทบาทการถว่งดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ 
         แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปจัจบุัน 

วิเคราะห์/
เข้าใจ 

2 (13-14)   2 

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้ง 
                    เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมดีุลยภาพ 
ม.1/2 วิเคราะห์คา่นิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซ่ึง 
         ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

วิเคราะห ์ 1 (15)  1 (35) 2 

มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ม.1/1 วิเคราะหบ์ทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงิน 
         แต่ละประเภทและธนาคารกลาง 

วิเคราะห์/
เข้าใจ 

3 (16-18)   3 

ม.1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา เข้าใจ/ 
น าไปใช้ 

2 (19-20)  1 (36) 3 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร ์

ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณต์่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ม.1/1 วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ วิเคราะห ์ 1 (21)  1 (37) 2 
ม.1/3 น าวิธกีารทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทาง 
         ประวัติศาสตร์ 

วิเคราะห์/
น าไปใช้ 

1 (22) 1 (31)  2 

มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปัจจบุัน ในด้านความสัมพันธแ์ละการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนื่อง ตระหนักถึง 
                    ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ม.1/2 ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย 
        ตะวันออกเฉียงใต้ 

เข้าใจ 1 (23)   1 

มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภมูิปญัญาไทย มีความรักความภูมใิจและธ ารงความเป็นไทย 
ม.1/2 วิเคราะหพ์ัฒนาการของอาณาจกัรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ วิเคราะห ์ 2 (24-25)   2 
ม.1/3 วิเคราะห์อิทธพิลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 
         และสังคมไทยในปัจจุบัน 

วิเคราะห ์ 1 (26)   1 

สาระที่ 5 ภมูิศาสตร ์  

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนที่และเครื่องมือทาง 
                    ภมูิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมปีระสิทธภิาพ 
ม.1/2 อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศ 
         ไทยกับทวีปต่าง ๆ 

น าไปใช้ 1 (27) 1 (32)  2 

ม.1/3 วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภยัธรรมชาตแิละ 
        การระวังภยัที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวปีเอเชีย   

วิเคราะห ์ 1 (28)  1 (38) 2 



 

 หนา้ 19 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับ
พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม 
จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียนตอบ 

        ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกดิการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวปี 
         เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

วิเคราะห ์ 1 (29)   1 

ม.1/2 วิเคราะห์ความร่วมมอืของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
         ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนยี 

วิเคราะห ์ 1 (30)  1 (39) 2 

ม.1/4 วิเคราะหป์ัจจยัทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหล 
        ของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้า  และประชากรในทวปีเอเชีย  
        ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

วิเคราะห ์   1 (40) 1 

รวมจ านวนข้อ  30 2 8 40 

 
 

โครงสร้างแบบทดสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม
จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียนตอบ 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเขา้ใจประวัต ิความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยดึมัน่และ 
                    ปฏิบตัิตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ม.2/2 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ 
         ถือที่ชว่ยเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

วิเคราะห ์ 1 (1) 1 (31)  2 

ม.2/3 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ 
         ถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวฒันธรรม เอกลักษณ์ของชาติ 
         และมรดกของชาต ิ

วิเคราะห ์ 2 (2-3) 
 

  2 

ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัตศิาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ 
         ตามที่ก าหนด 

วิเคราะห ์ 1 (4) 
 

  1 

ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และขอ้ธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ 
        หลกัธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและ 
        น าไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

น าไปใช้ 1 (5) 
 

 1 (33) 2 

ม.2/11 วิเคราะหก์ารปฏิบัติตนตามหลกัธรรมทางศาสนาที่ตนนับถอื  
          เพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลีย่นแปลงของ 
          โลก และการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข 

วิเคราะห ์ 1 (6) 
 

  1 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม 
                     โลกอย่างสันติสุข 
ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง  
        ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  

น าไปใช้  2 (7-8) 
 

 1 (34) 3 

ม.2/3 วิเคราะห์บทบาทความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทาง 
         สังคม 

วิเคราะห ์ 1 (9)   1 

ม.2/4 อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย วิเคราะห ์ 2 (10-11)   2 



 

 หนา้ 20 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม
จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียนตอบ 

        และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความ 
        เข้าใจอันดีระหว่างกัน 
 

 

มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยดึมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา  ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
                     ทรงเป็นประมขุ 
ม.2/2 วิเคราะหข์้อมูล ขา่วสารทางการเมืองการปกครองที่มี 
         ผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 

วิเคราะห ์ 2 (12-13)   2 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากรทีม่ีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้ง 
                      เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ม.2/1 วิเคราะหป์ัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนและการออม วิเคราะห ์ 1 (14 )  1 (35) 2 
ม.2/4 อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค วิเคราะห ์ 2 (15-16)  1 (36) 3 
มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ม.2/3 วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  ในโลกที่ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
วิเคราะห ์ 1 (17)   1 

ม.2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า ในประเทศและต่างประเทศ
ส่งผลต่อ คุณภาพสินค้าปริมาณการผลติ และ ราคาสินค้า 

วิเคราะห ์ 1 (18)  1 (32)  2 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร ์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตรม์าวิเคราะห์เหตุการณต์่าง ๆ อย่าง 
                    เป็นระบบ 
ม.2/1 ประเมินความนา่เช่ือถือของหลักฐาน  ทางประวัติศาสตร์ใน

ลักษณะต่าง ๆ 
ประเมินค่า 1 (19)    1 

ม.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งความจริงกับขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

วิเคราะห ์ 2 (20-21)    2 

ม.2/3 เห็นความส าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
น่าเช่ือถือ 

น าไปใช้ 1 (22)   1 

มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปัจจบุัน ในด้านความสัมพันธแ์ละการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนื่อง ตระหนักถึง 
                    ความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิขึ้น 
ม.2/2 ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย วิเคราะห์/น าไปใช้ 1 (23)  1 (37) 2 
มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภมูิปญัญาไทย มีความรักความภูมใิจและธ ารงความเป็นไทย 
ม.2/1 วิเคราะหพ์ัฒนาการของอาณาจกัรอยุธยา และธนบุรีในด้าน 
         ต่างๆ 

วิเคราะห ์ 1 (24)   1 

ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง 
         ของอาณาจักรอยุธยา 

วิเคราะห ์ 1 (25) 
 

  1 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนที่และเครื่องมือทาง 
                    ภมูิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมปีระสิทธภิาพ 
ม.2/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และ 
        น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 
        ยุโรป และแอฟริกา     

วิเคราะห ์ 1 (26) 
 

 1 (38) 
 

2 

ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพและสังคม 
        ของทวีปยโุรปและแอฟริกา 

วิเคราะห ์ 2 (27-28) 
 

  2 

มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกดิการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
                    ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ม.2/1 วิเคราะหก์ารกอ่เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจาก วิเคราะห ์ 1 (29)  1 (39) 2 



 

 หนา้ 21 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ รวม
จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน เขียนตอบ 

        การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรป  
        และแอฟริกา   

 

ม.2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบทีป่ระเทศไทยได้รับจากการ 
        เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ แอฟริกา 

วิเคราะห ์ 1 (30) 
 

 1 (40) 
 

2 

รวมจ านวนข้อ  30 2 8 40 

 
 
โครงสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ 
รวม  

จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน 
เขียน    

ตอบสั้น 
เขียน      

ตอบอิสระ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรือ่งที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทตา่งๆ และแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 
ม.1/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอรอ้ง ค าแนะน า และค าชี้แจง 
        ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 

น าไปใช้ 2 (1-2) 
 

   2 

ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กบัสื่อที ่
        ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน    

เข้าใจ 
 

2 (3-4) 
 

1 (29) 
 

2 (32-33) 
 

 5 

ม.1/4 ระบุหัวข้อเร่ือง (topic) ใจความส าคัญ (main  
        idea) และตอบจากการฟังและอา่นบทสนทนา  
        นิทาน และเร่ืองสั้น   

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

4 (5-8) 
 

2 (30-31) 
 

  6 

มาตรฐาน ต 1.2 มทีักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลขา่วสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัตนเอง กิจกรรม  
         และสถานการณ์ต่างๆ ในชวีิตประจ าวัน 

น าไปใช้ 4 (9-12) 
 

   4 

ม.1/2 ใช้ค าขอรอ้ง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจงตาม สถานการณ์ น าไปใช้ 2 (13-14)    2 
ม.1/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความ 
        ชว่ยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
        ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง เหมาะสม 

น าไปใช้ 2 (15-16) 
 

   2 

ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล และแสดงความ 
        คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออา่นอย่างเหมาะสม 

 เข้าใจ   2 (34-35) 
 

 2 

ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของ 
        ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั  กิจกรรมต่างๆ  
        พรอ้มทั้งให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

น าไปใช้ 1 (17)    1 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลขา่วสาร ความคดิรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆ โดยการพดูและการเขยีน 
ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกีย่วกับตนเอง กิจวัตร 
        ประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

เข้าใจ 2 
(18-19) 

 2 
(36-37) 

 4 

ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme)  
        ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน 
        ความสนใจของสังคม 

เข้าใจ/
วิเคราะห ์

2 (20-21) 
 

 2 (38-39) 
 

 4 

ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรมหรือ 
        เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

วิเคราะห์/
สร้างสรรค์ 

1 (22) 
 

  1 (40) 
 

2 



 

 หนา้ 22 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ 
รวม  

จ านวนข้อ เลือกตอบ เชิงซ้อน 
เขียน    

ตอบสั้น 
เขียน      

ตอบอิสระ 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ 
        เป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

วิเคราะห ์ 1 (23) 
 

   1 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อยา่งถกูต้อง    
                    และเหมาะสม  
ม.1/1 บอกความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างการ 
        ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย 
        วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้าง 
        ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เข้าใจ 5 (24-28) 
 

   5 

รวมจ านวนข้อ  28 3 8 1 40 

 
โครงสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ 
รวม 

จ านวนข้อ เลือกตอบ 
เลือกตอบ
เชิงซ้อน 

เขียนตอบ
สั้น 

เขียนตอบ
อิสระ 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทตา่งๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ม.2/1 ปฏิบัติตามค าขอรอ้ง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และ 
        ค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟัง และอา่น 

เข้าใจ/ 
น าไปใช้ 

2 (1-2) 
 

   2 

ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความให้สัมพันธ์กับสือ่ 
       ที่ไมใ่ชค่วามเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 

เข้าใจ/
วิเคราะห ์

2 (3-4) 
 

1 (29) 
 

2 (32-33) 
 

 5 

ม.2/4 เลือกหัวข้อเร่ือง  ใจความส าคัญ บอรายละเอยีด 
        สนับสนุน(supporting detail) และแสดง 
         ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้ง 
       ให้เหตุผลและยกตัวอยา่งง่ายๆ ประกอบ 

เข้าใจ 
 
 

4 (5-8) 
 
 

2 (30-31) 
 

  6 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคดิเหน็ 
                     อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
ม.2/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัตนเอง เร่ือง 
        ต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ใน 
        ชวีิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

น าไปใช้ 4 (9-12) 
 

   4 

ม.2/2 ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชีแ้จง และ 
        ค าอธิบายตามสถานการณ์ 

น าไปใช้ 2 (13-14) 
 

   2 

ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ 
         ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 
        ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

น าไปใช้ 2 (15-16) 
 
 

   2 

ม.2/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย และ 
        แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังหรืออ่าน 
        อย่างเหมาะสม 

เข้าใจ   2 (34-35) 
 
 

 2 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบแบบทดสอบ 
รวม 

จ านวนข้อ เลือกตอบ 
เลือกตอบ
เชิงซ้อน 

เขียนตอบ
สั้น 

เขียนตอบ
อิสระ 

ม.2/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น 
        ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม และ 
         ประสบการณ ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง  
        เหมาะสม 

น าไปใช้ 1 (17) 
 

   1 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลขา่วสาร ความคดิรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆ โดยการพดูและการเขยีน 
ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกีย่วกับตนเอง กิจวัตร 
        ประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ 
        ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

เข้าใจ 
 

2 (18-19) 
 

 2 (36-37) 
 

 4 

ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ  
        หวัข้อเร่ือง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ 
        ขา่ว/เหตกุารณ์ ที่อยู่ในความสนใจของ 
        สังคม 

เข้าใจ/ 
วิเคราะห ์

2 (20-21) 
 

 2 (38-39) 
 

 4 

ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรม  
        เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์  พร้อมทั้ง 
        ให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

เข้าใจ/
สร้างสรรค์ 

1 (22) 
 

  1 (40) 
 

2 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม       
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
                       กบักาลเทศะ 
ม.2/2 อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่  
         และประเพณี ของเจ้าของภาษา 

วิเคราะห ์ 1 (23) 
 

   1 

สาระที่ 2   ภาษาและวัฒนธรรม        
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ 
                      วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม  
ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ 
        แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
        และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของ 
        ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เข้าใจ 5 (24-28) 
 

   5 

รวมจ านวนข้อ  28 3 8 1 40 
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รูปแบบของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบที่เป็นข้อสอบกลางในปีการศึกษา 2560  มี 4 รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะข้อสอบ 
แต่ละแบบดังนี้ 
          1. แบบเลือกตอบ 1 ค าตอบ (Multiple choice) เปน็ข้อสอบที่มีค าตอบ 4 ตัวเลือก ให้เลือกค าตอบที่ถูก
ที่สุด 1 ค าตอบ  
           2. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (Complex Multiple Choices) เป็นข้อสอบที่มีประเด็นค าถามรวมอยู่ 
และมีข้อค าถามย่อยๆ ในข้อเดียวกัน  ซึ่งถามในประเด็นของข้อค าถามรวม โดยข้อค าถามแต่ละข้อ จะถามให้
พิจารณาหรือประเมินว่าเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน  
           3. แบบเลือกตอบหลายค าตอบ (Multiple Response) เป็นข้อสอบที่มีค าตอบหลายตัวเลือก ให้เลือก
ค าตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ค าตอบ  
          4. แบบสร้างค าตอบแบบปิด/สร้างค าตอบสั้นๆ  (Closed construct/Short answer) เป็นข้อสอบที่
ถามที่ให้คิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนด โดยมีค าตอบที่ชัดเจน หรือให้เขียนอธิบาย ภายใต้ข้อมูล หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนด  
และมีขอบข่ายของค าตอบที่ชัดเจน 

         5. แบบขยายค าตอบ/ไม่จ ากัดค าตอบ /สร้างค าตอบอิสระ (extended-response question) เป็น
ข้อสอบที่ถามให้แสดงความคิด ความเห็นที่สอดคล้อง หรือโต้แย้ง  หรืออภิปรายข้อมูล/สถานการณ์ที่ก าหนด
โดยให้อิสระในการคิดหรือเปิดโอกาสให้คิดภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล ซึ่งข้อสอบรูปแบบนี้ต้องมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ชัดเจนและมีแนวค าตอบ เพ่ือใช้ในการตรวจให้คะแนน 

 

ตารางสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วัน เวลา 

22 กุมภาพันธ์ 2561 
08.30 น. -10.30 น.  11.00 น. - 12.30 น.  13.30 น -15.00 น. 

คณิตศาสตร์ 
(120 นาที) 

 ภาษาไทย 
(90 นาที) 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
(90 นาที) 

23 กุมภาพันธ์ 2561 
08.30 น. -10.00 น.  10.30 น. -12.00 น.  

วิทยาศาสตร์ 
(90 นาที) 

 ภาษาอังกฤษ 
(90 นาที) 
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  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

วัน เวลา 

22 กุมภาพันธ์ 2561 
08.30 น. -10.30 น.  11.00 น. - 12.30 น.  13.30 น -15.00 น. 

คณิตศาสตร์ 
(120 นาที) 

 ภาษาไทย 
(90 นาที) 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
(90 นาที) 

23 กุมภาพันธ์ 2561 
08.30 น. -10.00 น.  10.30 น. -12.00 น.  

วิทยาศาสตร์ 
(90 นาท)ี 

 ภาษาอังกฤษ 
(90 นาที) 

 

 

แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง 
                  การด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สร้างและพัฒนาข้อสอบกลางใน
แต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการ
จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ดังนี้ 
                  1. ก าหนดสอบวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 (จัดสอบพร้อมกันทั้ง 85 โรง) ตามตารางสอบโดย
ใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 
                  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  
                   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 
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                  ทั้งนี้ให้น าคะแนน จ านวน ร้อยละ 20 ดังตัวอย่าง 6 คะแนนไปรวมคะแนนสอบปลายภาคเรียน
ของครูอีก 24  คะแนน  แล้วรวมคะแนนผลการวัดผลทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 (น าไปตัดสินผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

                   7. โรงเรียนรายงานข้อมูลผลการสอบระดับโรงเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบตามแบบ
รายงานตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ก าหนด  และส่งกลับภายในวันที่ 16  เมษายน 
พ.ศ.2561 ทางระบบ My Office 
                  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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บทที ่ บทที ่ 33  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
  
  รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 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.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
  2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามตามสาระการเรียนรู้ 
  3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560   
  5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามตามสาระการเรียนรู้ 
  6. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
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 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ  และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   
 
ตาราง 1 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
           ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
 

C.V. 

ภาษาไทย 7,599 49.80 20.28 49.80 40.72 

คณิตศาสตร์ 7,585 31.16 11.63 31.16 37.33 

วิทยาศาสตร์ 7,572 38.04 10.12 38.04 26.61 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7,583 45.22 14.79 45.22 32.70 

ภาษาต่างประเทศ 7,612 28.20 12.06 28.20 42.76 

 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม  
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                2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ  และสัมประสิทธิ์ของ 
การกระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

ตาราง 2  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
             ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

การอ่าน 21 11.53 4.72 54.88 40.98 

การเขียน 17 8.77 4.28 51.61 48.73 

การฟัง การดู และการพูด 12 7.16 3.27 59.66 45.73 

หลักการใช้ภาษาไทย 31.5 12.89 7.27 40.92 56.36 

วรรณคดีและวรรณกรรม 18.5 9.45 4.37 51.09 46.26 
 

 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้  การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการ
พูด วรรณคดีและวรรณกรรม มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ หลักการใช้ภาษาไทย 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 
ตาราง 3  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                              
            ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

พระพุทธศาสนา 18 10.07 3.80 55.96 37.69 

หน้าที่พลเมือง 18 7.90 3.57 43.87 45.23 

เศรษฐศาสตร์ 20 7.79 3.66 38.93 47.03 

ประวัติศาสตร์ 20 9.62 4.10 48.09 42.58 

ภูมิศาสตร์ 24 9.85 4.47 41.03 45.38 

 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง   ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา  มากกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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ตาราง 4  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                              
             ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
             (ภาษาอังกฤษ)  
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 85 24.19 11.04 28.46 45.66 

ภาษาและวัฒนธรรม 15 4.01 2.88 26.73 71.92 
 

 จากตาราง 4 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม 
 
ตาราง 5  แสดงค่าสถิติผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
             ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

จ านวนและการด าเนินการ 38 12.24 5.44 32.22 44.39 

เรขาคณิต 19 6.45 3.85 33.94 59.70 

พีชคณิต 29 10.13 4.74 34.92 46.81 

การวิเคราะห์ข้อมูลและ 
ความน่าจะเป็น 

3 1.60 1.50 53.37 93.48 

ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ 

11 0.74 1.78 6.75 240.10 

 
 

 จากตาราง 5 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ จ านวนและการด าเนินการ  เรขาคณิต พีชคณิต และ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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ตาราง 6  แสดงค่าสถิติผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
             ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

28 11.65 4.40 41.60 37.74 

สารและสมบัติของสาร 29 9.46 3.80 32.63 40.20 

แรงและการเคลื่อนที่ 10 3.85 1.79 38.51 46.39 

พลังงาน 11 3.55 1.89 32.25 53.17 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก 22 8.97 3.67 40.75 40.90 

 
 จากตาราง 6 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 

                3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ  และสัมประสิทธิ์ของ 
การกระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

ตาราง 7  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             
            ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ท 1.1 21 11.53 4.72 54.88 40.98 

ท 2.1 17 8.77 4.28 51.61 48.73 

ท 3.1 12 7.16 3.27 59.66 45.73 

ท 4.1 31.5 12.89 7.27 40.92 56.36 

ท 5.1 18.5 9.45 4.37 51.09 46.26 

 
 จากตาราง 7 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐานการเรียนรู้  ท 1.1  ท 2.1 ท 3.1 และ
มาตรฐานการเรียนรู้  ท 5.1 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม มาตรฐานการเรียนรู้  ท 4.1  นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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ตาราง 8  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             
            ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ส 1.1 12 6.30 2.87 52.49 45.63 

ส 1.2 6 3.77 1.73 62.90 45.89 

ส 2.1 14 7.05 3.44 50.39 48.72 

ส 2.2 4 0.84 1.09 21.06 129.45 

ส 3.1 6 2.87 1.83 47.81 63.63 

ส 3.2 14 4.92 2.57 35.13 52.16 

ส 4.1 12 5.76 2.57 48.03 44.67 

ส 4.2 2 0.81 0.98 40.48 121.27 

ส 4.3 6 3.05 2.06 50.75 67.62 

ส 5.1 12 5.85 2.61 48.76 44.63 

ส 5.2 12 4.00 2.64 33.29 66.16 

 
 จากตาราง 8 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง   ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐานการเรียนรู้  ส 1.1  ส 1.2  ส 2.1 และ
มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4.3 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ส 2.2  ส 3.1      
ส 3.2  ส 4.1  ส 4.2  ส 5.1  ส 5.2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
ตาราง 9  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             
             ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
             (ภาษาอังกฤษ)  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ต 1.1 33 11.98 5.39 36.30 44.97 

ต 1.2 26.5 7.51 4.32 28.32 57.57 

ต 1.3 25.5 4.70 3.98 18.44 84.67 

ต 2.1 2.5 0.73 1.13 29.02 156.40 

ต 2.2 12.5 3.28 2.65 26.27 80.58 
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 จากตาราง 9 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง   ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานการเรียนรู้  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม 
 
ตาราง 10 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             
             ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ค 1.1 10 3.66 2.17 36.57 59.42 

ค 1.2 18 4.90 3.47 27.20 70.82 

ค 1.3 4 2.21 1.15 55.15 52.35 

ค 1.4 6 1.49 1.66 24.77 111.48 

ค 3.1 19 6.45 3.85 33.94 59.70 

ค 4.1 6 1.51 1.94 25.23 128.25 

ค 4.2 23 8.61 3.87 37.45 44.98 

ค 5.2 3 1.60 1.50 53.37 93.48 

ค 6.1 11 0.74 1.78 6.75 240.10 
 
 

 จากตาราง 10 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.3 และมาตรฐาน  ค 5.2  
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.1  ค 1.2  ค 1.4  ค 3.1  ค 4.1  ค 4.2  
และ ค 6.1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 
 

ตาราง 11  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             
             ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ว 1.1 28 12.21 4.40 43.62 36.03 

ว 3.1 14 4.45 2.83 31.80 63.58 

ว 3.2 15 5.01 2.09 33.40 41.64 

ว 4.1 10 3.85 1.79 38.51 46.39 

ว 5.1 11 3.55 1.89 32.25 53.17 

ว 6.1 22 8.97 3.67 40.75 40.90 
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 จากตาราง 11 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม 
 
 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   
 
ตาราง 12  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       
            ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
 

C.V. 

ภาษาไทย 7,076 52.63 19.61 52.63 37.26 

คณิตศาสตร์ 7,080 30.51 15.60 30.51 51.11 

วิทยาศาสตร์ 6,969 38.51 15.10 38.51 39.21 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7,128 41.37 16.38 41.37 39.59 

ภาษาต่างประเทศ 7,070 27.84 14.33 27.84 51.48 

 
 จากตาราง 12  พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มากกว่าร้อยละ 50  
ของคะแนนเต็ม ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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                5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสัมประสิทธิ์ของ 
การกระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

ตาราง 13  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
            ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

การอ่าน 27 14.69 6.89 54.41 46.92 

การเขียน 16.5 9.27 4.29 56.18 46.29 

การฟัง การดู และการพูด 17 11.19 3.42 65.82 30.53 

หลักการใช้ภาษาไทย 18 6.49 4.13 36.07 63.59 

วรรณคดีและวรรณกรรม 21.5 10.99 4.94 51.10 44.93 

 
 จากตาราง 13 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู 
และการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ หลักการใช้
ภาษาไทย  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
 
ตาราง 14  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
            ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

พระพุทธศาสนา 20 10.66 4.15 53.32 38.96 

หน้าที่พลเมือง 18 7.07 3.79 39.30 53.54 

เศรษฐศาสตร์ 22 7.97 3.87 36.23 48.54 

ประวัติศาสตร์ 18 7.40 4.07 41.10 54.97 

ภูมิศาสตร์ 22 8.27 5.03 37.57 60.87 

 
  จากตาราง 14 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา  มากกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
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ตาราง 15  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
             (ภาษาอังกฤษ)  
 

สาระการเรียนรู้   คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 85 23.83 12.88 28.04 54.06 

ภาษาและวัฒนธรรม 15 4.01 3.13 26.71 78.15 
 

 จากตาราง 15 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
 
ตาราง 16 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

สาระการเรียนรู้   คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

จ านวนและการด าเนินการ 
25 7.29 4.99 29.14 68.49 

การวัด 15 2.88 3.06 19.19 106.38 

เรขาคณิต 22 9.33 5.04 42.41 53.99 

พีชคณิต 16 4.68 3.23 29.28 69.05 

การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจ าเป็น 

10 5.06 2.75 50.56 54.35 

ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

12 1.28 2.51 10.65 196.22 

 
 

 จากตาราง 16 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง   ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจ าเป็น  
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ จ านวนและการด าเนินการ การวัด  เรขาคณิต  
พีชคณิต ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
 
 
 
 



 

 หนา้ 37 

 

ตาราง 17  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

สาระการเรียนรู้   คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

28 10.61 4.65 37.91 43.83 

สารและสมบัติของสาร 24 9.59 4.57 39.96 47.67 

แรงและการเคลื่อนที่ 11 4.46 2.95 40.56 66.08 

พลังงาน 17 6.85 3.45 40.28 50.35 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก 20 7.00 3.94 34.99 56.27 

 
 จากตาราง 17 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรยีนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม  

                6. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ  และสัมประสิทธิ์   
ของการกระจาย (C.V.) ของคะแนนผลสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

ตาราง 18  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
            ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ท 1.1 27 14.69 6.89 54.41 46.92 

ท 2.1 16.5 9.27 4.29 56.18 46.29 

ท 3.1 17 11.19 3.42 65.82 30.53 

ท 4.1 18 6.49 4.13 36.07 63.59 

ท 5.1 21.5 10.99 4.94 51.10 44.93 

 
 จากตาราง 18 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง                                   
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1  ท 2.1  ท 3.1 
และมาตรฐาน ท 5.1  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ท 4.1  นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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ตาราง 19  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
            ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ส 1.1 20 10.66 4.15 53.32 10.66 

ส 2.1 14 5.37 3.20 38.36 59.64 

ส 2.2 4 1.70 1.42 42.59 83.08 

ส 3.1 14 4.41 3.12 31.53 70.71 

ส 3.2 8 3.56 1.72 44.45 48.25 

ส 4.1 8 3.42 2.27 42.69 66.42 

ส 4.2 6 2.04 1.78 33.98 87.43 

ส 4.3 4 1.94 1.55 48.60 79.68 

ส 5.1 10 3.73 2.63 37.30 70.48 

ส 5.2 12 4.54 3.17 37.80 69.93 

 
จากตาราง 19 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง                                   

ปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 มากกว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ส 2.1  ส 2.2  ส 3.1  ส 3.2  ส 4.1  ส 4.2  ส 4.3  ส 5.1         
และ ส 5.2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
ตาราง 20  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
             (ภาษาอังกฤษ)  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ต 1.1 33 11.66 5.43 35.33 46.54 

ต 1.2 26.5 6.88 5.27 25.97 76.54 

ต 1.3 25.5 5.29 4.63 20.74 87.49 

ต 2.1 2.5 0.67 1.11 26.68 165.79 

ต 2.2 12.5 3.34 2.78 26.71 83.27 
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 จากตาราง 20 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง                                  
ปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม 
 
ตาราง 21 แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ค 1.1 13 4.21 3.01 32.37 71.47 

ค 1.2 6 2.00 2.21 33.40 110.16 

ค 1.3 6 1.07 1.65 17.91 153.53 

ค 2.1 9 2.23 2.50 24.78 111.98 

ค 2.2 6 0.65 1.35 10.80 208.08 

ค 3.2 22 9.33 5.04 42.41 53.99 

ค 4.2 16 4.68 3.23 29.28 69.05 

ค 5.1 7 3.40 1.97 48.62 57.81 

ค 5.2 3 1.65 1.49 55.08 90.31 

ค 6.1 12 1.28 2.51 10.65 196.22 
 
 

จากตาราง 21 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง                                   
ปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ ค 5.2 มากกว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.1  ค 1.2  ค 1.3  ค 2.1  ค 2.2  ค 3.2  ค 4.2  ค 5.1 และ 
ส 6.1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 
 

ตาราง 22  แสดงค่าสถิตผิลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                              
             ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ว 1.1 28 10.61 4.65 37.91 43.83 

ว 3.1 13 3.93 2.72 30.27 69.06 

ว 3.2 11 5.66 2.80 51.42 49.55 

ว 4.1 11 4.46 2.95 40.56 66.08 

ว 5.1 17 6.85 3.45 40.28 50.35 
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มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ยร้อยละ C.V. 

ว 6.1 20 7.00 3.94 34.99 56.27 
 

จากตาราง 22 พบว่า คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง                                   
ปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 มากกว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.1 ว 3.1 ว 4.1 ว 5.1  และ ว 6.1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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บทที ่ บทที ่ 44  

สรุปผล  อภิสรุปผล  อภิปรายปรายผลผลและข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ  
 

รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560  เป็นรายงานผล
การสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการจัดสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ในวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2561  
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 25 60                  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560                    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                  
เป็นรายสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สรุปผล           
    ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2    
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังนี้ 
 1. ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน                
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 

   1.1 คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม  
       1.2 คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มากกว่าร้อยละ 50  ของ
คะแนนเต็ม ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 2. ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2                                    
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามสาระการ
เรียนรู้ พบว่า 
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 2.1 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้  การอ่าน  

การเขียน  การฟัง การดู และการพูด วรรณคดีและวรรณกรรม มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระ
การเรียนรู้ หลักการใช้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                     2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน 
สาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม            
                     2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุก
สาระการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                     2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ในสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการ
เรียนรู้ จ านวนและการด าเนินการ  เรขาคณิต พีชคณิต และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           2.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 2.2 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
           2.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ การอ่าน  

การเขียน  การฟัง การดู และการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระ
การเรียนรู้ หลักการใช้ภาษาไทย  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                     2.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน
สาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม                       
                    2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุก
สาระการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                    2.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจ าเป็น  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนสาระการเรียนรู้ จ านวนและการ
ด าเนินการ การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                    2.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
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 3. ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1, 2                                    
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด พบว่า 

 3.1 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐานการเรียนรู้  ท 1.1  

ท 2.1 ท 3.1 และมาตรฐานการเรียนรู้  ท 5.1 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม มาตรฐานการเรียนรู้         
ท 4.1  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                     3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน 
มาตรฐานการเรียนรู้  ส 1.1  ส 1.2  ส 2.1 และมาตรฐานการเรียนรู้  ส 4.3 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ส 2.2  ส 3.1  ส 3.2  ส 4.1  ส 4.2  ส 5.1  ส 5.2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           3.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนผลสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุก
มาตรฐานการเรียนรู้  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           3.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐานการเรียนรู้    
ค 1.3 และมาตรฐาน  ค 5.2  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.1  ค 1.2    
ค 1.4  ค 3.1  ค 4.1  ค 4.2  และ ค 6.1 นักเรยีนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

           3.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 3.2 ผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                      3.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1  
ท 2.1  ท 3.1 และมาตรฐาน ท 5.1  มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ท 4.1  
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                    3.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ส 2.1  ส 2.2       
ส 3.1  ส 3.2  ส 4.1  ส 4.2  ส 4.3  ส 5.1 และ ส 5.2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม 
                      3.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในทุก
มาตรฐานการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                      3.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ ค 5.2 
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.1  ค 1.2  ค 1.3  ค 2.1  ค 2.2  ค 3.2         
ค 4.2  ค 5.1 และ ส 6.1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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                      3.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.1 ว 3.1 ว 4.1 ว 5.1  และ ว 6.1 นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 
อภิปรายผล 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 33 จากผลสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2                         
ปีการศึกษา 2560   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สรุปผลจากการวิเคราะห์ที่เป็นจุดควรพัฒนา 
ดังนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
  การด าเนินการตรวจสอบและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
และครูผู้สอนบางคนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียน 
ได้แก่การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหน่วยการเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การใช้สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ จึงส่งผลให้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ไม่สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพและไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
  2.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      2.1  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ตั้งแต่การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การใช้สือ่และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงการน า
ผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู ้และจดักระบวนการเรยีนรู้ที่ไม่หลากหลายที่สัมพันธ์กับ
มาตรฐาน/ตวัชี้วดั 
      2.2  บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้การสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ และการควบคุมพฤติกรรม
นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมที่เป็นระบบและถูกวิธี  ขาดความต่อเนื่อง  จึงส่งผลให้นักเรียนมพีฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคม์ีเจตคติที่ไม่ดีต่อครูผู้สอนและวชิาเรยีน  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการสอบในระดับที่น้อยมาก  
      2.3  การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตวัชี้วัด และมีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการใช้จริงในชั้นเรียน 
      2.4  ข้อมูลจากการนิเทศชั้นเรียนในปีการศึกษา 2558-2560 พบว่าครูส่วนหนึ่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้หรือใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามตัวชี้วดัที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 
  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 2561 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ยุทธศาสตร์ 1 : ให้
คนไทยและการศกึษาไทยมคุีณภาพ ไดม้าตรฐานสากล ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 
       1.2 พัฒนาการบริหารระดับโรงเรียน ที่ส่งผลให้ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       1.3 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เช่น  STEM  Active  Learning  เรียนรู้จากการท าโครงงาน  เรียนรู้ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้จากข้อ
สงสัยหรือความสนใจของนักเรียน และเรียนรู้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และนวัตกรรมการบริหารจัดการระดับโรงเรียน
ของฝ่ายบริหาร 
       1.4 ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับโรงเรียน โดยค านึงถึง
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและระดับชั้นเรียนของนักเรียน 
       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  
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      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 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 รายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2560  
ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลสอบระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เครื่องมือวัดที่สร้างตรงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศในรายงานจึงมีความ
สอดคล้องกับสภาพความจริงในการน าหลักสูตรไปใช้ของแต่ละโรงเรียน 
      1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน 
และภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    

2. ระดับสถานศึกษา 
      2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นการน าเสนอเฉพาะค่าสถิติโดยภาพรวม
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สถานศึกษาควรน า
ข้อมูลผลการทดสอบนักเรียนแต่ละคน มาวิเคราะห์ เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล                 
โดยวิเคราะห์ว่านักเรียนคนใด  มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนักเรียนคนใด
มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนหรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  การวิเคราะห์ดังกล่าว  ควรให้ครูประจ าชั้นหรือ
ครูผู้สอนวิชานั้นเป็นผู้วิเคราะห์  ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เห็นข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความตระหนักในการ
แก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้อ่ืนวิเคราะห์ให้ หลังจากนั้นสถานศึกษาควรก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อก าหนด
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นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  นอกจากนี้  สถานศึกษา
ควรมีสารสนเทศด้านปัจจัย และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการประเมินด้วย 
      2.2 โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบผลการประเมินกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทราบถึงจุดที่
ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับคุณภาพ ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา 
      2.3 การน าผลการสอบนักเรียนไปประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องน าผลการทดสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วย    
      ในการตัดสินคุณภาพด้านผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องก าหนดระดับคุณภาพของผลการทดสอบ
ระดับชาติ โดยก าหนดระดับคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปรับปรุง พอใช้  ดี  และดีเยี่ยม ในแต่ละ
โรงเรียนพิจารณาผลสอบระดับชาติในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์  แล้วก าหนด
คะแนน  ที่นักเรียนจะสามารถท าได้ในแต่ละระดับคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   
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คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  
 

ทีป่รึกษาทีป่รึกษา    
      นายส าเริง  บุญโต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
      นายกฤษ  ละมูลมอญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

คณะท างานคณะท างาน    

      นายวชัรา  สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ 
      นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ 
      นางตวงรัตน ์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ 
      นางนาถสุดา  จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ 
      นางพชรพรรณ ด่านวิไล       ศึกษานิเทศก์ 
      นางณัฐกานต์  ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ 
      นายดนัย  ค าผุย ศึกษานิเทศก์ 
      นายรวชิญุฒม์  ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ 
      นายพิจิตร  อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ 
      นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน ์ คร ู                 
      นางสาววิรัลพัชร  จันทรเ์กียรติกร พนักงานพิมพ์ดีด 
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