
บทท่ี  1 
บทน า 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 
   

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 มาตรา 4 ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด  มีหน้าที่ก า กับดูแลสถานศึกษา  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และเพื่อเป็นการควบคุมส่งเสริมสถานศึ กษา จัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ  ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 ซึ่งก าหนดเกณฑ์ส า หรับการจบการศึกษาว่า  นอกจากผู้เรียนได้เรียนรายวิชา
พื้นฐาน และรายวิชากิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนดแล้ว ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์  เขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาก า หนด  และเป็นไปตามจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส าคัญ คือ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา  ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้อย่างเป็น
รูปธรรม และเพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรา 31 และมาตรา  34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 มี
ประสิทธิภาพ  มีความเป็นมาตรฐาน  และสอดคล้องกับนโยบาย  และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน  และใช้เป็นข้อมูล
ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างต่อเน่ือง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2553โดยก าหนด
เป้าหมาย  และจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  เพื่อเป็นการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ  และรายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  จึงจ า เป็นต้องมีข้อมูลผลการดาเนินการ
ดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นตั วบ่งชี้ถึงผลส า เร็จในการจัดการศึกษา  และก าหนดนโยบาย  เพื่อ
ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งเป็นข้อมูลแสดง
ความก้าวหน้า  และนาไปใช้  เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก  เขียนได้ 
และคิดเลขได้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และอ่าน เขียนคล่อง คิดแก้โจทย์ปัญหาได้ ใน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 1.  เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และรายงานความก้าวห น้าด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  และใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม  สนับสนุน
และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 
  1.1 ตรวจสอบความสามารถด้านภาษา   ด้านค านวณ  และด้านการให้เหตุผล ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   1.2  ตรวจสอบความรู้และทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2. เพื่อให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3     

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ส าหรับน าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   

ขอบข่ายการประเมิน 

 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทุกโรงเรียนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2  

 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     หมายถึง   คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    3    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาภาษาไทย   คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ   สุขศึกษา   

ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 
 ระดับคุณภาพ    หมายถึง   ระดับความรู้  ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนโด ยวัดจาก
ผลสอบ ปีการศึกษา 2555  ในสาระภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ   
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สุขศึกษา   ศิลปะ  และการงานอาชีพ และเทคโนโลยี    เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น   แบ่งออกเป็น   3  

ระดับ  คือระดับปรับปรุง  ระดับพอใช้ และระดับดี 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต  2  ได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6   ปีการศึกษา  2555 และน าผลการประเมินไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มี
คุณภาพสูงขึ้น 
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับทราบจุดเด่น    จุดด้อยของการด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนจัดการศึกษาและใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   การประ เมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555  ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2    ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการวัดผลทางการศึกษา 
2. ความหมายของการประเมิน 

3. ความส าคัญของการประเมิน 

4. ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา 

1.  ความหมายของการวัดผลทางการศึกษา 
 ความหมายของการวัดเรามักจะหมายถึง  การวัดผลทางการศึกษา  มากกว่าการวัดทาง
ฟิสิกส์  ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหายของการวัดผลทางการศึกษาต่างๆ กัน ดังนี้ 
 การวัดผลทางการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการหาปริมาณหรือจ านวนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
เคร่ืองมืออย่างใดอย่างหนึ่งมาวัด  ผลจากวัด มักจะออกมาเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์หรือข้อมูล 

 การวัดผลทางการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการในการหาจ านวนปริมาณของสิ่งต่างๆ โดย
อาศัยเคร่ืองมืออย่างใดอย่างหนึ่ง   เพื่อชี้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่วัดว่ามีจ านวนหรือปริมาณเท่าใด 

 การวัดผลทางการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการที่พยายามค้นหาระดับที่แสดงถึงปริมาณ
ของคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งในตัวบุคคล  หรือสิ่งของหรือเหตุการณ์(เยาวดี  วิบูลย์ศรี, 2539) 
 จากความหมายของการวัดผลทางการศึกษาดังกล่าว  จึงสรุปได้ว่า  การวัดผลทางการศึกษา  
เป็นกระบวนการที่แสดงถึงปริมาณหรือตัวเลขโดยอาศัยเคร่ืองมืออย่างใดอย่างหนึ่งวัดคุณลักษณะ
ในสิ่งที่ต้องการวัด 

2.  ความหมายของการประเมิน 

 นักวิชาการทางด้านการประเมิน  ได้ให้ความหมายของการประเมินที่แตกต่างกัน  ดังนี ้
 ไทเลอร์ (Tyler, 1950 อ้างถึงใน ทวีป  ศิริรัศมี , 2544 )  นิยามว่า  การประเมินคือ  
กระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ท าการประเมิน 

 สเตด (Stake, 1967  อ้างถึงใน ทวีป ศิริรัศมี , 2544 )  กล่าวว่า   การประเมินโครงการ  
หมายถึง  กระบวนการเก็ บรวบรวมข้อมูล  และการแปลความหมายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ทางการศึกษา 
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 สตีฟเฟิลบีม (Stuffebeam, 1971  อ้างถึงใน ทวีป  ศิริรัศมี , 2544) กล่าวว่า  การประเมิน
เป็นกระบวนการในการก าหนด  การจัดหา  และการเสนอสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ  
การด าเนินงานคร้ังต่อไป 

ความหมายของการประเมินผล 

 กรีน (Green.1970:15)  กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า   ข้อมูลที่ได้
จากการวัดอย่างมีระบบ 

 กรอนลันด์  (Gronlund. 1981:6)  กล่าวว่า  การประเมินผลเป็นกระบวนการที่จะวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตัดสินคุณภาพของบุคคล 

 ภัทรา  นิคมานนท์ (2537:2 ) กล่าวว่า   การประเมินผล   หมายถึง  การน าเอาข้อมูลทั้งหลายที่
ได้จากการวัดผลมาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปหรือประเมินค่าหรือตีราคา 
 สมบัติ   สุวรรณพิทักษ์   (2531 :26  ) กล่าวว่า   การประเมินเป็นกระบวนการของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท า รายงานสรุป    เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  

ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 สมหวัง   พิธิยานุวัฒน์  (2541:21 )  กล่าวว่า   การประเมิน   หมายถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณค่า )   เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ   ได้ตัดสินใจเลือกทางเลือก   อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า   การประเมินผลเป็นกระบวนการที่น าข้อมูลที่ได้จากการวัดผลมา
วิเคราะห ์ พิจารณาเพื่อหาข้อสรุปโดยอาศัยเกณฑ์ 
3.  ความส าคัญของการประเมิน 
 การประเมินมีความส าคัญต่อกระบวนการบริหารงาน    เน่ืองจากให้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังที่ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
ประเมินในด้านต่างๆ เช่น 

 ด้านบริหาร   (Adminnistrative)  การประเมินสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 ด้านจิตวิทยา  (Psychological)  การประเมินสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ส าหรับการกระตุ้นเร้า
ความสนใจ  และสร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน 

 ด้านรัฐศาสตร์  (Sociopolitical)  การประเมินสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ (Accountabillity)  ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรง
สนับสนุนจากสาธารณะ 
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 นอกจากนี้  สมคิด  พรมจุ้ย (2535) ได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการประเมินที่มีต่อการวาง
แผนการบริหารงาน  ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดแผนงาน
และโครงการ   การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน   

กิจกรรมตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 2. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า   ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานที่
น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแป ลงแก้ไขการด าเนินงานโครงการให้
เป็นไปได้ตามทิศทางที่ต้องการ 

 3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมที่น ามาใช้ใน
การตัดสินใจและวินิจฉัย   จะด าเนินงานในช่วงต่อไปหรือไม่   จะยกเลิกหรือจะขยายการด าเนินงาน
ต่อไปอีก 

 4. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่ งบอกประสิทธิภาพของการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร   คุ้มค่ากับการ
ลงทุนหรือไม่ 
 5. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความมุ่งหมายของการประเมินผลการศึกษา 
 ความมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินผลการศึกษามี ดังนี ้(ชวาล  แพรัตกุล.2518 : 14) 
 1.  เพื่อจัดต าแหน่ง   เป็นการศึกษาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความรู้เพียง
พอที่จะเร่ิมเรียนหรือไม่   ผลที่ได้รับมีประโยชน์ในด้านการจ าแนกผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐาน
อยู่ในระดับเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  และการคัดเลือกผู้เรียนว่าใครมีความสามารถอยู่ในระดับสูง  

เหมาะสมที่จะเรียนหรือท างานได้ 
 2.  เพื่อวินิจฉัย   เป็นการศึกษาว่าผู้เรียนแต่ละคนเก่งหรือบกพร่องในเร่ืองใด  อย่างไร   เพื่อ
ช่วยซ่อมเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างถูกต้อง   น าผลไปใช้ประโยชน์ในการแนะแนวการ เรียนและ
การเลือกอาชีพได้ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ   เป็นการศึกษาพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ  เพื่อดูว่าผู้เรียนมีผลการเรียนอย่างไร   วิธีสอนของครูเหมาะสมหรือไม่   โดย
ก าหนดการวัดผลก่อนเร่ิมเรียนและวัดผลหลังจากเรียนสิ้นสุด  แล้วน าผลมาเปรียบเทียบกัน 

 4.  เพื่อพยากรณ์  เป็นการศึกษาเพื่อท านายความส าเร็จในอนาคตของผู้เรียน   โดยใช้ผลการ
วัดในปัจจุบัน  ศึกษาแนวโน้มความสามารถในการเรียนวิชาที่จะประสบความส าเร็จในอนาคต 
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 5.  เพื่อประเมินค่า  เป็นการวัดเพื่อประเมินโดยส่วนรวม  ใช้ในการประกอบการตัดสิน ใจว่า 

ดี  เลวปานใด   เหมาะสมมากน้อยเพียงใด   หรือการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ผลมากน้อย
เพียงไร 

ธรรมชาติของการประเมินผลการศึกษา 
 ธรรมชาติของการประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย  กระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ  

(Harris. 1975 : 139 )  

 1. การก าหนดเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง 
 2. การใช้เคร่ืองมือที่ดีมีคุณภาพเหมาะสม 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 5. การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ 
 6. การก าหนดคุณค่าของสิ่งที่ค้นพบ 

 7. การตัดสินใจ 

กระบวนการประเมินผลการศึกษา 
 ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป  จะมีการประเมินผล 3 ระยะ คือ 

 1. ประเมินผลก่อนสอน   มีจุดประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเบื้องต้นของการเรียน   เพื่อน าไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

 2.  การประเมินระหว่างสอน   มีจุดประสงค์เพื่อทราบว่า  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์หรือไม่   ส าหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาทางซ่อมเสริมให้ นักเรียนและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. การประเมินผลรวม   เป็นการประเมินเมื่อการเรียนการสอนสิ้นสุดลง   เพื่อสรุปผลการ
เรียนรู ้ และแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นประเภทตามความสามารถของผู้เรียน 

หลักการประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษา  เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวัดผลการศึกษา   โดยน าผลจาก
การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่วางไว้   แล้วตีราคา   หรือสรุปผลอย่างมีเหตุผลและมี
คุณธรรม  การประเมินผลการศึกษาที่ดีประกอบด้วย  หลักการ   3  ประการ  คือ (เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ์ . 
2521:32-33)  

 1. การวัดผล   หมายถึง   วิธีการในการหาจ านวน  ปริมาณ  หรือคุณภาพ   ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้เคร่ืองมือวัดที่ดีมีคุณภาพ   การวัดผลเป็นการตรวจสอบคุณภาพ  
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คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้เรียนว่ามีความเจริญงอกงาม  มีความรู้และมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด 

 2. มาตรฐาน   หมายถึง  เป้าหมายหรือเกณฑ์ในการพิจารณาสิ่งที่จะประเมินชัดเจน  ซึ่ง
มาตรฐานในการประเมินผลการศึกษา   คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ว่า   ต้องให้ผู้เรียน
เรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบ้าง   ในปัจจุบันเรียกว่า  จุดประสงค์เชิงพฤ ติกรรมหรือ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. การตัดสินใจ   เป็นการน าผลที่ได้จากการวัดไปเทียบกับมาตรฐาน   เพื่อสรุปหรือตีราคา
อย่างมีเหตุผลและคุณธรรมว่าผู้เรียนมีคุณภาพระดับใด   การตัดสินใจจะมีความยุติธรรม  ถูกต้อง  

เที่ยงตรงเพียงใด  ขึ้นอยู่กับการวัดผลและมาตรฐานข้างต้น 

ประเภทของการประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ (ภัทรา  นิคมมานนท์.2537:10-14) 
 1. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์   เป็นการประเมินเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆ  มี
ความสามารถถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือไม่   การประเมินผลต้องน าคะแนนที่ได้จาก
ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
จะให้ได้ผลดีในสถานการณ์ที่ต้องการวัดสมรรถภาพเป็นรายบุคคล 

 2. การประเมินแบบอิงกลุ่ม   เป็นการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบ   หรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกั บบุคคลอ่ืนที่ท างานหรือท าแบบทดสอบอย่าง
เดียวกัน   จุดมุ่งหมายของการวัดผลนี้   เพื่อต้องการจ าแนกหรือจัดล าดับบุคคลในกลุ่มนั้นๆ  โดยยึด
ระดับผลสัมฤทธิ์เป็นเคร่ืองมือในการจ าแนก  นั่นคือจ าแนกตามระดับคะแนนสูงสุดจนต่ าสุด 

ประโยชน์ของการประเมินผลการศึกษา (นิภา  เมธธาวีชัย.2536:16) 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน   การประเมินผลช่วยให้ทราบว่า
เทคนิควิธีการสอน   อุปกรณ์การสอนและเน้ือหาวิชาที่สอนมีประสิทธิภาพอย่างไร   เป็นการช่วย
วินิจฉัยข้อบกพร่องในการสอนของครู 
 2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละค น  การประเมินจะช่วยให้
ทราบว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเร่ืองอื่นต่อไปหรือไม่   โดยวินิจฉัยข้อบกพร่อง  จุดอ่อนหรือ
ที่มาของความไม่เข้าใจของนักเรียน 

 3. เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนในด้านต่างๆ  เช่นสติปัญญา   ความถนัด   สังคม   สามารถแนะแนว
อาชีพ  แนะน านักเรียนในดา้นการเรียนการสอนให้ถูกต้องและช่วยเด็กแก้ปัญหาทางด้านสังคม 

 4. เพื่อตรวจสอบว่า  การเรียนการสอนได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายหรือไม่   นักเรียนมีความเจริญ
งอกงามถึงระดับใด 
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 5 .  ครูจ าเป็นต้องรายงานผลการศึกษาให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  อาจารย์แนะแนว  

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 6.  เพื่อรวบรวมข้อมูลน ามาใช้ในการวิจัย  การทดลองด้านการเรียนรู้   ประสิทธิภาพของวิธี
สอน อุปกรณ์การสอน  หลักสูตร และสิ่งอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา 
 7.  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  ส าหรับใช้ในการเตรียม
ตัวสอบ  ท าข้อสอบ  และประเมินผลการสอบของตนเอง 
 8.  เพื่อช่วยผู้บริหารการศึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   เช่นการรับนักเรียน  

ฯลฯ 

แนวทางการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ  

ประการแรก คือ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน 
และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  บันทึก วิเคราะห์ แปล
ความหมายข้อมูลแล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอน
ของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเร่ืองที่สัมพันธ์กัน  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียน
การสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็น
การวัดและประเมินผลย่อย (Formative assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมิน
เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้
วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น
เพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ 
การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์
การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งส าคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  แก้ไข
ความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้  
จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมิน 
สรุปผลการเรียนรู้ (Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน 
จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ การ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงออกความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่
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หลากหลาย และพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่าง
นักเรียน 
การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม
และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงาน
ระดับชาติ ที่ได้รับมอบหมายจึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อไป  
การประเมินระดับชั้นเรียน 

เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  
เช่น การซักถาม  การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติ ผลงาน การแสดงกริยา
อาการต่างๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุ
ตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองการประเมินเพื่อตัดสินเป็นการ
ตรวจสอบ ณ จุดที่ก าหนดแล้วตัดสินว่า ผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้  หรือของ
การประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ
ประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่ผู้เรียนแล้ว  ต้องน ามาเป็น 
ข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 
การประเมินระดับสถานศึกษา 

เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
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วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือ
ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
การประเมินระดับชาติ 

เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการประเมิน ผลจาก
การประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบ ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่ม
ผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรมกลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  อันเป็นโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  จ านวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้   

ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปั ญหา

ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระท่ี ๒  การเขียน 

 มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเร่ืองราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี ๓ การฟัง  การดู  และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑     สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด  
                 ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 

สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                                   

สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง 
    เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี ๑  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๑     เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิต จริง 
มาตรฐาน ค ๑.๒   เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง  

   การด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค ๑.๓   ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔    เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
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สาระท่ี ๒   การวัด 

มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
 

สาระท่ี ๓  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 

และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
สาระที่ ๔  พีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๔.๑   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ ์ และฟังก์ชัน 

มาตรฐาน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   

  (mathematical   model) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล       
ความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 

สาระท่ี ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๑  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
มาตรฐาน ค ๕.๒  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
                           อย่างสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน ค ๕.๓   ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  ๖.๑   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การสื่อสาร  การสื่อ 

      ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  
    ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิด 

                            ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี ๑  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ 
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล 

                        สิ่งมีชีวิต 
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มาตรฐาน ว ๑.๒    เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
    วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   

ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ 

                            สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ 
                           ไปใช้ประโยชน์ 
 

สาระท่ี ๒  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๒.๑    เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต    
   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
   หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 

   ท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                           และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 

  จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว ๓.๒    เข้าใจหลักก ารและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  การเกิด  

สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๔  แรงและการเคลื่อนท่ี 

มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์             
   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ           
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระท่ี ๕  พลังงาน 

มาตรฐาน ว ๕.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
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สิ่งแวดล้อม   มีกระบวน การสื บเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ                  
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระท่ี ๖ :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์

ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอาก าศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 

สาระท่ี ๗  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗.๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะและผลต่อสิ่ งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒    เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี ๘  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏ การณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ              

ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่
ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม               

มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑ .๒  เข้าใจ  ตร ะหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี   และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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สาระท่ี ๒  หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๑     เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒      เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑          เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการ ณ์ต่างๆ  อย่างเป็น
ระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึง
ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒน ธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                          
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มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑          เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี  ๒  ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ ๒.๑        เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 

สาระท่ี  ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน  พ ๓.๑        เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒       รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และกา รเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่า

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน 
การแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระท่ี  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ ๕.๑          ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ 
                                  ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
ศิลปะ                                                                                                                       
สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป ์

มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  
ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 
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สาระท่ี ๒  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์               ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป ์

มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่า  ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระท่ี ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน   

ทักษะ          การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างาน
ร่วมกัน และทักษะ              การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม   และลักษณะ
นิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก           ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม   เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว  

สาระท่ี  ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี   

มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจเทคโนโล ยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เคร่ืองใช้     หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม 
สิ่งแวดล้อม และมี              ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
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สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง ๓.๑       เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล     
      การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างม ี        

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระท่ี  ๔ การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง ๔.๑   เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                              
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรูส้ึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ          
โดยการพูดและการเขียน       

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม                                                                         

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน                                                                 

สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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   แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

 การประเมินผล    มีบทบาทส าคัญในการตัดสินคุณค่าของวิธีการ   และการบรรลุถึง
ความส าเร็จของการด าเนินการ    ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง   และพัฒนาการ
ด าเนินงาน   ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งของการ
ประเมินอันจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล   ดังที่  Staffiebeam  (1971)   ได้กล่าวว่า  “การ
ประเมินเป็นกระบวนการระบุปัญหา   การจัดการ   และเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก     ตลอดจนวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม ”  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินจึง
ได้รับการพฒันาเร่ือยมา   นิยามของการประเมินเร่ิมเปลี่ยนจากการประเมินที่เน้นผลผลิตอย่างเดียว
มาเป็นการประเมินกระบวนการด้วย    เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินคุณค่าของโครงการและ
ข้อมูลที่ช่วยการปรับปรุงโครงการ (สุวิมล  ว่องวานิช, 2538) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพอที่จ ะแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ การประเมินเพื่อตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน  (Judgemental  Evaluation)  ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ
กันในปัจจุบัน   เป็นผลมาจากแนวคิดและการบุกเบิกของ   Scriven (1967, 1974, 1976) อ้างถึงใน  

สุวิมล  ว่องวาณิช  ( 2538) ซึ่งชี้ว่า  เป้าหมายของการประเมินอยู่ที่การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน  

โดยผู้ประเมินต้องมีความเชี่ยวชาญในหลักการและเหตุผล   ถ้าผู้ประเมินมิได้ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่
ประเมิน   ถือว่าผู้ประเมินน้ันยังท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์  (ศิริชัย  กาญจนวาสี , 2537 : สุวิมล  ว่องวานิช, 
2538 ) อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ   การประเมินเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  

(Decision-Based  Evaluation)  ด าเนินการต่างๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญยิ่งของการประเมินที่
ช่วยให้การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล(Staffebeam, 1971) 
 ลักษณะความต้องการสา รสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  จะเป็นตัวก าหนดบทบาทของการ
ประเมิน  ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นบทบาทที่ส าคัญได้  2 บทบาท  คือ  การประเมินความก้าวหน้า  

(Formative Evaluation)  เป็นกิจกรรมของการติดตามดูแล   และการตัดสินคุณค่าของการ
ปฏิบัติงาน  จึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยปรับปรุงกลไกการด าเนินงาน
และพัฒนาการปฏิบัติงานในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการและการประเมินผลสรุปรวม  

(Summative Evaluation)  เป็นการสรุปในเชิงสาเหตุถึงคุณค่าของผลโครงการ   หลังจากการที่
โครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว   จึงมีบทบาทในการใช้ข้อสรุป  (Conclusion-oriented)  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงงาน (Weiss, 1972  : Scriven, 1996  : ศิริชัย   

กาญจนวาสี, 2537 : สุวิมล  ว่องวาณิช, 2538 : สมหวัง  พิธิยานุวัฒน,์ 2539)  

นอกจากนี้แล้วการประเมินยังมีบทบาทในทางจิตวิทยาและสังคม   ซึ่งครอนบาดและคณะ  

(Cronbach et.al, 1980   อ้างใน  สุดาพร   สาวม่วง , 2534) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของการประเมินทาง
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จิตวิทยาและสังคมว่า  เป็นการประเมินเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในกิจกรรมเฉพาะอย่าง   หรือเพิ่ม
แรงจูงใจในการท างานให้เกิดขึ้นในตัวผู้ถูกประเมิน  เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพต่อสาธารณชนหรือ
ต่อหมู่คณะ  ซึ่งจะน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

4.  ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
 โดยทั่วไปแล้ว ค าว่า “คุณภาพ” มีผู้ให้ความหมายไว้  ดังนี ้
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  (2537)   ได้ให้ความหมายของค าว่า  คุณภาพว่า  เป็นคุณค่า
ของความเป็นเลิศ    ระดับของคุณภาพ   หรือระดับของความเป็นเลิศ  ซึ่งอาจหมายถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของวัตถุหรือบุคคลที่ท าให้แตกต่างไปจากวัตถุอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2529)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  คุณภาพ   

หมายถึง   มาตรฐาน (Standard)  ซึ่งขึ้นอยู่กับการก าหนดของแต่ละสังคม 

 ในทางการศึกษา  คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาที่มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 1. วัตถุประสงค์และเนื้อหาในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของรัฐ  เหมาะสมกับ
สภาพสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

 2. มีมาตรการ  กระบวนการด าเนินงาน ในการติดตามผลที่น าไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีคุณลักษณะตามที่ต้องการครบถ้วน 

 ซึ่งคุณภาพการศึกษาในทั้ง  3 มิติ  มีความสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่า   มิติ 2 ข้อแรกของคุณภาพ
การศึกษาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมิติที่ 3  การศึกษาทั้ง 3 มิต ิ พร้อมกันจะแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวข้องกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533) 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งน้ี   ได้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เป็นหลัก   ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากการจัดการศึกษา   ดังนั้น   ผลสัมฤทธิ์   หมายถึง   ขนาดของ
ความส าเร็ จที่วัดจากการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความพยายามอันเป็นผลมาจากการ
กระท าที่อาศัยความสามารถทางร่างกายหรือสมองนัยว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละ
บุคคล   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่อาศัยหรือไม่อาศัยการทดสอบ    

(Testing Procedure)  ก็ได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527) 
  Spence  &  Helmritch ( 1983  อ้างถึงใน   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2542) ได้ให้นิยามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า   เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของแต่ละ
บุคคล  ซึ่งอาศัยเกณฑ์จากภายนอกในการประเมิ นผลการปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ  หรือเกณฑ์ภายใน
เพื่อจุดประสงค์น าไปใช้แข่งขันกับบุคคลอ่ืน  นอกจากนี้  สุขุม  มูลเมือง  (2539  อ้างถึงใน  สุภาภรณ์   
คงทวี, 2541)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหนึ่งโด ยเฉพาะ   โดยจะรวมทั้งทางด้านวิชาการและไม่ใช่วิชาการ   
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบทฤษฎีของ  Bloom  (กรมวิชาการ , 2538 )  ประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธพิสัย (Cognitive)  ผลสัมฤทธิ์ด้านจิตพิสัย  (Affective)  และผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะพิสัย (Psychomotor)  โดยตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 2  ลักษณะ ได้แก่  
 1. ตัวบ่งชี้คุณภาพ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ระเบียนสะสม (Trancript) เป็นต้น 

 2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   ได้แก่  ผลการเรียนเฉลี่ย  (Grade Point Average)  ผลการทดสอบ
แบบสอบมาตรฐานประเภทผลสัมฤทธิ์ทั่วไป  คะแนนสอบไล่  เป็นต้น 

 ในทางปฏิบัติแล้ว  ผู้ใช้จะเลือกใช้ตัวบ่งชี้ใดเพียงตัวเดียวหรือหลายๆ  ตัว ประกอบกันก็ได้   
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการน าไปใช้ในคร้ังนั้นๆ (กรมวิชาการ, 2540) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากจะเป็นเร่ืองพิจารณาความสามารถของนักเรียนแล้ว   ยัง
ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร   ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นปัจจัย   กระบวนการ  และผลผลิต   สิ่งที่
มุ่งหวังหรือผลผลิตที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาประการหนึ่ง   คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ นักเรียน   แต่ในสภาพที่เป็นจริงนั้น   ประสิทธิภาพการศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประ กอบ
ด้านปัจจัย  กระบวนการ  และผลผลิตเนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่าง
ในองค์ประกอบทั้ง 3  ด้าน  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพรวมที่ครอบคลุมทั้ง
ในด้านปัจจัย  กระบวนการ   และผลผลิตซึ่งเป็นดัชนีที่ส าคัญที่จะชี้ให้เห็นประสิทธิ ภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา 
 การศึกษางานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา  มีดังนี ้
 1. ลักษณะผู้บริหาร 

 ในการด าเนินการจัดการศึกษานั้น   ผู้ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินการ  ก็คือ  ครู และผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คือผู้บริหารโรงเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน  เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางระบบการบริหาร   การสร้างบรรยากาศต่างๆ   

ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  อันจะส่งผลต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และกระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ   ที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน   จึงควรค านึงถึงตัวแปรต่างๆ  ที่เกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียนทั้งในด้านภูมิหลัง
ด้านการศึกษา  ทัศนคติในการบริหารและการจัดการ  ความสามารถในการวางแผนการบริหาร   การ
นิเทศ  การติดตามประเมินผล   และความสามารถด้านการจัดการ   ซึ่งดูได้จากการวางนโยบายหรือ
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน   การบริหารบุคลากรและงบประมาณ   การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อระดมทรัพยากรทั้งด้านวัตถุและบุคลาก รในการสนับสนุนโรงเรียน   
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โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน   และการอบรมสั่ง
สอนที่ต่อเน่ืองในโรงเรียนและที่บ้าน   งานเหล่านี้เป็นภารกิจส าคัญที่ผู้บริหารพึงกระท าและ
สามารถส่งผลต่อผลผลิตทางการศึกษาได้เป็นอย่างมาก  จากการศึกษาของ   เซนทรา  และพอตเตอร์  

(Centra And Potter, 1980  อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542)  พบว่า
ระบบการบริหารงานในโรงเรียนของผู้บริหารส่งผลทางอ้อมต่อผลการเรียน 

 จากรายงานการวิจัยเร่ืองคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษา
โรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   
ร่วมกับ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (2529)  พบว่า  ปัจจัยด้านผู้บริหาร  ประกอบด้วย   การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร   ความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับผู้อื่น   วัย   ประสบการณ์และวุฒิ   และ
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 กมล   สุดประเสริฐ  (2524   อ้างถึงใน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542 )  

พบว่า  ความรับผิดชอบของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ความ
สนใจของผู้บริหารส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

 จะเห็นว่า  ประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหาร   ภาระงานหน้าที่   ความรับผิดชอบ   

ความสามารถในการบริหาร   การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน  รวมทั้งความมุ่งมั่น
และความรับผิดชอบต่องาน  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของนักเรียน 

 2. ลักษณะของครู 
 องค์ประกอบลักษณะของครู  ประกอบด้วยตัวแปรประสบการณ์ในอาชีพ   ภาระงาน   ความ
มุ่งมัน  และความรับผิดชอบของครู   ส่วนตัวแปรความมุ่งมั่นนั้น   วัดจากดัชนีต่างๆ  เช่น การใช้เวลา
ในการสอน  ความพยายามในการสอน  เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2529) 
 กลาสแมนและบิเนียมินอฟ  (Glassman And Biniaminov, 1981   อ้างถึงใน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของนักเรียน   

พบว่า  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเรียนของนักเรียน  คือ ครูผู้สอน   ซึ่งวัดจากลักษณะ
และภูมิหลังของครู  การมอบหมายงาน  และทัศนคติของครู 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2529) พบว่า  ครูส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ใน
การสอนนาน   จะมีอิทธิพลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ครูที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อนักเรียนในแง่วิชาการ   ใช้เวลาในการสอนและต รวจงานมาก   จะมีผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 3. ลักษณะของโรงเรียน 

 โรงเรียนทุกโรงเรียนต่างจัดการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  จึงอาจกล่าวได้ว่า  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เช่น ความ
ต้องการบริการทางการศึกษา   สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียน   ภูมิหลังของนักเรียน   

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน   รวมทั้งการสนับสนุนจากชุมชน   ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่   สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน   ประกอบการ
พิจารณาสภาพภาพของโรงเรียนประถมศึกษา   วิธีการจัดการศึกษา   และผลของการจัดการศึกษาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร   รายงานการวิจัยของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

ในปี พ.ศ. 2529  พบว่า  องค์ประกอบด้านสภาพของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่ออัตราการคงอยู่อัตรากา ร
เลื่อนชั้น  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ได้แก่ 
 3.1 ขนาดของโรงเรียน  กล่าวคือ  นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่มักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้งนี้อาจเน่ืองจากมีข้อได้เปรียบในด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอน  สิ่งอ านวยความสะดวก  สภาพอาคารเรียน   ความเจริญของชุมชน  ที่อาจมีผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนที่แตกต่างกัน 

 3.2  สภาพทางภูมิศาสตร์   สภาพแวดล้อมต่างๆ   ด้านภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนของนักเรียน   ผลการวิจัยพบว่า   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใน
ภาคกลางสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของภาคอื่นๆ   นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชนบทและ
ต่างจังหวัด   และนักเรียนในอ าเภอใกล้ๆ  ตัวจังหวัดยังมีความสามารถสูงกว่านักเรียนในอ าเภอที่อยู่
ห่างไกล 

 3.3 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน   จากงานวิจัยหลายเร่ือง   พบว่า   ระยะทางจาก บ้านถึง
โรงเรียนเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   กล่าวคือ  นักเรียนที่ใช้
เวลาในการเดินทางมาเรียนน้อยกว่า  30  นาที  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ใช้เวลา
ในการเดินทางมากกว่า 
 3.4 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู   และอัตราส่วนของครูต่อห้องเรียน   พบว่า อัตราส่วนนักเรียน
ต่อครูที่เหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของนักเรียนอยู่ระหว่างประมาณ  21:1 ถึง 30:1  ส่วน
อัตราส่วนของครูต่อห้องเรียนที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามรถของนักเรียน   กล่าวคือ  

ห้องเรียนที่มีอัตราครูต่อห้องเรียนต่ า   จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและอัตราการเลื่อน
ชั้นต่ ากว่านักเรียนในห้องเรียนที่มีอัตราครูต่อสูง 
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 3.5 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  จากผลการวิจัยพบว่า   ความเพียงพอของอุปกรณ์การ
เรียนการสอนมีอิทธิพลต่อความสามารถของนักเรียน 

 3.6 สังกัดของโรงเรียน   พบว่า นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จะมีความสามารถสูงสุด และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล   

จะมีความสามารถสูงกว่านักเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(สปช.) 
 นอกจากนี้   องค์ประกอบพื้นฐานส า คัญอีกประการหนึ่ง   คือ  โครงสร้างพื้นฐานของ
โรงเรียนที่บ่งบอกความเป็นโรงเรียนประถมศึกษา   เช่น   โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ   ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน   ซึ่งตัวแปรลักษณะโรงเรียนนี้จะมีอิทธิพล
ทางอ้อม  ที่จะส่งผ่านกระบวนการสอนของครู  และกระบวนการเรียนของนักเรียน  (ทัศนีย์  บุญเติม, 
2539 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

4.  คุณภาพสื่อและห้องปฏิบัติการ 

 องค์ประกอบคุณภาพสื่อ  และห้องปฏิบัติการ   ประกอบด้วย  สื่อการเรียนการสอนส าหรับ
ครู (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2529) วัสดุและโสตทัศนูปกรณ์  ซึ่งอยู่ในลักษณะ
ของห้องปฏิบัติการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2533 ) และห้องสมุดซึ่งจัดเป็น
รายการสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนในลักษณะของสื่อเสริมหลักสูตร 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533) พบว่า 

คุณภาพสื่อและห้องปฏิบัติการส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพของนักเรียน  โดยส่งผ่านกระบวนการเรียน
การสอนของคร ู

5. ลักษณะครอบครัว 

      5.1 สภาพเศรษฐกิจทางบ้าน   เป็นตัวแปรที่ชี้ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน   กล่าวคือ  นักเรียนที่ม าจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี   จะมีอัตราการเลื่อนชั้น
และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูง   ทั้งนี้เน่ืองจากนักเรียนจะได้รับเงินมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอมากกว่า
และมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์  หนังสือ  เคร่ืองแบบครบถ้วนมากกว่า  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2529) 
  5.2 รายได้ของผู้ปกครอง   กล่าวคือ  นักเรียนที่มีบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองประกอบ
อาชีพ  นักธุรกิจ  พ่อค้า   ข้าราชการ  ที่มีรายได้สูง  จะมีอัตราการมาเรียน  อัตราการเลื่อนชั้นและ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีบิดา  มารดา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ส านักงาน
คณะกรรมการก ารศึกษาแห่งชาติ , 2529) และ  สุนันทา  ประไพตระกูล , 2534   อ้างถึงในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชิต , 2542)  ได้ท าการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
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ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง   การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง   

และรายได้ของผู้ปกครอง   เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียน 

  5.3 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว   จากผลการวิจัย   พบว่า  ความอบอุ่นในครอบครัวมี
ผลกระทบตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กล่าวคือ นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือมีปัญหา   ส่วน
ใหญ่เกิดจากสาเหตุไม่ได้รับความอบอุ่นในครอบครัว     นอกจากนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวยัง
ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  (ปาจารีย์   วัชชวัลคุ , 2527  : 

ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2529   : ฉวีวรรณ   หลิมวัฒนา , 2531   อ้างถึงใน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
  5.4 ความคาดหวังของผู้ปกครองในการศึกษาของนักเรียน   ผู้ปกครองจ านวนไม่น้อยที่
ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาในระดับสูง   และวางอนาคตของลูกไว้เหมือกับ ที่ตัวเองเป็นอยู่  ใน
ปัจจุบันน่ันคือ  ชาวนา  ผู้ปกครองกลุ่มนี้จะไม่กระตือรือร้น  ที่จะสนับสนุนการศึกษาของลูก  ซึ่งตัว
แปรที่เกี่ยวกันพับทัศนะนี้  คือ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง   ฐานะทางเศรษฐกิจ   และรายได้ของ
ผู้ปกครอง (สุนันทา  ประไพตระกูล  อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

  5.5 การอบรมเลี้ยงดู   ครอบครัวถือเป็นหน่วยทางสังคมหน่วยแรกที่นักเรียนได้มีโอกาส
ใกล้ชิดและได้รับการเรียนรู้   การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว   จึงเป็นสิ่งส าคัญมาก   อาจกล่าวได้ว่า  

การอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยแวดล้อมที่มีความส าคัญ  หรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของนักเรียน   

จากการศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีความส าคัญหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของอัจฉรา  ประไพตระกูล  พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  และการ
อบรมเลี้ยงดูแบบปกป้องคุ้มครองมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (อัจฉรา  ประไพตระกูล, 2539) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น   แสดงว่า   ลักษณะครอบครัวของนักเรียน  ประกอบไปด้วยฐานะทาง
สังคม   รายได้   การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนของผู้ปกครอง   ระดับการศึกษาของผู้ป กครอง   การ
อบรมเลี้ยงดู    และการเอาใจใส่ของครอบครัว  มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

นอกจากนั้น  ตัวแปรภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน   ได้แก่ ภาษาพูดที่บ้าน   อาชีพบิดา   

ยังมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย 
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6. ลักษณะนักเรียน 

 ในการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา   แนวทางหนึ่งที่พิจารณาได้จากคุณภาพของ
ผลผลิต  นั่นคือ  นักเรียน   เพื่อที่จะดูว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่   ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและนิยม
ใช้กันมากก็คือ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ดังนั้น  ลักษณะนักเรียนจึงเป็นตัวแปรที่ส า คัญที่จะมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ลักษณะของนักเรียน   อันประกอบไปด้วย  ฐานะทางสังคม   เชื้อชาติ   อิทธิพลของพ่อแม่   
ความถนัดและพื้นฐานความรู้เดิม   ค่านิยมและทัศนคติ   ความคาดหวัง   ความรู้และความคิดและ
วิถีทางในโรงเรียน   ซึ่งสอดคล้องกับกลาสแมนและมิเนียมินอพ  (Glassman And Biniaminov, 
1981 อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนของนักเรียน   พบว่า ลักษณะภูมิหลังของนักเรียนเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความส าคัญ
ในการส่งผลต่อสภาพของโรงเรียน  ลักษณะของนักเรียนในโรงเรียน และทัศนคติของนักเรียน   โดย
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเรียนของนักเรียน คือ ครูผู้สอน  และทัศนคติของนักเรียน 

 สุนันทา  ประไพตระกูล (2534  อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่า   ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์   มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาตร์ของนักเรียน   ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาตัวแปรที่ท าให้นักเรียนได้คะแนน
สูง ของกมล  สุดประเสริฐ  (2524) การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของผ ลการเรียนของบุญชม   ศรีสะอาด  

(2524 ) และปาจรีย์   วัชชวัลคุ  (2526 ) ที่พบว่า  ความรู้พื้นฐานเดิมและความถนัดของนักเรียนมี
อิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุทางตรงต่อผลการเรียนของนักเรียน 

 กล่าวโดยสรุป   พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน   นิสัยในการเรียน  ทัศนคติ   ความคาดหวัง   

แรงจูงใจของนักเรียน    โดยเฉพาะพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงสูงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   เพราะพื้นฐานความรู้ความรู้เดิมของนักเรียนจะช่วยเชื่อมโยง
ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ให้เข้าใจได้ดีขึ้น  ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2529 )  

พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  นั่นคือ การที่โรงเรียนสามารถสร้างความสั มพันธ์ที่ดีกับชุมชนก็จะน ามา
ซึ่งความร่วมมือ  การร่วมกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น 

 นอกจากนี้   สาธารณูปโภค   การมีไฟฟ้า   น้ าประปา   ถนน  ความเจริญของท้องถิ่น  มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   เช่น  การมีไฟฟ้าใช้ท าให้เด็กมีโอกาสได้ดูโทรทัศน์   ได้รับ
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ทราบข่าวสารต่างๆ  การคมนาคมภายในท้องถิ่นและระหว่างท้องถิ่นมีผลต่อความสะดวกในการ
เดินทางของครูและนักเรียน   ปัจจัยเหล่านี้จะยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   งานวิจัยยัง
พบอีกว่า   ครูที่มีคุณวุฒิสูงมักสอนอยู่ในโรงเรียนที่มีความเจริญ   มีความพร้อมในด้ าน
สาธารณูปโภค 

8. กระบวนการเรียนการสอนของครู 

 กระบวนการเรียนการสอนของครูนั้น  โดยธรรมชาติจะเกิดขึ้นต้ังแต่การวางแผนเตรียมการ
สอน   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   รวมไปถึงการวัดและการประเมินผล   ซึ่งครูจะใช้
กระบวนการในการสื่อความรู้ให้กับนักเรียน   กระบวนการเรียนก ารสอนของครู   มีส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียน   โดยผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญ  ก็คือ  ครูผู้สอน   ตัวแปรที่ส าคัญที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพของนักเรียน   คือ คุณภาพของพฤติกรรมและทักษะการสอนของครู  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533)  ขณะเดียวกันก็ส่งผล ต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย  (ฮาร์มิส   พี
เกอร์-ไอเลย์ , 1976  : บลูม  1976   และทัศนีย์   บุญเติมฐ , 2539   อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 ปาจารีย์   วัชชวัลคุ  (2527) เพ็ญ  ธรรมนูญพินิจ  (2530) และสุนันทา   ประไพตระกูล  (2534) 

พบว่า   คุณภาพการสอนส่ง ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

เช่นเดียวกับ  บุญชม  ศรีสะอาด  (2524 ) ที่ได้ศึกษารูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน   พบว่า  

คุณภาพการสอนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2  นอกจากนี้คุณภาพการสอ นยังมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศในชั้นเรียนด้านการ
สนับสนุนจากครูด้วย ( อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 จากผลงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น   แสดงว่า  คุณภาพกระบวนการเรียนการสอนของครูเป็น
สิ่งที่ส่งผลให้นักเรียนได้รับผลส าเร็จในการเรียนรู้  ซึ่งตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอน
มีหลายตัวแปร   ได้แก่  อายุของครู   วุฒิ  ประสบการณ์   การฝึกอบรม   ภาระงานของครู  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2533) ความสามารถในการสอนด้านเนื้อหาและด้านทักษะการ
สอนทั้งการวางแผน  เตรียมการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การชี้แนะหรือการบอก
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและงานให้ผู้เรียนอย่างชัดเจน   การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนสอน   การเสริมแรงจากครู   การให้ข้อมูลย้อนกลับ   การแก้ไขข้อบกพร่องและรวมถึงการใช้
อุปกรณ์การสอน   การน านวัตกรรมต่างๆ  มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน  จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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9. กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

 กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  หรือลักษณะการเรียนนั้น   เป็นพฤติกรรมในการเรียนและ
แสวงหาความรู้   ซึ่งสามารถระบุถึงการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   ตลอดจนรู้จักใช้
เวลาในการแสวงหาความรู้ (ทัศนีย์  บุญเติม, 2539) 
 สรุปได้ว่า   กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน   ที่เป็นลักษณะนิสัยในการเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
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บทท่ี  3 

วิธีการด าเนินงาน 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเ รียน  ปีการศึกษา  2555   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์  นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556      และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน )  ได้จัดสอบทางการศึกษาระดับช าติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่  2   
กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้จัดสอบในวันที่  2-3   กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2556  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้จัดสอบในวันที่  9-10  กุมภาพันธ์   พ .ศ. 2556    โดยมีกระบวนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
1.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์  เขต  2  ได้ด าเนินการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา  2555  

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี ้
 1.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัต ิ
 1.2  วางแผนการด าเนินงาน  ดังนี ้
  1.2.1  ส ารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
  1.2.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครสวรรค์   เขต  2  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  1.2.3  โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับโรงเรียน 

  1.2.5  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

  1.2.6  ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  3 ใน
วันที ่ 21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556    และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน )  ได้
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่  2   กุมภาพันธ์   พ .ศ. 
2556    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้จัดสอบในวันที่  2-3   กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2556   และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  ได้จัดสอบในวันที่   9-10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556    
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2.  เครื่องมือในการประเมิน 

 2.1  การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 

         เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน   จัดสร้างตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร   โดยมีขั้นตอน  

ดังนี ้
  2.1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.1.2 ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธี  เอกสารหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
และพัฒนาแบบทดสอบตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้เคร่ืองส าหรับใช้ในการประเมิน 

  2.1.3 ก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ   และนิยามองค์ประกอบใน
โครงสร้างของแบบทดสอบ    จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ  ตามหัวข้อที่  2 จึงได้
โครงสร้างของแบบทดสอบและนิยามองค์ประกอบในโครงสร้างแบบทดสอบเป็นฉบับร่างขึ้น   

จากนั้นจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในการสอนและการวัดผลการศึกษามาร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไข   เพื่อให้ได้โครงสร้างของแบบทดสอบและนิยามองค์ประกอบใน
โครงสร้างของแบบทดสอบที่สมบูรณ์  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระตามหลักสูตรและผลการเรียนรู้
ที่ต้องการวัด 
  2.1.4  ก าหนดรูปแบบของแ บบทดสอบและลักษณะเฉพาะของข้อสอบ   เพื่อเป็น
ตัวอย่างและแนวทางส าหรับใช้ในการสร้างข้อสอบ 

  2.1.5 สร้างข้อสอบ   โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอน   ศึกษานิเทศก์  
และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาตามกรอบโครงสร้างและรูปแบบที่ก าหนด   ข้อสอบทุกข้อ
ที่สร้างขึ้นจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์  เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณลักษณะที่ดี 
  2.1.6 การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของข้อสอบเป็นรายข้อ   โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการวัดผลการศึกษา   ได้พิจารณาความเที่ยงตรงของข้อค าถามและ
ตัวเลือกแต่ละข้อว่ามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้า งตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นการพิจารณาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อสอบกับโครงสร้างของแบบทดสอบ  (IOC)  โดยมีแบบฟอร์มให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตัดสินแล้วน าผลที่ได้มาสรุป 

 

2.2 โครงสร้างของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้ก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางกา รเรียน  ให้กรอบทฤษฎีการประมวลผลทางปัญญา    หรือ CIP MODEL  ได้แก่
โครงสร้างความรู้   กระบวนการทางปัญญา   และกรอบการวิเคราะห์     ทักษะการคิด   มาเป็นกรอบ
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แนวคิดเพื่อประยุกต์เข้ากับศาสตร์ทุกวิชา  จึงได้โครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของแต่ละวิชา  ดังนี ้
  2.2.1 แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ได้ก าหนดไว้  2  องค์ประกอบ คือ 
   1) โครงสร้างความรู้  เช่น  การใช้ภาษาและเคร่ืองหมายวรรคตอนง่ายๆ  ได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา 
   2)  ทักษะกระบวนการเฉพาะวิชา 
   2.1) ความสามารถในการรับสาร   หมายถึง  จับใจความ  แปลความ  แยก
ข้อเท็จจริง   และข้อคิดเห็น   บอกเจตนาของผู้ส่งสาร   วิเคราะห์เร่ืองที่อ่าน  และบอกประเภทเร่ืองที่
อ่านเป็นต้น 

   2.2)  ความสามารถในการส่งสาร  หมายถึง  ใช้ถ้อยค าส านวนได้เหมาะสม
กับบุคคล  สถานการณ์  และตรงตามจุดประสงค์  ใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์   ล าดับความ  แสดงความ
คิดเห็นวิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลและสุภาพ  เป็นต้น 

  2.2.2 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  ได้ก าหนดไว้ 3 องค์ประกอบ  คือ 
  1) การจัดองค์ประกอบโครงสร้างความรู้   หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอด  หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการน าไปใช้อย่างง่ายๆ 

  2) ทักษะเฉพาะวิชา  หมายถึง ความสามารถทางการค านวณ การด าเนินการ  การท า
ตามขั้นตอนวิธี   การใช้สูตรและเทคนิควิธีในการค านวณ   การใช้ภาพจ าลองความคิดทาง
คณิตศาสตร์  การเปรียบเทียบและการใช้เหตุผล 
  3) ทักษะการแก้ปัญหา   หมายถึง   ความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจใน
ความคิดรวบย อด   หลักการทางคณิตศาสตร์   และความสามารถทางการค านวณไปใช้ในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและแปลกใหม่  โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
   3.1) การวิเคราะห์ตีความแก้ปัญหา 
   3.2) การวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหา   การเลือกใช้วิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพในการหาค าตอบ 

   3.3) การด าเนินการแก้ปัญหา 
   3.4) การตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

 2.2.3  แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ได้ก าหนดไว้  2  องค์ประกอบ คือ 
  1) โครงสร้างความรู้   หมายถึง   ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระวิชาสังคมศึกษา  

สถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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  2)  ทักษะเชิงกระบวนการวิชาสังคม   หรือกระบวนการศึกษาค้นคว้าทาง
สังคมศาสตร์ 
 2.2.4  แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์  ได้ก าหนดไว้ 3  องค์ประกอบ คือ 
  1) องค์ประกอบโครงสร้างความรู้  หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ   และความสามารถ
ในการน าความรู้ไปใช้  ความคิดรวบยอด  หลักการทฤษฎีต่างๆ  ที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  2) ทักษะเชิงกระบวนการเฉพาะวิชา   ได้แก่  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดไว้ในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
  3)  กรอบการวิเคราะห์   หมาย ถึง   โครงสร้างความรู้ระดับสูงที่เป็นผลจากการ
สังเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ต่างๆ  จนกลายเป็นแบบแผนหรือกระบวนการ
ส าเร็จรูปที่พร้อมจะน ากลับมาใช้ในการวิเคราะห์    วางแผน   และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ผลส าเร็จในการวัดกรอบการวิเคราะห์   จะใช้วิธีวัดคว ามสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาที่
ค่อนข้างแปลกใหม่ซับซ้อน  และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลายสาขามาผสมผสานกัน 

หรือน าความคิดรวบยอด /หลักการ   ในสาขาหนึ่งไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในอีกสาขาหนึ่ง   

เป็นต้น 

 2.2.5 แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ได้ก าหนดไว้  2  องค์ประกอบ  คือ 
  1) ความรู้ทางภาษา 
   1.1) ความเข้าใจความหมายของศัพท์/ประโยค/ข้อความในสาร 
   1.2) ความเข้าใจเร่ืองราวในสาร 
   1.3) การวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองราวจากสาร 
  2) ทักษะการสื่อสาร 
   2.1) การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร ในเร่ือง
ต่างๆ  เพื่อการสื่อสาร 
   2.2)  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย 
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 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปี ที่  3   และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2555  ใช้เคร่ืองมือวัด  จัดเป็นฉบับ  ดังนี ้
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชั้น ทักษะ 
รายละเอียด 

วันที่สอบ 
จ านวนข้อสอบ เวลา (นาที) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ด้านภาษา 30 40  

21 กุมภาพันธ์ 2556 ด้านค านวณ 30 60 
ด้านเหตุผล 30 50 

    

3.  คุณภาพของเคร่ืองมือ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางกา รเรียนนักเรียน     คณะท างานของส านักทดสอบทาง
การศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สร้างขึ้น    ส่วนการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 คณะท างานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท า  โดยสร้างขึ้นตามหลักวิชาการ   มีการหาค่าอ านาจ
จ าแนก   ค่าความยากง่าย  และค่าความเชื่อมั่น   จึงน่ามีความน่าเชื่อถือ  เพราะมีผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวัดและประเมินผ ล  ตามสาขาวิชาต่างๆ  จึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ
เชื่อถือได้  และมีมาตรฐาน 

4.  เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   คะแนน  0  - 11 หมายถึง  ระดับคุณภาพปรับปรุง 
   คะแนน               12  - 18 หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช้ 
   คะแนน               19  - 30 หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   คะแนน   0  - 9 หมายถึง  ระดับคุณภาพปรับปรุง 
   คะแนน  10 -  17 หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช้ 
   คะแนน  18  - 30 หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
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   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   คะแนน   0  - 11 หมายถึง  ระดับคุณภาพปรับปรุง 
   คะแนน  10 - 17 หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช้ 
   คะแนน  18  - 30 หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
 

 4.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   คะแนน  0  - 13 หมายถึง  ระดับคุณภาพปรับปรุง 
   คะแนน                14  - 19 หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช้ 
   คะแนน                20  - 30 หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   คะแนน   0  - 7 หมายถึง  ระดับคุณภาพปรับปรุง 
   คะแนน   8  - 15 หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช้ 
   คะแนน  16 - 20 หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
    

5.  การจัดสอบ 
 การเตรียมการสอบ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบระดับเขต
พื้นที่การศึกษา   เพื่อก าหนดนโยบาย  หลักการและแนวทางการจัดสอบ   ให้ค าแนะน า  ก ากับ  ดูแล 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ  และจัดตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน  ได้แก่ 
   คณะอนุกรรมการเก็บรักษาต้นฉบับเครื่องมือมาตรฐาน 

   คณะอนุกรรมการจัดท าส าเนาแบบทดสอบ 

   คณะอนุกรรมการตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ  บรรจุซองพร้อม
กระดาษค าตอบตามจ านวนห้องสอบและสนามสอบ 

   คณะอนุกรรมการจัดส่งแบบทดสอบไปยังสนามสอบ 

 

   คณะอนุกรรมการสนามสอบ  ประกอบด้วย 
    ประธานสนามสอบ 

    กองอ านวยการ 
    กรรมการก ากับห้องสอบ 

   คณะอนุกรรมการตรวจรับแบบทดสอบ  และกระดาษค าตอบหลังสอบเสร็จ 
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   คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูล 
   คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานผลการสอบ 

   คณะอนุกรรมการก ากับ  ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  และประเมินผล    

การเตรียมห้องสอบ 

 เพื่อให้ผลการสอบของนักเรียนมีคุณภาพ   สามารถสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม  ควรจัดห้องสอบโดยบรรจุผู้เข้าสอบประมาณห้องละ 35 คน  แต่ถ้ามีจ านวนนักเรียน
เกินห้องสอบไม่มากกว่า  5 คน  อาจจะรวมไว้ในห้องเดียวกันได้   ควรจัดโต๊ะให้นักเรียนนั่งห่างกัน
พอควร   เพื่อให้เป็นบรรยากาศการสอบและนักเรียนมีสมาธิในการท าข้อสอบ  และไม่ควรจัดที่นั่ง
สอบบางส่วนอยู่นอกห้องสอบ 

ก าหนดวันสอบและตารางสอบ 

 

  ตารางสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชั้น ทักษะ 
รายละเอียด 

วันที่สอบ 
จ านวนข้อสอบ เวลา (นาที) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ด้านภาษา 30 40  

21 กุมภาพันธ์ 2556 ด้านค านวณ 30 60 
ด้านเหตุผล 30 50 

 

 
 ตารางสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วันที่สอบ เวลา วิชา ระยะเวลา 

2 กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 - 10.10 น. 
สังคมศึกษาฯ 
คณิตศาสตร์ 

1.40 ชม. 

10.30 - 12.10 น. 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

1.40 ชม. 

13.10 - 14.00  น. วิทยาศาสตร์ .50 ชม. 

14.20 - 15.50 น. 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพฯ 

1.30 ชม. 
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 ตารางสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 
วันที่สอบ เวลา วิชา ระยะเวลา 

2 กุมภาพันธ์ 2556 
08.30 – 10.10 น. คณิตศาสตร์  1.30 ชม.  
10.30 – 12.00 น.  ภาษาไทย  1.30 ชม.  
13.00 – 14.30 น. ภาษาอังกฤษ 1.30 ชม. 

3 กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 – 10.00 น. วิทยาศาสตร์ 1.30 ชม. 
10.30 – 12.00 น. สังคมศึกษาฯ 1.30 ชม.  

13.00 – 15.00 น. 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 
2.00 ชม. 

 

 

 

 

 ตารางสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

  
วันที่สอบ เวลา วิชา ระยะเวลา 

9 กุมภาพันธ์ 2556 

08.30-10.30 น. สังคมศึกษา 2 ชม. 
11.30-13.30 น. คณิตศาสตร์ 2 ชม 

14.30-16.30 น.  ภาษาอังกฤษ 2 ชม 

   10 กุมภาพันธ์ 2556 

08.30-10.30 น.  ภาษาไทย 2 ชม.  
11.30-13.30 น.  วิทยาศาสตร์ 2 ชม. 

14.30-16.30 น. 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

2 ชม. 
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6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ชั้นประถมศึกษาปีที่   6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2555   ได้
ด าเนินการดังนี ้
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ 

 2.  คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน   ระดับโรงเรียนรับแบบทดสอบจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต  2  ไปด าเนินการประเมินในวันที่   21  กุมภาพันธ์   
2556  

 3.  คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับโรงเรียนรวบรวมกระดาษค าตอบ
ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 4.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2  ส่งกระดาษค าตอบให้ส านักทดสอบทาง
การศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด าเนินการตรวจด้วยเคร่ืองตรวจ
กระดาษค าตอบ  และแจ้งผลการประเมินให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเดือนมีนาคม  2556 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการทกสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2555   ได้
ด าเนินการดังนี ้
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ 

 2.  คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ระดับโรงเรียนรับแบบทดสอ บจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต  2  ไปด าเนินการประเมินในวันที่   2-3  กุมภาพันธ์  
2556 
 3.  คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับโรงเรียนรวบรวมกระดาษค าตอบ
ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 4.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสว รรค์ เขต 2  ส่งกระดาษค าตอบให้  สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบ   

ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเดือนเมษายน  2556 
 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลในการภาพรายโรงเรียน   และข้อมูลในภาพรวมของ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์   เขต 2  โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายสาระการเรียนรู้    และรายสมรรถภาพของ
ทุกสาระการเรียนรู้ 
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8.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 คะแนนเฉลี่ย   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปรับปรุง  ระดับพอใช้  และระดับดี 
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บทท่ี  4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  

ตอนท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 ตารางท่ี  1   แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                       ปีการศึกษา  2555 

                         
  

จากตารางที่ 1  พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3  ด้านภาษา   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  37.38   มีนักเรียนในระดับพอใช้ร้อยละ  40.49 ระดับดี  ร้อย
ละ  27.60  ระดับดีมากร้อยละ  6.28    และระดับปรับปรุง  ร้อยละ   25.63 
ด้านค านวณ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   29.47      มีนักเรียนในระดับพอใช้ร้อยละ  62.08   และระดับดี 
ร้อยละ  12.65  ระดับดีมากร้อยละ  3.48     และระดับปรับปรุง ร้อยละ   21.78 
 ด้านเหตุผล  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  38.47     มีนักเรียนในระดับพอใช้ร้อยละ  31.77 และระดับดี 
ร้อยละ   24.76  ระดับดีมากร้อยละ  6.42     และระดับปรับปรุง ร้อยละ   37.05 
 

 

 

 

 

 

 

สาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 

นักเรียน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

คะแนน
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละนักเรียนแยกตามเกณฑ์ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ด้านภาษา 2,181    30   11.22 3.79   37.38   25.63 40.49   27.60  6.28 
ด้านค านวณ 2,181       30  8.84 3.10   29.47    21.78  62.08   12.65  3.48 
ด้านเหตุผล 2,181     30   11.54 4.22   38.47   37.05  31.77   24.76   6.42 
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ตารางท่ี  2  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                      ด้านภาษา   จ าแนกตามสาระ 
 
               สาระ 
 

สถิติ 

อธิบาย
ความหมาย 

 คาดคะเน สรุป
เร่ืองราว 

วิเคราะห์
เร่ืองที่
อ่าน 

น าข้อคิด
ไปใช้ใน
ชีวิต 

สื่อสาร
ความ
คิดเห็น 

คะแนนเต็ม  5 4  7 6 6 2 
คะแนนเฉลี่ย  1.87   1.25 2.68   2.46 2.05 0.90 
S.D.  1.14   0.89  1.23  1.39  1.28 0.69 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  37.40   31.34  38.27  41.03  34.13 45.16 

 

จากตารางที่ 2  พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สาระอธิบายความหมายจากเร่ืองที่อ่าน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  37.40   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.14 
สาระการคาดคะเนเหตุการณ์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  31.34    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    0.89 
 สาระการสรุปเร่ืองราว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  38.27   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.23 
 สาระการวิเคราะห์เร่ืองที่อ่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   41.03     ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน  1.39 
 สาระการน าข้อคิดไปใช้ในชีวิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  34.13   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.28 
และสาระการสื่อสารความคิดเห็น มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  45.16  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.69 
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ตารางท่ี  3  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                     ด้านค านวณ   จ าแนกตามสาระ 
 

                   สาระ 
สถิติ 

จ านวนและการ
ด าเนินการ 

การวัด  เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์
ข้อมูล 

คะแนนเต็ม 13   7  3 3  4  
คะแนนเฉลี่ย  4.10  1.66 1.01   0.93  1.14 
S.D.  1.94  1.26  0.80  0.80   0.87 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  31.52   23.75  33.55  31.16   28.50 

  

จากตารางที่ 3  พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สาระจ านวนและการด าเนินการ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  31.52     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.94 
สาระการวัด   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   23.75   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    1.26 
สาระเรขาคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    0.80 
สาระพีชคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   31.16   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    0.80 
สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    28.50   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

0.87  
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ตารางท่ี  4  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                      ด้านเหตุผล    จ าแนกตามสาระ 
 

                   สาระ 
 

 

 

สถิติ 

วิเคราะห์
เปรียบเทียบ
ข้อมูล 

จัดกลุ่มข้อมูล 
วิเคราะห์
และ

ประยุกต์ใช้ 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ 

คะแนนเต็ม 8  7   6  9 
คะแนนเฉลี่ย  3.39   2.75  2.13  3.28 
S.D.  1.67  1.46  1.20  1.71 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   42.38   39.22  35.42  36.45 

  

จากตารางที่ 4  พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 สาระการวิเคาะห์เปรียบเทียบข้อมูล  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.38  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.67 
สาระการจัดกลุ่มข้อมูล  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.22    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.46 
สาระการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.42    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.20 
สาระเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   36.45   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.71  
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 ตอนท่ี 2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ตารางท่ี  5   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
                    ปีการศึกษา  2555 

 
 จากตารางที่  5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2555  มีดังนี ้
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    41.10    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    12.54 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  30.19     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  13.14    
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  32.69     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.35   
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.49    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.83   
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   30.50    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   10.12 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.76   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  14.92 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  48.12    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   13.22 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  49.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  16.07   
  
 
 

สาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. 
คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 2,326  100 41.10  12.54   41.10  
คณิตศาสตร์ 2,326   100   30.19 13.14   30.19  
 วิทยาศาสตร์  2,326   100   32.69   10.35   32.69 
สังคมศึกษา  2,326 100 39.49   10.83  39.49   
ภาษาอังกฤษ 2,326   100 30.50   10.12   30.50   
สุขศึกษา 2,326   100  50.76  14.92   50.76   
ศิลปะ 2,326   100 48.12    13.22  48.12   
การงานอาชีพ 2,326   100   49.87  16.07 49.87   
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ตารางท่ี  6   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การอ่าน  100 43.00   21.06   43.00   
การเขียน  100 58.30   24.58   58.30   
การฟัง การดู การพูด  100 38.31   23.99   38.31   
หลักการใช้ภาษา  100 36.36    17.20  36.36   
วรรณคดีและวรรณกรรม  100 32.13   22.07   32.13   

 
จากตารางที่  6   สาระการอ่าน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  21.06   
สาระการเขียน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  58.30      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    24.58 
สาระการฟังการดูการพูด  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    38.31   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  23.99 
สาระหลักการใช้ภาษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   36.36    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   17.20 
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  22.07   
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ตารางท่ี  7   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
                      ปีการศึกษา  2555 สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
จ านวนและการด าเนินการ 100  31.31   17.11   31.31   
การวัด  100 16.32   17.79   16.32   
เรขาคณิต  100 28.59   31.71  28.59  
พีชคณิต  100 19.93  25.85   19.93  
วิเคราะหข์้อมูลและความน่าจะเป็น  100 64.25  35.00   64.25  

 
จากตารางที่  7   สาระจ านวนและการด าเนินการ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    31.31  
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   17.11 
สาระการวัด  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    16.32       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    17.79 
สาระเรขาคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.59      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    31.71 
สาระพีชคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    19.93      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    25.85  
สาระวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    64.25 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     35.00 
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ตารางท่ี  8   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 100  34.46   15.08 34.46  
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  100  37.20 24.08   37.20 
สารและสมบัติของสาร  100   29.97  19.51    29.97 
แรงและการเคลื่อนที่  100 24.13   21.28  24.13   
พลังงาน  100 31.38  28.25   31.38  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  100 32.91   22.85   32.91   
ดาราศาสตร์และอวกาศ  100 36.85   25.43  36.85   

 
จากตารางที่  8   สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  34.46    
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    15.08 
สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  37.20         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  24.08    
สาระสารและสมบัติของสาร  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.97    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   19.51    
สาระแรงและการเคลื่อนที่  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    24.13      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  21.28     
สาระพลังงาน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   31.38       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      28.25 
สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  32.91   ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   22.85 
สาระดาราศาสตร์และอวกาศ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  36.85    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  25.43 
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ตารางท่ี  9   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  100 29.43    16.89 29.43  
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

 100 40.31    15.15 40.31   

เศรษฐศาสตร์  100 55.64  18.83   55.64  
ประวัติศาสตร์  100 36.00  16.40  36.00  
ภูมิศาสตร์  100 36.06     15.69 36.06   

 
จากตารางที่  9   สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   29.43     
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     16.89   
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    40.31    

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   15.15     
สาระเศรษฐศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   55.64      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    18.83    
สาระประวัตศิาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       36.00      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  16.40     
สาระภูมิศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      36.06       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     15.69 
 

ตารางท่ี  10   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 100  30.11   10.67   30.11   
 ภาษาและวัฒนธรรม  100 32.32  18.00   32.32  

 
จากตารางที่  10   สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     30.11  
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     10.67    
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สาระภาษาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  32.32       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  18.00    
 ตารางท่ี  11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา  2555 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
                         จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ 

100  59.56    29.86   59.56    

 ชีวิตและครอบครัว  100 77.39  29.79  77.39  
การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย  100 42.81  17.41   42.81  
การสร้างเสริมสุขภาพ  100 45.27    20.98 45.27   
ความปลอดภัยในชีวิต  100 50.95   23.92  50.95   

 
จากตารางที่   11   สาระการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ           

59.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    29.86    
สาระชีวิตและครอบครัว  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   77.39           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  29.79   
สาระการเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.81        

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      17.41 
สาระการสร้างเสริมสุขภาพ   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      45.27      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

20.98  
สาระความปลอดภัยในชีวิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.95     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   23.92    
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 ตารางท่ี  12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้ศิลปะ   
                         จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ทัศนศิลป์ 100  48.96    19.57 48.96  
ดนตรี  100 42.68  15.98   42.68  
นาฏศิลป์  100 53.39  20.41  53.39  

 
จากตารางที่   12    สาระทัศนศิลป์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    48.96    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

19.57   สาระดนตรี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       42.68           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   15.98    
สาระนาฏศิลป์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   53.39        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    20.41      

 
ตารางท่ี  13  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ         
                         เทคโนโลยี    จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การด ารงชีวิตและครอบครัว  100 52.48  19.01   52.48  
การอาชีพ  100 43.91  49.63  43.91  
การออกแบบและเทคโนโลยี  100 36.79  20.92  36.79  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  100 59.35  32.13  59.35  

จากตารางที่  13   สาระการด ารงชีวิตและครอบครัว  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  52.48 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      19.01 สาระการอาชีพ   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     43.91       ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน     49.63  สาระการออกแบบและเทคโนโลยี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ          36.79         



 51 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    20.92   สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    

59.35         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   32.13    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ตารางท่ี  14   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
                           ปีการศึกษา  2555 

 
 จากตารางที่  14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ปีการศึกษา  2555  มีดังนี ้
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   50.56     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.25     
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   23.91     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  7.66     
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   30.58      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  7.84    
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   41.03     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    11.61 
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    25.24     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.98     
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  53.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.05    
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    40.39    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  9.57   
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  43.14     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.89     
  
 
 

สาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. 
คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 953   100 50.56  8.25  50.56  
คณิตศาสตร์ 953      100 23.91   7.66  23.91   
 วิทยาศาสตร์ 953    100  30.58   7.84  30.58 
สังคมศึกษา 953      100 41.03    11.61 41.03   
ภาษาอังกฤษ 953      100  25.24 5.98   25.24 
สุขศึกษา  953   100   53.32 11.05     53.32 
ศิลปะ 953      100 40.39   9.57 40.39  
การงานอาชีพ  953     100   43.14 12.89     43.14 
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ตารางท่ี  15   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การอ่าน 100   64.03  10.73    64.03  
การเขียน  100 42.54  15.64  42.54  
การฟัง การดู การพูด  100 52.09    22.75 52.09   
หลักการใช้ภาษา  100 49.96   8.00  49.96   
วรรณคดีและวรรณกรรม  100 30.64   20.13  30.64   

 

 
จากตารางที่   15   สาระการอ่าน   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    64.03    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

10.73   
สาระการเขียน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      42.54     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    15.64 
สาระการฟังการดูการพูด  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  52.09       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   22.75   
สาระหลักการใช้ภาษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  49.96      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   8.00   
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  30.64    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

20.13 
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ตารางท่ี  16   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
จ านวนและการด าเนินการ 100  20.00   17.02   20.00   
การวัด  100 35.52    22.12  35.52   
เรขาคณิต  100   29.32 20.58     29.32 
พีชคณิต  100 32.89  20.18  32.89  
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  100 23.29    16.75  23.29   
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  100 8.71    13.41 8.71   

 
จากตารางที่  16   สาระจ านวนและการด าเนินการ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  20.00   
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  17.02 
สาระการวัด  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    35.52            ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   22.12 
สาระเรขาคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    29.32         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    20.58   
สาระพีชคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     32.89        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   20.18   
สาระวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    23.29 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      16.75 
สาระทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   8.71 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    13.41 
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ตารางท่ี  17   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
                        ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  100  30.85  16.91  30.85 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  100 18.05  27.19  18.05  
สารและสมบัติของสาร  100  23.60   14.42  23.60 
แรงและการเคลื่อนที่  100 29.67    14.17  29.67   
พลังงาน  100 37.67    18.92 37.67   
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  100 27.47  19.23  27.47  
ดาราศาสตร์และอวกาศ  100 38.81  18.72  38.81  
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  100 32.07   24.35  32.07   

 
จากตารางที่  17   สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.85     
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.91      
สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     18.05        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 27.19      
สาระสารและสมบัติของสาร  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  23.60     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน14.42 
สาระแรงและการเคลื่อนที่  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    29.67   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    14.17 
สาระพลังงาน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     37.67        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     18.92 
สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   27.47 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   19.23 
สาระดาราศาสตร์และอวกา ศ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   38.81     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

18.72  
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   32.07 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  24.35 
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ตารางท่ี  18   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 100  33.02    16.63 33.02  
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

 100 44.30   19.01  44.30   

เศรษฐศาสตร์  100   42.96   16.67   42.96 
ประวัติศาสตร์  100 42.93    20.19 42.93   
ภูมิศาสตร์  100   41.96 15.84     41.96 

 
จากตารางที่  18   สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      33.02     
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      16.63 
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.30 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    19.01 
สาระเศรษฐศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    42.96        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    16.67 
สาระประวัติศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      42.93    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  20.19      
สาระภูมิศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    41.96     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    15.84   

ตารางท่ี  19   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 100  25.78   6.68  25.78   
 ภาษาและวัฒนธรรม  100  22.43 15.01   22.43 

 
จากตารางที่  19   สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    25.78           
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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    6.68 
สาระภาษาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     22.43      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.01   

 ตารางท่ี  20  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
                         จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ 

100  52.17  20.61  52.17  

 ชีวิตและครอบครวั  100 62.30   18.29  62.30   
การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย  100  55.37  13.76   55.37  
การสร้างเสริมสุขภาพ  100 46.69   20.98  46.69   
ความปลอดภัยในชีวิต  100 46.90   18.11  46.90   

 
จากตารางที่   20   สาระการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ               

52.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  20.61 
สาระชีวิตและครอบครัว  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    62.30       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   18.29  
สาระการเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย   มีคะแนนเฉลี่ยร้อ ยละ   55.37         ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน   13.76 
สาระการสร้างเสริมสุขภาพ   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     46.69        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

20.98   
สาระความปลอดภัยในชีวิต   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   46.90      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

18.11 
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 ตารางท่ี  21  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้ศิลปะ   
                         จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
บูรณาการ 100  57.92   23.42   57.92   
ทัศนศิลป์  100 45.91  16.17   45.91  
ดนตรี  100  45.88   17.54  45.88 
นาฏศิลป์  100 23.51   12.53   23.51   

 
จากตารางที่  21  สาระบูรณาการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     57.92       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  23.42     

 สาระทัศนศิลป์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  45.91     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    16.17    
สาระดนตรี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      45.88   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      17.54  
สาระการนาฏศิลป์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   23.51     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     12.53  
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ตารางท่ี  22  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           
                         จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การด ารงชีวิตและครอบครัว 100  39.24   14.48   39.24   
การอาชีพ  100 44.79  17.80   44.79  
การออกแบบและเทคโนโลยี  100  33.39   16.50  33.39 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  100  61.09  25.60    61.09  

 
จากตารางที่  22   สาระการด ารงชีวิตและครอบครัว  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    39.24           

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  14.48 
สาระการอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      44.79        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    17.80 
สาระการออกแบบและเทคโนโลยี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    33.39                  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      16.50 
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   61.09              

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   25.60 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
ตารางท่ี  23   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
                           ปีการศึกษา  2555 

 
 จากตารางที่  23  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6  ปีการศึกษา  2555  มีดังนี ้
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    46.00     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.64 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  21.50       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   3.74      
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   24.80         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.68    
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     34.38     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.24     
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    16.00        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.34    
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.25      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.23    
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    32.60       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   7.21   
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   44.00       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.66      
  
 

สาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. 
คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ภาษาไทย  5   100 46.00  10.64 46.00   
คณิตศาสตร์  5 100 21.50 3.74   21.50   
 วิทยาศาสตร์ 5   100 24.80 4.68     24.80 
สังคมศึกษา 5  100 34.38 5.24    34.38  
ภาษาอังกฤษ 5  100 16.00 3.74     16.00 
สุขศึกษา  5 100 53.25 4.23     53.25 
ศิลปะ 5   100 32.60  7.21  32.60   
การงานอาชีพ  5  100 44.00   5.66 44.00   
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ตารางท่ี  24   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การอ่าน 100  53.00   10.30   53.00   
การเขียน  100 44.62    19.09 44.62   
การฟัง การดู การพูด  100 54.29  5.71  54.29  
หลักการใช้ภาษา  100 34.40   14.22   34.40   
วรรณคดีและวรรณกรรม  100  44.00 14.97    44.00 

 
จากตารางที่   24   สาระการอ่าน   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    53.00    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

10.30    
สาระการเขียน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     44.62          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    19.09   
สาระการฟังการดูการพูด  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   54.29        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.71    
สาระหลักการใช้ภาษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       34.40      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  14.22     
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   44.00   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

14.97   
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ตารางท่ี  25   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
จ านวนและการด าเนินการ 100  32.50   12.75   32.50   
การวัด  100 20.00  18.71   20.00  
พีชคณิต  100 21.05  8.81  21.05  
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  100 13.33   12.96   13.33   

 

 
จากตารางที่  25   สาระจ านวนและการด าเนินการ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  32.50           
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   12.75 
สาระการวัด  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ         20.00            ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   18.71         
สาระพีชคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       21.05         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   8.81 
สาระวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      13.33 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    12.96 
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ตารางท่ี  26   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 100  32.50  12.75  32.50  
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  100 30.48  14.27  30.48  
สารและสมบัติของสาร  100  20.78 7.66   20.78 
แรงและการเคลื่อนที่  100 22.81  8.34  22.81  
พลังงาน  100 40.00   12.25 40.00  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  100 8.57   7.00 8.57  
ดาราศาสตร์และอวกาศ  100 25.20   11.41 25.20  
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 100  30.00 6.67   30.00 

 
จากตารางที่  26   สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  32.50    
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    12.75 
สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  30.48    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   14.27   
สาระสารและสมบัติของสาร  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  20.78   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  7.66   
สาระแรงและการเคลื่อนที่  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   22.81   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   8.34 
สาระพลังงาน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     40.00          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  12.25   
สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   8.57 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     7.00 
สาระดาราศาสตร์และอวกาศ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25.20      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

11.41 
 สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    30.00     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

6.67 
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ตารางท่ี  27   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 100  25.00  15.56  25.00  
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

 100 36.25   5.80 36.25  

เศรษฐศาสตร์  100 42.50  10.93  42.50  
ประวัติศาสตร์  100 23.75  3.19  23.75  
ภูมิศาสตร์  100 44.38   3.64 44.38  

 
จากตารางที่  27   สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    25.00    
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   15.56     
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  36.25                  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     5.80 
สาระเศรษฐศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      42.50          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   10.93 
สาระประวัติศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       23.75    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.19 
สาระภูมิศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      44.38     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    3.64  

ตารางท่ี  28   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
                      ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 100  21.82   2.97  21.82  
 ภาษาและวัฒนธรรม  100 7.20  6.40  7.20  
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

100 16.19 6.46 16.19 
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ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 

100 17.14 10.69 17.14 

 
จากตารางที่  28   สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  21.82       

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    2.97 
สาระภาษาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   7.20         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   6.40 
สาระภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 16.19 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  6.46 
 สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  17.14   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.69 

 
 ตารางท่ี  29  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
                         จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ 

100  46.00  19.60  46.00  

 ชีวิตและครอบครัว  100 75.00   15.81  75.00   
การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย  100 54.67  6.18  54.67  
การสร้างเสริมสุขภาพ  100 57.78  12.96  57.78  
ความปลอดภัยในชีวิต  100  37.14   8.33  37.14  

 
จากตารางที่   29   สาระการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       

46.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  19.60    
สาระชีวิตและครอบครัว  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      75.00     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  15.81     
สาระการเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ      54.67          

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     6.18 
สาระการสร้างเสริมสุขภาพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.78  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    12.96 
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สาระความปลอดภัยในชีวิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   37.14  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   8.33 
 
 

 ตารางท่ี  30  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้ศิลปะ   
                         จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
บูรณาการ 100  36.00  12.00  36.00  
ทัศนศิลป์  100 36.33  6.09  36.33  
ดนตรี  100 26.00  11.04  26.00  
นาฏศิลป์  100  34.33  13.73  34.33 

 
จากตารางที่  30   สาระบูรณาการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    36.00          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   12.00     

สาระทัศนศิลป์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   36.33      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    6.09 
สาระดนตรี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     26.00   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   11.04     
สาระนาฏศิลป์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       34.33           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   13.73         
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ตารางท่ี  31  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2555  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
                          จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
 

สาระ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
การด ารงชีวิตและครอบครัว  100 44.00   8.79  44.00   
การอาชีพ  100 40.00  30.00   40.00  
การออกแบบและเทคโนโลยี  100  36.00 8.00    36.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  100  60.00 13.33   60.00 

 
จากตารางที่  31   สาระการด ารงชีวิตและครอบครัว  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   44.00                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    8.79 
สาระการอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    40.00           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   30.00   
สาระการออกแบบและเทคโนโลยี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    36.00 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    8.00 
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     60.00 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       13.33 
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ตอนท่ี  3   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา 2555  กับ ปีการศึกษา 2554 
ตารางท่ี  32  แสดงผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
                        ปีการศึกษา 2555    เปรียบเทียบปีการศึกษา  2554 
 

 

 จากตารา งที่   32   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ  8.65      สาระการเรียน รู้
คณิตศาสต ร์  ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    8.74  สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2555  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ  8.11 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในปี
การศึกษ า 2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    1.18   สาระการเรียน รู้คณิตศาสตร์   ในปี
การศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ   12.44    สาระการเรีย นรู้ภาษาอังกฤษ  ในปี
การศึกษา  2555   เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ   2.75    สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์  ในปี
การศึกษา 2555  ลดลงจากปีการศึกษา  2554  ร้อยละ   0.89  และสาระสังคมศึกษาลดลงร้อยละ  4.73 

สาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ชั้น 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ป.3 37.38  
 
46.03  29.47 

 
38.21     38.47   30.36                         

ป.6 
 

41.10 
 
42.58 30.19  

 
42.63 

 
30.50 

 
27.75 32.69   33.58 

 
39.49  44.22 

ม.3 
 

50.56 
 
41.99 23.91  

 
28.20 25.24  

 
27.08  30.58  28.82 41.03   38.54 

ม.6 46.00  
 
31.33  21.50 

 
16.18 16.00  

 
16.06 24.80   22.47 34.38   27.94 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สาระการเ รียนรู้ภาษาไทย  ในปี
การศึกษา  2555   เพิ่มขึ้น จากปีการศึก ษา  2554   ร้อยละ     8.57   สาระการเรีย นรู้คณิตศ าสตร์  ในปี
การศึกษา  2555   ลดลง จากปีกา รศึกษา  2554   ร้อยละ    4.29    สาระการเรีย นรู้ภาษาอังกฤษ  ในปี
การศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา   2554  ร้อยละ   3.50     สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสต ร์  ในปี
การศึกษา  2555   เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ   1.76    สาระการเรีย นรู้สั งคมศึกษา  ในปี
การศึกษา 2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554  ร้อยละ     2.49 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สาระการเ รียนรู้ภาษาไทย  ในปี
การศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    14.67   สาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์  ในปี
การศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    5.32    สาระการเรีย นรู้ภาษาอังกฤษ  ในปี
การศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา   2554  ร้อยละ     0.06    สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   ในปี
การศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    2.33   สาระกา รเรียนรู้สังคม ศึกษา  ในปี
การศึกษา 2555  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554  ร้อยละ    6.44   
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บทท่ี  5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปการประเมิน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
  ด้านภาษา   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  37.38   มีนักเรียนในระดับพอใช้ร้ อยละ  40.49 ระดับดี   
ร้อยละ  27.60  ระดับดีมากร้อยละ  6.28    และระดับปรับปรุง  ร้อยละ   25.63 
ด้านค านวณ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   29.47      มีนักเรียนในระดับพอใช้ร้อยละ  62.08   และระดับดี 
ร้อยละ  12.65  ระดับดีมากร้อยละ  3.48     และระดับปรับปรุง ร้อยละ   21.78 
 ด้านเหตุผล  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  38.47     มีนักเรียนในระดับพอใช้ร้อยละ  31.77 และระดับดี 
ร้อยละ   24.76  ระดับดีมากร้อยละ  6.42     และระดับปรับปรุง ร้อยละ   37.05 
 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา  2555  กับปีการศึกษา  2554  พบว่า   สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ  8.65       สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    8.74  สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2555  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ  8.11 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ผลการสอบ  O-NET ) 
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    41.10    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    12.54 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  30.19     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  13.14    
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  32.69     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.35   
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.49    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.83   
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   30.50    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   10.12 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.76   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  14.92 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  48.12    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   13.22 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  49.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  16.07   
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 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา  2555  กับปีการศึกษา  2554  พบว่า   สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    1.18   สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ   12.44    สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ในปีการศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษ า 2554   ร้อยละ   2.75    สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555  ลดลงจากปีการศึกษา   2554  ร้อยละ    0.89  และสาระสังคมศึกษา
ลดลงร้อยละ  4.73   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   50.56     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.25     
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   23.91     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  7.66     
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   30.58      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  7.84    
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   41.03     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    11.61 
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    25.24     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.98     
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  53.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.05    
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    40.39    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  9.57   
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  43.14     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.89     
 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา  2555 กับปีการศึกษา  2554 พบว่า  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ในปีการศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ     8.57   สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    4.29    สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา   2554  ร้อยละ   3.50     สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   ในปีการศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษ า 2554   ร้อยละ   1.76   สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ในปีการศึกษา 2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554  ร้อยละ     2.49 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    46.00     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.64 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  21.50       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   3.74      
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   24.80         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.68    
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ     34.38     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.24     
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    16.00        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.34    
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.25      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.23    
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    32.60       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   7.21   
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   44.00       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.66      
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 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา  2555 กับปีการศึกษา  2554 พบว่า สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ในปีการศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    14.67    สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ในปีการศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    5.32    สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา   2554  ร้อยละ     0.06    สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   ในปีการศึกษา  2555   เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2554   ร้อยละ    2.33   สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ในปีการศึกษา 2555  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554  ร้อยละ    6.44  
อภิปรายผล 
 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา น   การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6  

ปีการศึกษา       พบว่าสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 50   ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  เพียงสาระเดียว
เท่านั้น  ส่วนสาระอื่นๆ   ได้แก่       ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ภาษอังกฤษ ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า
ร้อยละ 50   
 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา   2555   กับ  ปีการศึกษา  2554  พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระหลัก  คือ คณิตศาสตร์   ภาษาไทย   วิทยาศาสตร์     ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่   3  มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพียงสาระเดียวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ  8.11        ส่วน
สาระการเรียนรูภ้าษาไทยและคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ  8.65 ,8.74  ตามล าดับ      ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   สาระการเรียน รู้ 5 สาระหลัก คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  มีสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจ านวน  1  สาระ
คือ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ  2.75 ส่วนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ลดลงร้อยละ    1.18  สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   ในปีการศึกษา  2555   ลดลงจากปีการศึกษา  2554  ร้อยละ   12.44        สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์    ลดลงร้อยละ   0.89  และสาระสังคมศึกษาลดลงร้อยละ  4.73   
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สาระการเรียนรู้หลักทั้ง  5 สาระ
เพิ่มขึ้น 3 สาระ ดังนี ้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพิ่มขึ้นร้อยละ    8.57     สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

เพิ่มขึ้นร้อยละ   1.76    สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      เพิ่มขึ้นร้อยละ      2.49 ส่วนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ   4.29   สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    ลดลงร้อยละ  3.50 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   มีสาระการเรียนรู้ ที่เพิ่มขึ้น
จ านวน  4  สาระ  ได้แก่  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย     เพิ่มขึ้นร้อยละ    14.67    สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์    เพิ่มขึ้นร้อยละ   5.32    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      เพิ่มขึ้นร้อยละ    2.33  สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา    เพิ่มขึ้นร้อยละ    6.44  ส่วนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ลดลงร้อยละ    0.06   

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2555 กับเป้าหมายตามกลยุทธ์  
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้   ประเด็นที่  1.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ  5  
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจ านวนสาระ
การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายร้อยละ 3  จ านวน 1 รายการ  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในสาระ
ภาษาไทย  เพิ่มขึ้นร้อยละ  8.57 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเร่ืองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ ตามงานวิจัยของ กมล   สุดประเสริฐ  (2524   อ้างถึงใ น ส านักงานคณะกรรมก าร
การศึกษาแห่งชาติ , 2542 )  ที่กล่าวว่า  ความรับผิดชอบของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  ความสนใจของผู้บริหารส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน   และ  ครูผู้สอน จะมีอิทธิพลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรียน   ครูที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนในแง่วิชาการ   ใช้เวลาในการสอนและตรวจงานมาก   จะมีผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   ดังนั้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะส าเร็จได้นั้น   

ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต้องท าหน้าที่ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต  2  ควรน าผลการประเมินไปก าหนด
นโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ   เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นสากล  คือ  สาระการเรียน รู้ภาษาไทย   

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 ควรจัดท าแนวทางพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัดไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
 3.  สถานศึกษาควรศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ต่ า   

แล้วน าไปก าหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไข   นักเรียนที่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า   พร้อมทั้งพัฒนานักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปพร้อมกัน  และ
ด าเนินการในเร่ืองระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
   
 


