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ประกาศคุณูประการ 
 
 รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 
4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2 ปีการศึกษา 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก  
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
นายอุดมสิน  ค ามุงคุณ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
นางร าเพย ทินกระโทก  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ  
คณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านซึ่งได้ให้ค าแนะน า เสนอแนะ ให้ก าลังใจด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง  
คณะผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และ  
คณะครูที่ เป็นกรรมการคุมสอบทุกท่าน และขอขอบใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   2, 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดสอบครั้งนี้ จนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 ขอขอบคุณคุณครูวิชาการ และธุรการโรงเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนรายข้อ และรายบุคคล ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ จนส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือได้ 
 หวังอย่างยิ่งว่า รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา  2563 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต2 เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ คุณค่าควรแก่การน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มี ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีการศึกษา 2562 
หน่วยงาน  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
ปีท่ีพิมพ์ พฤษภาคม 2564 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที  2 
4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1, 2 ปีการศึกษา 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ครั้งนี้จัดท าเพ่ือ 1)ให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและ 
มาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมินและน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคั  2) ให้สถานศึกษาในสังกัด             
น า คะแนนสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสอบปลายปีและปลายภาคเรียน และ 3) เพ่ือให้
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ก ากับติดตาม และสนับสนุน
กระบวนการ จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย 
ผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น
จ านวน 6,637 คน กลุ่มสาระที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย 4 กลุ่มสาระหลัก คือ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ครั้งนี้เป็นแบบทดสอบ ซึ่ง มีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ 1) แบบเลือกตอบ 2) แบบเลือกตอบหลายค าตอบ 
3) แบบเชิงซ้อน และ4) แบบเขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระหรือแสดงวิธีท า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ซึ่งผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 
2563  สรุปได้ดังนี้ 

 สรุปผล 

 ผลการประเมินจ าแนกตามระดับชั้นพบว่า ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนก
ตามระดับชั้น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.99 ทั้งนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
(ร้อยละ 54.77) รองลงมา คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 45.56) ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 (ร้อยละ 44.15) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ร้อยละ 36.70) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(ร้อยละ 33.76) ตามล าดับ  
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เมื่อพิจารณาในรายระดับชั้น พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
54.77 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 58.15) 
รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 56.28) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 52.91) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 51.73) ตามล าดับ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.56 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 54.66) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 43.52) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 43.08) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 41.00) ตามล าดับ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.15 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 49.31) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 47.90) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 
40.99) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 38.39) ตามล าดับ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.70 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 45.70) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 36.99) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 32.71) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 31.42) ตามล าดับ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.76 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 40.91) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 33.52) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 32.20) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 28.40) ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการทดสอบไปใช้ 

1) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.1) น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูล ในการออกแบบ/วางแผน/ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ครู หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.2) น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการนิเทศ ก ากับ ติดตามการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
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2) ระดับสถานศึกษา 
 2.1) ใช้ผลการทดสอบในการก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น 
 2.2) น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษา 
 2.3) ส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบให้กับครูผู้สอนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือน าไปใช้ในการปรับพื้นฐานผู้เรียนและออกแบบการ 
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนต่อไป 
 2.4)น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนานวัตกรรมในการแก้ปั หาร่วมกัน ในระดับชั้น หรือกลุ่มสาระที่ตนเอง 
รับผิดชอบ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

 แนวคิดและหลักกำร  

 การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกท่ีสะท้อนให้ภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาของชาติ 
รวมถึงคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในการด าเนินการประเมินคุณภาพทั้งระบบ               
มีการแบ่งระดับของการประเมินคุณภาพการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ประเมินระดับชั้นเรียน                  
การประเมิน ระดับโรงเรียน การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินระดับชาติ ซึ่งการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังกล่าวนี้เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องและสอดรับซึ่งกันและกัน เพ่ือสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาที่แท้จริง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับต่างๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพ  
ผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่อง  
มี ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย ร้อยละ 3 โดยให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสอบ
ปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด ในชั้นประถมศึกษาปีที่  2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2                  
ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1, 2 ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการและจัดท าข้อสอบมาตรฐานกลางส าหรับใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1, 2 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ด าเนินการสอบและรวบรวม 
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ผลส่งข้อมูลให้ส านักทดสอบทางการศึกษาน าไปวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือสะท้อนคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาทั้งในภาพรวม ระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับเขตศึกษาธิการ
ภาค นอกจากนี้ผลการประเมินดังกล่าวสถานศึกษา ต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนตาม
ประกาศข้อที ่8 อีกด้วย 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ด าเนินการตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ซ่ึงก าหนดให้มีการประเมินในวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 
พร้อมกันทุกโรงเรียน โดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 

 ที่ส าคัญผลการประเมินนี้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายพัฒนาระบบ               
การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจากการประเมินทั้ง 
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับสถานศึกษา ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยการใช้กระบวนการวิธีการ                 
ประเมินเป็นเครื่องมือกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นการวางรากฐานการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพให้มีความรู้มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างประโยชน์ในฐานะพลเมืองดีของชาติ และ
โลกต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือรายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2563 ของ

นักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2563 ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นรายสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้  
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง                 

ได้ทราบผลการสอบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ประจ าปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

  2. ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน ได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และได้ใช้ผลการ
ประเมินที่ได้จากเครื่องมือ ที่มีมาตรฐาน มาใช้ในการพัฒนานักเรียน ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้บรรลุมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร โดยเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
เพ่ือการเรียนรู้ 

  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 น าผลการประเมินมาใช้ในการ
นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้
บรรลุมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหลักสูตร  

 4. หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ เกี่ยวข้อง สามารถน าสารสนเทศจากการประเมินผลครั้งนี้                
เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาได้ ขอบเขต การสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้
ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2563 ไดก้ าหนดขอบเขตของ การประเมิน ดังนี้  
 4.1 ประชากร ผู้เข้ารับการสอบครั้งนี้ เป็นนักเรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา           
ปีที่  2, 4, 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 105 โรงเรียน โดยแยกจ านวนนักเรียนตามระดับชั้น ได้ดังนี้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1,948 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1,838 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 1,850 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 492 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 509 คน 
 4.2 ระยะเวลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2563 โดยพร้อม
เพรียงกัน ทั้ง 105 โรงเรียน โดยให้ด าเนินการสอบในวันที่ 15-19 มีนาคม 2564    
 4.3. เนื้อหา 
 4.3.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ เนื้อหาทีใ่ช้ในการออกข้อสอบครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
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 4.3.2 ข้อสอบที่ใช้การด าเนินการสอบครั้งนี้ ใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐาน                
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้น าเสนอสาระส าคัญ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ได้แก่ 
 1. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 
 2. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐาน การเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัด การเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับ  การตัดสินผลการ
เรียน สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพ มี
กระบวนการจัดการที่เป็นระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ผลการประเมินถูกต้องตาม
สภาพความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้ง
สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ (กระทรวงศึกษา, กรมวิชาการ 2551
ข, หน้า 14) 
 1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร จัดให้มีการประเมิน การอ่านคิดวิเคราะห์และ เขียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 3. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม ความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
ด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้ง ด้าน
ความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับ สิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ
ระดับชั้นของผู้เรียนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 
 5. การประเมินผลการเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียน 
และตัดสินผลการเรียน 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผล การเรียนรู้  
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
 8. ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐาน การประเมินผลการเรียน 
รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียน ของผู้เรียน 
 

1.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 การประเมินผลระหว่างเรียน 
 การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการด าเนินการในระดับชั้นเรียน จุดหมายส าคัญ เพ่ือมุ่งหา

ค าตอบว่านักเรียนมีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพียงใด นักเรียนคนใดต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขด้านใดบ้าง ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องมีการวัดประเมินความรู้ ความก้าวหน้า  ของนักเรียน ตาม
แผนการเรียนรู้ ที่ก าหนดเป็นระยะ ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นเพื่อให้ครูได้น าไปใช้ ในท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนได้จัดท า
แบบประเมินไว้ ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง ในการประเมินความรู้ ความสามารถของนักเรียนหรือ
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง ของนักเรียนได้ ครูต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและครู
สามารถใช้เทคนิคการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อาทิ การซักถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจการบ้าน 
ตรวจผลงาน ตรวจแฟ้มสะสมงาน การทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีการประเมินอาจให้นักเรียนประเมินตนเอง 
ครูเป็นผู้ประเมิน เพ่ือน นักเรียนประเมิน หรือผู้ปกครองร่วมประเมินก็ได้ 

การประเมินผลในระดับชั้นเรียนจะท าให้ครูทราบว่านักเรียนคนไหนเก่งหรืออ่อนใน สมรรถภาพใด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด ครูต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือส่งเสริมนักเรียน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การสอนซ่อมเสริม การให้ฝึกทักษะเพ่ิมเติม หรือร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ไขช่วยเหลือร่วมกับครู การวัดประเมินผลระหว่างเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น แม้ว่าจะมีนักเรียนต่างชั้นมาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ในการวัดประเมินความสามารถของ
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นักเรียนครูผู้สอนต้องสามารถตอบค าถามได้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ มีข้อบกพร่องที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง การประเมินผลเป็นระยะ เป็นรายเรื่อง รายสมรรถภาพจะช่วยให้ครูสามารถ
พัฒนาช่วยเหลือนักเรียนได้ ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง ทั้ งยังช่วยให้ครูสามารถแบ่งกลุ่มเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสื่อ อุปกรณ์ แบบฝึก ฯลฯ ให้กับนักเรียนได้ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงอีก
ด้วย 

 1.2 การวัดประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 การวัดประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการด าเนินการในระดับโรงเรียนตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นรายปี รายภาค  การประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลจากการวัดประเมินผลนี้โรงเรียนสามารถนาไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งน าผลการวัดประเมินไปพิจารณาตัดสิน
การเลื่อนชั้น กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดโรงเรียนต้องจัดให้มีการสอน 
ซ่อมเสริมและจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย  

 1.3 มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่า ระบบการ

บริหารการทดสอบมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ใน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

 2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่าบุคลากร              
ที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบตามมาตรฐานสากล 

 3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่า แบบทดสอบที่ 
ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนการด าเนินการที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้                   
มีสารสนเทศเชิงประจักษ์ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม 

 4. มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล เป็นมาตรฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพว่า ระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ มีการควบคุมและก ากับการด า เนินงาน
อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีมาตรการด้านความปลอดภั ยและมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม                   
มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง มีระบบชัดเจนและสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้และมีการ
รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมาย และมีการแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียง กับผลการทดสอบแต่
ละครั้งปี 

 5. มาตรฐานการรายงานผล และการน าผลไปใช ้ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่า   
การรายงานผลและการน าผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 
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 1.4 จุดมุ่งหมายของแต่ละมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
 1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  
     จุดมุ่งหมาย 

(1) เพ่ือให้มีระบบการบริหารการทดสอบที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง 
(2) เพ่ือให้ระบบการบริหารการทดสอบมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ใน ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 
 2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ  
     จุดมุ่งหมาย 

(1) เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มาร่วมด าเนินการการทดสอบ 

(2) เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามาตรฐานสากล 
 3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ  
     จุดมุ่งหมาย 

(1) เพ่ือให้การพัฒนาแบบทดสอบมีระบบ มีขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน เชื่อถือได้   มี
สารสนเทศเชิงประจักษ์ 

(2) เพ่ือให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยงและมีความยุติธรรม  
 4. มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การประมวลผลและการแปลผล  
     จุดมุ่งหมาย 

(1) เพ่ือให้การจัดพิมพ์ และการรับ/ส่งแบบทดสอบ มีการควบคุมและก ากับการด าเนินงาน
อย่างมีข้ันตอนที่ชัดเจน มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม 

(2) เพ่ือให้การตรวจให้คะแนนที่ยึดหลักการความถูกต้อง และความเหมาะสมขององค์ 
ความรู้ของศาสตร์แต่ละสาขา มีกระบวนการตรวจให้คะแนนเป็นระบบชัดเจน และสามารถตรวจสอบความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได ้

(3) เพ่ือให้มีการรายงานผลการทดสอบด้วยคะแนนมีความหมาย มีวิธีการแปลผลคะแนน 
อย่างเหมาะสมสามารถแปลผลคะแนนเทียบเคียงกับผลการทดสอบที่แตกต่างกันได้อย่างมีความหมาย 

 5. มาตรฐานการรายงานผลและการน าผลไปใช้  
     จุดมุ่งหมาย  

(1) เพ่ือให้การรายงานผลมีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าไปใช้  
(2) เพ่ือให้การน าผลการทดสอบไปใช้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 
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 1.5 คุณภาพการศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนได้ เกิดคุณลักษณะเป็น คนดี คน
เก่ง และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนด เพ่ือใช้เป็น
หลักเทียบเคียง ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีหลากหลาย รูปแบบ แนวทาง และ
มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 1) ความหมายของคุณภาพการศึกษา 

อุทุมพร จามรมาน (2544) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลการบริหารจัดการของ  
สถานศึกษาที่เอ้ือให้เกิดระบบ กลไกการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามภารกิจของสถาบันการศึกษามี
คุณภาพตามระดับมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม การบริหารกลุ่มบุคคลและการจัดการ
ด้านการเงินด้วย 

สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ (2545) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว้  
หรือสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิด ซึ่งต้องเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า คือนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ
อาจเรียกว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สรุปได้ว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนด ตามจุดมุ่งหมายของสังคม 

 
 2) มาตรฐานการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) กล่าวว่า มาตรฐานการศึกษา 

หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและ     
เพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม และก ากับดูแล และการตรวจสอบการประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 4 บัญญัติว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกัน คุณภาพทางการศึกษา 

 
 3) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ลงนามโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการในขณะนั้น 
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ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมละสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมี 15 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1-6 จ านวน 6 มาตรฐาน  
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7-12 จ านวน 6 มาตรฐาน  
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 จ านวน 1 มาตรฐาน  
4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 จ านวน 1 มาตรฐาน  
5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15 จ านวน 1 มาตรฐาน  
 

 ซึ่งรายละเอียดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด ใน

กฎกระทรวง 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม แห่งการ

เรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้น

ที่ก าหนดขึ้น 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา    เพ่ือ 

พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 5 ด้าน จ านวน 15 มาตรฐาน แยกเป็น 5 ด้าน 

คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1-6 รวม 6 มาตรฐาน มาตรฐานด้านการจัด การศึกษา 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 7-12 รวม 6 มาตรฐาน มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 และมาตรฐาน ด้านมาตรการ ส่งเสริม มาตรฐานที่ 
15 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้กล่าวถึงนโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี คุณภาพภายในปี 
2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ปี 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และพัฒนาได้อย่างเหมาะสมไป
พร้อมกับเป้าหมายของอาเซียน (ASEAN) ภายในปี 2561 ทั้งนี้จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา พบว่า การพัฒนา
ผู้เรียนยังไมส่อดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้ง
ในมิติของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ซึ่งควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองสู่มาตรฐาน
การเรียนรู้ และมีความเหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริงของตน  ปี 2553 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้าน
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุก
กับการเรียนรู้ และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ประกอบ สภาพปัญหาของประเทศด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net, NT, TIMSS, PISA ต่ า ในวิชาหลัก ได้แก่  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้านวิกฤตทางสังคมเกี่ยวกับความแตกแยก ความรุนแรง และปัญหา
ทุจริต ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
น านโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและสภาพปัญหาของการ
ใช้หลักสูตรที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการ ขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
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2551 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันจุดเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน คือ คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่
จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

 
 1. ด้านความสามารถ และทักษะ 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงชั้นที่จ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานความสามารถ และทักษะการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์
ตามช่วงวัย 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง เขียน คล่อง 
คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มุ่งพัฒนาต่อยอดพัฒนาความสามารถในการแสวงหา ความรู้ด้วย
ตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาด้านความสามารถในการแสวงหา 
ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เน้นเพ่ิมเติมความสามารถ     ด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะ ชีวิต ทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

 
 2. ด้านคุณลักษณะ 
        ด้านคุณลักษณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความเป็นพลเมืองรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมี
คุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัย และพัฒนาต่อเนื่อง ในทุกช่วงชั้น ได้แก่ ชั้น ป. 1-3 
เน้นความใฝ่ดี ชั้น ป. 4-6 ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ม. 1-3 อยู่อย่างพอเพียง และ ม. 4-6 มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การท างาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถ และทักษะ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553) ได้ก าหนด
ด้านความสามารถและทักษะ แยกตามระดับช่วงวัยไว้ดังนี้ 
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   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
   1. อ่านออก หมายถึง ความสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของค าประโยค ข้อความ

สั้น ๆ เรื่องราวในสื่อต่าง ๆ หรือในหนังสือได้ตามระดับชั้นของผู้เรียน 
   2. เขียนได้ หมายถึง ความสามารถเขียนค าประโยค ข้อความสั้นๆ เรื่องราวได้ถูกต้อง

เหมาะสมตามระดับชั้นของผู้เรียน 
   3. คิดเลขเป็น หมายถึง มีวิธีการคิดได้หลายรูปแบบ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้
   4. ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม ทักษะ

การคิดขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
กลุ่มที่ 1 ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะ การ

พูด ทักษะการเขียน 
กลุ่มที่ 2 ทักษะการคิดที่เป็นแกน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะ

การรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ 
   5. ทักษะชีวิต หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการรู้จักตนเอง มองตนเอง และ

ผู้อื่นในแง่บวก และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ 
   6. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และ

ส่งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ค าสุภาพ    
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
   1. อ่านคล่อง หมายถึง ความสามารถอ่านออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  การ

อ่านในระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน และสามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้ 
        2. เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถเขียนค าประโยค ข้อความ เรื่องราว ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษาได้รวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสมตามระดับชั้นของผู้เรียน 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
   1. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือการแก้ปัญหา หมายถึง การใช้วิธีการกระบวนการ 

แสวงหาความรู้ และน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาทั้งในด้านการศึกษาต่อ และ
การด ารงชีวิต 

   2. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการน าแนวความคิด 
หลักการเทคนิค ความรู้ วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 

   3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสาร และส่งสารได้ตรงความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง ชัดเจน 
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   4. ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมาย และ

ทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละข้ันตอน ทักษะการคิดข้ันสูงจะพัฒนาได้ ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน จนเกิดความช านาญ ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบด้วย ทักษะย่อย ๆ  ที่ส าคัญ เช่น 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

   5. ทักษะชีวิต หมายถึง เน้นการให้มีความสามารถในการปรับเป้าหมาย แผนและ ทิศ
ทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตัวและก าหนดท่าที่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมิน และสร้าง
ข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 

   6. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และส่งสาร 
อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน แสดงความคิดใหม่จากเรื่องที่ฟังดู และอ่าน ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
 ด้านคุณลักษณะ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2553) ได้ก าหนด              
ด้านคุณลักษณะ ดังนี้ 
        จุดเน้นด้านคุณลักษณะส าหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่ง 
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับ ป.1-ม.6) ได้แก่ 1) รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความ เป็นไทย 
ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ 3) 
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึงคุณลักษณะ ที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามใน
การเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน 5) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข 6) ความมุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจและ รับผิดชอบในการท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 
รวมอนุรักษ์สืบทอด ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม 8) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่
หวังผลตอบแทน 

จุดเน้นด้านคุณลักษณะนิสัยส าหรับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
ระดับชั้น ป. 1-3 ได้แก่ ใฝ่ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จัก 

แยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด 
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ระดับชั้น ป. 4-6 ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงนิสัยรักการ อ่านและ

แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ม.1- ม. 3 ได้แก่ อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนิน

ชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยม 
ระดับชั้น ม.4-ม. 6 ได้แก่ มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน หมายถึง คุณลักษณะที่

แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการศึกษาและการท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียร พยายาม 
อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จ 

สรุปได้ว่า จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้าน
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถและทักษะ ประกอบด้านทักษะทาง ภาษา ทักษะการคิด
ค านวณ และทักษะชีวิต และด้านคุณลักษณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

2. การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 2.1 การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีด าเนินการ โดย 
 1) การจัดการความรู้เพื่อก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 

โดยมีด าเนินการในรูปแบบที่ต่างกัน มีทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ ทีมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และทีมท าระบบการเรียนรู้ และผู้ปกครอง นักเรียน โดยน าผลการ
ประเมินทบทวนระบบผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินตนเองประจ าปีผลจากการประชุมกรรมการ
วิชาการที่จัดเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจากการจัดการความรู้มาพิจารณาโดยภาพรวม 
จากนั้นจึงจัดโครงการอบรม สัมมนา ครูและบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน
เข้มแข็งโดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

 2) การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีการใช้หลักสูตรกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ของครูในแต่ละกลุ่มสาระ ประสิทธิภาพของการวัดผลประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรม มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากนักเรียนและปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอนด้วย มีการใช้ข้อมูล สารสนเทศและ
รูปแบบการวิเคราะห์และจ าแนกนักเรียนที่แตกต่างกัน 

 3) การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ที่มุ่ง ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนโดยก าหนดขึ้นนั้นต้องสอดคล้องกับสภาพบริบท ของโรงเรียน ด้านปัจจัย และทรัพยากร 
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 4) การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เพ่ือก ากับ ติดตามในระดับชั้นเรียน และระดับเครือข่าย 

การเรียนรู้ จากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีวิธีการด าเนินการทั้งในรูปของคณะกรรมการที่
วางแผนอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการนิเทศการศึกษา และใช้การนิเทศภายในเป็นการจัดการความรู้แบบ
ไม่เป็นทางการ มีทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกัน 
และการใช้การนิเทศงานเป็นกระบวนการที่ฝ่ายบริหารพบปะครูที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาและให้คา
แนะนาในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วย 

 5) การประสานงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา โดยให้ความ ส าคัญ
กับผู้ปกครองในฐานะภาคีร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับโรงเรียนและครู การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ท าให้สามารถช่วยปรับพฤติกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ มีการให้นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนท าพันธะสัญญาที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หัวหน้าระดับ
ครูกิจกรรมนักเรียนเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองช่วยเหลือครู ร่วมแก้ปัญหาแบบไตรภาคี ด้านพฤติกรรม 
และด้านผลการเรียนระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้สอน และนักเรียน  

 
 2.2 วิธีการจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด าเนินการใน 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ 
คาดหวัง มีวิธีการด าเนินการ โดย 

1. การปรับเปลี่ยนท่าทีของครูในการจัดการความรู้ คือ การที่ครูผู้สอนตระหนักถึง ความ
จ าเป็นในการปรับพฤติกรรมของตนเองเพ่ือเหมาะสมกับเป็นครูที่ดี ได้แก่ การปรับพฤติกรรมของครู และการ
สร้างสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียน ใช้วิธีการตั้งกติกาการเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
และครูยอมรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  

2. การก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์การประเมินผล เป็นการระบุ เกณฑ์ท่ี คาดหวัง
ของโรงเรียน และปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตลอดจนวิธีการประเมินผล เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปได้ในการประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริงและช่วยให้นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่คาดหวัง ก าหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลเหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 

3. การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม เป็นการจ าแนกการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือจัดการเรียน การ
สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบคละกลุ่มเป็นจ านวนคนคละ ความสามารถใน
การเรียนรู้ ตามความสมัครใจของผู้เรียนและตามเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ก าหนด และจัดกลุ่มตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
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4. การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม คือ วิธีการที่โรงเรียน

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระหลักโดยเลือกรูปแบบ สื่อ/นวัตกรรม
การเรียนรู้และเทคนิคที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถของผู้เรียน ตามธรรมชาติของรายวิชาในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 

   4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ วิธีการให้
นักเรียนเก่งมาช่วยสอนการวิเคราะห์ผู้เรียน แล้วสอนเพ่ิมเติมในเนื้อหาที่มีปัญหา จัดสอนเสริมในชั่วโมงอิสระ
หรือหลังเลิกเรียนฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และภาระงานที่ชัดเจนการให้แรงเสริมและ
จัดทานวัตกรรมการเรียนสอนซ่อมเสริม 

   4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้วิธีการ คือ การใช้สื่อเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
ที่ครูผลิตขึ้นใช้วิธีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมวางแผนปฏิบัติกิจกรรม
จัดการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีขั้นตอน 

   4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการ คือ ใช้กระบวนการ วิทยาศาสตร์ การ
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การสอนแบบบูรณาการทักษะสัมพันธ์จัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
และใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนและสื่อ ICT 

   4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวิธีการ คือ ใช้การ สอน
แบบสื่อประสมจัดการสอนเป็นกลุ่ม สอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง ใช้เทคนิคการบูรณาการกัน จัดการเรียนรู้
อย่างเป็นขั้นตอนใช้สื่อ/นวัตกรรมการสอน และสอนเน้นกระบวนการคิด 

   4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีวิธีการจัดการ คือ เสริมสร้างให้มีเจต
คติท่ีดีและกล้าแสดงออก ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และการแนะนานักเรียนเป็นรายบุคคล 

   4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการออกแบบฝึกทักษะ ย่อย ๆ
และฝึกอย่างต่อเนื่องใช้ ICT จัดการเรียนรู้ผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนรู้ และใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 

   4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้วิธีการ คือ การจัดกลุ่ม
นักเรียนใช้เทคนิคการจูงใจ ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้และใช้
การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

   4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้วิธีการ คือ จัดกิจกรรรมฝึกทักษะทาง
ภาษาที่หลากหลาย จัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเวลาสอนตามปกติ จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และใช้สื่อประกอบการสอนที่เน้น ICT 
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รูปแบบท่ี 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น เลิศ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพ 

ความสามารถความต้องการของนักเรียน เป็นลักษณะโครงการพิเศษจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
การจัดแผนการเรียนสาหรับโครงการความสามารถพิเศษ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมเพื่อความเป็นเลิศ คือ การจัดกิจกรรม เรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาต่าง ๆ 

  2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวิธีการ คือ เน้นการฝึกทักษะ
ปฏิบัติในรูปแบบเฉพาะการ การเรียนรู้ให้เกิดการบูรณาการ และผลิตผลงานเชิงบูรณาการ การเปิดสอน
รายวิชาสาระเพ่ิมเติม และจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ 

  2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาต่าง ๆ กิจกรรมชุมนุมอย่างหลากหลายตาม เกณฑ์ 
และข้อก าหนดของโรงเรียน ให้นักเรียนที่สนใจรวมกลุ่มกันเลือกเรียนทาให้ใช้การประสานร่วมมือกับระบบ
กิจกรรมนักเรียน การเปิดให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบท่ี 3 การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร และลด 0 ร และ มส. 
1. การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรี ยนคือ การที่ โรงเรียนให้ 

ความส าคัญในการติดตาดูแลและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาหลายด้าน มีการศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหาและจัดทาโครงการพิเศษและหาวิธีการดูแลติดตามให้นักเรียนได้มีโอกาส ปรับปรุง
พฤติกรรมและช่วยเหลือให้โอกาสเรียนรู้ใหม่จนจบการศึกษา  

2. การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร โดยมีการจัดโครงการ พิเศษ
จัดกิจกรรมการเรียนคู่ขนาน การจัดค่ายพัฒนาคุณภาพและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี ปัญหาด้าน
การเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

3. การจัดหลักสูตรนอกระบบการเรียนหลักสูตรนอกระบบ เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ หรือ
ด้านการปรับตัว และรวมถึงนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร หรือนักเรียนที่ออกกลางคัน 

 

3. แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
รมว.ศธ.กล่าวว่า การน าข้อสอบกลางมาใช้วัดผลการเรียนปลายปี เป็นแนวความคิดของการน า

ข้อสอบกลางหรือการทดสอบกลางมาใช้ในระบบให้มากข้ึน เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสิ่ง
ส าคัญคือท าให้ทราบสถานะของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาพรวมของประเทศ ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและในระดับโรงเรียน เพ่ือน าผลมาเทียบเคียงกับมาตรฐานเทียบเคียงระดับโรงเรียน และ
น าไปสู่การแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต 
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ซึ่งด าเนินการโดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ร่วมกับนักวิชาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เช่น กทม. อปท. รวมทั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

1) แนวทางการใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปีของผู้เรียน 
การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่ 

1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย 
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2) สัดส่วนคะแนน  ได้ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียนเป็น  70 : 

30 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคะแนนระหว่างเรียนที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา ในส่วนร้อยละ 30 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จาก
ข้อสอบของสถานศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนที่สองร้อยละ 15 มาจากผลการ
ประเมินที่ได้จากข้อสอบของส่วนกลาง จัดท าโดยส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

3) วิธีด าเนินการสอบ ด าเนินการโดยส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
1) ข้อสอบกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของสถานศึกษา และส่วนของส่วนกลา 
2) รูปแบบข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบเชิงซ้อน 

เขียนตอบ ทั้งในลักษณะแบบปิดและเขียนค าอธิบายเชิงวิชาการ 
3) ก าหนดวันสอบ วันเดียวกันทั้งประเทศ 
4) การส่งข้อสอบกลาง จะด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 

4) เหตุผลที่ยังไม่จัดสอบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รมว.ศธ.กล่าวว่า เพราะนักเรียนยังเล็กเกินไป 
และผลสอบอาจจะบอกอะไรไม่ได้มาก แต่หากทางฝ่ายวิชาการประเมินว่าควรเป็นอย่างไรก็สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ ซึ่งขณะนี้ก าหนดใช้ข้อสอบกลางวัดนักเรียนถึง 5 ชั้นเรียน ถือว่าเป็นที่จ านวนมากอยู่แล้ว และ
เชื่อว่าเมื่อน าผลการเรียนของนักเรียนในวิชานั้นๆ ในช่วงระหว่างปีมาเปรียบเทียบกับการสอบปลายปีแล้ว ก็
จะท าให้เกิดการวิเคราะห์และปรับตัวโดยอัตโนมัติ 

5) ส่วนการที่ไม่จัดสอบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ก็เนื่องจากนักเรียนต้องเข้าสู่ระบบการ
ทดสอบระดับ ม.ปลาย ที่มีความเข้มข้นและมีมาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องสอบข้อสอบกลาง 

 
 

https://www.krupatom.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-2/
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6) ในส่วนของการก าหนดสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 30 นั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อการ

เรียนการสอน ความรู้สึก และก่อให้เกิดความวิตกกังวลของผู้เกี่ยวข้องมากจนไป ฉะนั้นผลกระทบต่อการผ่าน
วิชาต่างๆ อาจจะยังไม่สูงมาก แต่ก็ย่อมจะมีผลกระทบบ้างกับโรงเรียนหรือห้องเรียนที่ให้เกรดง่ายเกินไป
รวมทั้งเด็กท่ีมีผลการเรียนแบบปริ่มๆ ด้วย ซึ่งก็ต้องมาคิดกันต่อในเรื่องของการซ่อมการสอนอย่างเข้มข้นหรือ
สอนอย่างมีคุณภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสัดส่วนการวัดด้วยข้อสอบกลาง
มากขึ้น รวมทั้งอาจจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศได้ แต่จะไม่เคร่งครัด 100 % ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การ
พัฒนาคลังข้อสอบ หากพัฒนาได้ดีเท่าใด ความยืดหยุ่นในการจัดสอบก็จะมีมากข้ึน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดแนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของ
ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญและให้อิสระแก่สถานศึกษาในการเลือกใช้ข้อสอบ  ในการ
สอบปลายปีของผู้เรียน ดังนั้น เพ่ือให้การวัดและประเมินผลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณภาพและบรรลุจุดหมายของหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงประกาศ แนว
ทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ดังนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
การใช้ ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรดาประกาศ หรือ
ค าสั่งอ่ืนใดที่ได้ก าหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

๒. ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบ
แบบสั้น หรือเขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย 

๓. ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทางดังนี้ 
    ๓.๑ ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน 
    ๓.๒ ข้อสอบของสถานศึกษาอ่ืนที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ

ตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน เช่น 
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
เป็นต้น 

    ๓.๓ ข้อสอบที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบมาตรฐานในประเทศนั้น ผู้วิจัยไม่พบ งานวิจัย

ดังกล่าวเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่ได้มีการศึกษาถึงเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยพบแต่เพียง งานวิจัยจาก
ต่างประเทศเท่านั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบทดสอบมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงได้น าเสนองานวิจัยจาก
ต่างประเทศเท่านั้นที่มีความเก่ียวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

Norde (2003) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งวัดด้วยแบบทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ 4 ฉบับได้แก่ แบบทดสอบ MEAP (The 
Michigan Educational Assessment Program) แบ  บ  ท  ด  ส  อ  บ  MAT 7 (The Metropolitan 
Achievement Test 7) แบบทดสอบ ACT (American Collage Testing) และ แบบทดสอบ ESAT (The 
Essential Skill Attainment Test) โดยได้ท าการศึกษากับนักเรียนชั้น มัธยมในเขตเมืองต่าง ๆ ของรัฐ
มิชิแกน ในการศึกษาครั้งนี้เขาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงย้อนรอย (expost facto research design) โดยท าการ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนต่าง ๆ 20 โรงเรียน และ จากอินเทอร์เนต เขาได้ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson product moment Correlations) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบมาตรฐานและเกรดเฉลี่ย สะสม ผลการศึกษาพบว่า คะแนนและเกรดเฉลี่ยมีความสัม พันธ์กัน
อย่างมากในทิศทางบวก กล่าวคือนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ าก็จะได้คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน
ต่ า นักเรียนที่ ได้เกรดเฉลี่ยสะสมสูงก็จะได้รับคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานสูงด้วย ท าให้สามารถสรุปได้
ว่า โรงเรียนต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Warry (2003) ได้ศึกษาปัจจัยของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อคะแนนจากแบบทดสอบ 
มาตรฐาน MCAS (The Massachusetts Comprehensive Assessment System) ซึ่งเป็นแบบ ทดสอบที่
นักเรียนจะต้องสอบให้ผ่านเพ่ือที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยเขาได้ศึกษาจาก ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร 
ได้แก่ ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน เพศ เชื้อชาติ คะแนนจากแบบทดสอบ PSAT (Preliminary Scholastic 
Aptitude Test) ด้านการใช้ค า (PSAT verbal) และการเขียน (PSAT writing) เขาได้รวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียน 914 คน จากโรงเรียนในเขตเมือง 3 โรงเรียน และในเขตนอกเมือง 4 โรงเรียน ในรัฐแมสซาชูเซต ซึ่ง
จากผลการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ การถดถอยแบบตัวแปรอิสระหลายตัว (Multiple regression 
analysis) พบว่าตัวแปรทั้ง 5 มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับคะแนนจากแบบทดสอบ MCAS โดยตัวแปรคะแนน
จากแบบทดสอบ PSAT มีความสัมพันธ์สูงที่สุด ตัวแปร 3 ตัว คือ คะแนนจากแบบทดสอบ PSAT ลักษณะ
ที่ตั้ง ของโรงเรียน และเพศ สามารถอธิบายความแปรปรวนในคะแนน MCAS ได้เพ่ิมขึ้น 4 % และผลจาก
การวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นบันได (stepwise regression analysis) พบว่า เพศ และ
เชื้อชาติ เป็นตัวแปรในการพยากรณ์ในคะแนนจากแบบทดสอบ MCAS ได้เพียงเล็กน้อย ส่วนลักษณะที่ตั้ง
ของโรงเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบ PSAT ทั้งด้านการใช้ค าและการเขียน เป็นตัวแปรส าคัญในการ
อธิบายความแปรปรวนในคะแนนจาก แบบทดสอบ MCAS 
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Basturk (2002) ได้ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่มีใช้กันทั่วไป 

และแบบทดสอบ OPT ( The Ohio Proficiency tests) ในรัฐโอไฮโอ โดยท าการส ารวจความคิดเห็นจากครู 
1,100 คน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเขาส ารวจในด้านคุณภาพและ ความสะดวกในการใช้ โดยมีเนื้อหา
ค าถามเกี่ยวกับผลของการใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่มีต่อ ตัวนักเรียน ครู โรงเรียน และ การสอน ผล
การศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นทางด้านลบ ต่อการใช้แบบทดสอบ OPT โดยครูมีความเชื่อว่าแบบทดสอบ
นี้ไม่สามารถท าให้นักเรียนมีผล การเรียนที่ดีขึ้น และไม่สามารถวัด สิ่งที่พวกเขาได้ท าการสอนในชั้นได้ 
นอกจากนี้ ครูยังมีความสงสัยในการน าผลของการสอบไปใช้ว่าจะน าไปใช้ได้อย่างไร และครูยังมีความกังวล
ว่า ผลการสอบดังกล่าวอาจถูกน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของพวกเขามากกว่าที่จะ 
น าไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียน นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง
พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งของโรงเรียนกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของโรงเรียน โดยครูที่สอน
นอกเมืองซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ดี จะมีความคิดเห็น ด้านลบต่อแบบทดสอบ OPT มากกว่าครู
ที่สอนในเมือง และเขายังพบอีกด้วยว่า ประสบการณ์ ทางวิชาชีพด้านการทดสอบของครู มีความสัมพันธ์
อย่างสูงกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน โดยครูซึ่งมีประสบการณ์กับแบบทดสอบ
มาตรฐานมากจะมีความคิดเห็น ที่ดีต่อแบบทดสอบมาตรฐานมากกว่าครูซึ่งมีประสบการณ์น้อยกว่า 

Graham (2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของนักเรียนซึ่งได้จากการสอบ ด้วย
แบบทดสอบมาตรฐาน FCAT ( The Florida Comprehensive Assessment Test) และ การรับรู้ตนเอง
ของครูด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งถูกวัดด้วยแบบทดสอบ SCQS (School Culture Quality Survey) 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับ 8 และ 10 จ านวน 697 คน และครูซึ่งสอนพวกเขาจ านวน 
16 คน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนทั้งสองมีความสัมพันธ์ กันทางบวก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนข้อกล่าว
อ้างที่ว่านักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ก็ต่อเมื่อได้เรียนกับครูซึ่งยอมรับตนเองว่าเป็นผู้มีส่วนส าคัญ
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมของโรงเรียน 

Herrera (2002) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนของครูและคะแนน ของ
นักเรียนจากแบบทดสอบมาตรฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เขาได้ท าการสัมภาษณ์ครู จ านวน 12 คน 
โดยครูจ านวน 5 คน เป็นครูที่นักเรียนของเขาได้คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน สูง และจ านวนอีก 5 คน 
เป็นครูที่นักเรียนของเขาได้คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานต่ า ส่วนครูอีก 2 คน เป็นครูซึ่งไม่มีประวัติที่
เกี่ยวข้องกับการได้คะแนนของเด็ก ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างสูงระหว่างวิธีการสอนและ
คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน 

Andrews (2003) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดตาราง 
เรียนแบบให้มีการยืดหยุ่นระยะเวลาของคาบเรียนรายวิชา (block scheduling) กับการเรียนโดย 
ก าหนดเวลาตายตัวในแต่ละวิชา (ตารางเรียนแบบดั้งเดิมซึ่งวิชาหนึ่ง ๆ เรียนคาบละ  45 นาที) ว่าจะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกันหรือไม่ เขาได้ศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้วิธีการสอน
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ต่างกัน จ านวน 12 โรงเรียน และท าการทดสอบผลการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 
CAPT (The Connecticut Academic Performance Test) และ  แบบทดสอบ  AP (The Advance 
Placement Test) ผลการศึกษาซึ่งทดสอบด้วยสถิติ t test พบว่าค่าเฉลี่ยของผลการเรียนของนักเรียนทั้ง
สองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

Bersola (2002) ได้ศึกษาอิทธิพลของแบบทดสอบมาตรฐานแบบที่มีความเป็นมาตรฐาน 
อย่างสูง (high-stakes standardized test) ต่อหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยเขาน า
ตัวแปรด้านความรู้ เจตคติ ประสบการณ์การสอนของครู ลักษณะโรงเรียน เนื้อหาวิชาการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน และผลของคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน มาท าการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษากับ
ครูคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จ านวน 187 คน จากโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล จ านวน 8 โรงเรียนในรัฐแค
ลิฟอเนียร์ การวิเคราะห์เน้นผลจากการสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานของนักเรียนในชั้นมัธยมและนักเรียน
ซึ่งก าลังจะสอบเข้า มหาวิทยาลัย โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (correlation analysis) การวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า 
อิทธิพลของแบบทดสอบมาตรฐานแบบที่มีมาตรฐานอย่างสูงที่มีต่อหลักสูตรนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ และเจตคติ
ของครูที่มีต่อการสอบวัดและประเมินผล เจตคติของครูเป็นตัวแปรหลักต่อการใช้แบบทดสอบ ส่วน
ประสบการณ์การสอนของครูและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนก็เป็นตัวแปรส าคัญซึ่งก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการใช้แบบทดสอบของครู 

Dalabetta (2002) ได้ศึกษาผลของภาษาที่นักศึกษาใช้ในชีวิตประจ าวันว่าจะมีผลต่อ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่ โดยเขาได้ทดสอบกับนักศึกษาที่เป็นคนเชื้อชาติตะวันตก และ
นักศึกษาชาวเม็กซิกัน จ านวน 409 คน ในเมือง Nogales รัฐอริโซน่า ด้วยแบบทดสอบ DAVL (The Dos 
Amigos Verbal Language Scale) เพ่ือน าคะแนนภาษาอังกฤษและภาษาสเปนที่ได้จากการสอบได้ถูก
น ามาใช้เพ่ือการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เก่ง ภาษาสเปน กลุ่มเก่งภาษาอังกฤษ กลุ่ม
อ่อนภาษาอังกฤษ กลุ่มท่ีไม่เก่งทั้งสองภาษา กลุ่มความสามารถระดับกลางในสองภาษา และกลุ่มที่เก่งทั้งสอง
ภาษา จากนั้นเขาได้ท าการสอบนักศึกษาทั้ง 6 กลุ่มด้วยแบบทดสอบ CTBS (The comprehensive test of 
basic skill) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนภาษาอังกฤษและภาษาสเปนระหว่างกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ภาษาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยนักศึกษาที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนซึ่งได้จาก
การสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานต่ า ส่วนนักศึกษาที่มีความสามารถทาง ด้านภาษาอังกฤษสูงจะมีคะแนน
จากแบบทดสอบมาตรฐานสูงด้วย และนักศึกษาที่เก่งทั้งสอง ภาษาจะมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักศึกษาที่เก่ง
เฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่ง นอกจากนี้นักศึกษาที่เก่งภาษาอังกฤษจะมีคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเด็กท่ี
เก่งภาษาสเปน 



รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563                                 24 

  
Mcclintock (1998) ได้ศึกษาถึงผลของการจ ากัดเวลาในการสอบด้วยแบบทดสอบ 

มาตรฐานว่าจะมีผลทางลบต่อคะแนนสอบด้านการอ่านของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสหรือไม่ เขาได้น า เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้ภาษา อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจ านวน 211 คน ในรัฐฟอริด้า โดยใช้แบบทดสอบการอ่าน SRA ของสมาคมการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์  (Science Research Associates) โดยนักเรียนกลุ่มหนึ่ ง ได้ ใช้ เวลาสอบตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในแบบทดสอบ มาตรฐาน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้มีการต่อเวลาของการสอบออกไปอีก
ครึ่งหนึ่งของเวลาที่ระบุไว้ใน แบบทดสอบมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ 
2x2x2 แฟกทอเรียล โดยคะแนนการอ่านเป็นตัวแปรตาม ส่วนฐานะทางบ้าน การไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ที่บ้าน 
และเวลาในการสอบเป็นตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาพบว่า การต่อเวลาสอบออกไปไม่ ส่งผลให้คะแนนการ
สอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนฐานะทางบ้านและการใช้และไม่ใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
พบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันโดยกลุ่มที่ฐานะยากจนแต่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันจะมีคะแนนการอ่านสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ใช่ภาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถทางการอ่านของ
นักเรียนฐานะยากจน ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบระหว่างผลจากแบบทดสอมาตรฐาน และผลจากการประเมิน
ของครู พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผลการตัดสินของครูให้ระดับความสามารถทางการ
อ่านของนักเรียนสูงกว่า 

Kossakski (2000) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูเกรด 3 ในรัฐนิวแฮมเชียร์ที่มีต่อ โปรแกรม
การสอบของรัฐ ( the state's mandated testing program) และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดเห็น
ของครูกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของโรงเรียน โดยท าการส ารวจด้วย แบบสอบถามตามแบบของลิ
เกิรต์ จ านวน 61 ข้อ ซึ่งถามค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการสอน แหล่ง
ของความกดดันที่จะต้องท าให้คะแนนจากแบบทดสอบสูงขึ้น เจตคติที่มีต่อการถูกทดสอบในเกรด 3 เขาท า
การสุ่มตัวอย่างแบบ แบ่งเป็นชั้นภูมิจากครูเกรด 3 จ านวน 310 คน ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความเชื่อว่า 
แบบทดสอบของรัฐนั้นมุ่งวัดในด้านหลักสูตรและวิธีการสอน แต่ยังเน้นน้อยไป โดยเนื้อหาที่เน้น ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ขณะที่วิชาวิทยาศาสตร์ สังคม ศิลป พลานามัย เน้นน้อยลง พวกครูมีความ
คิดเห็นว่าพวกเขาต้องท าการเตรียมตัวในการออกข้อสอบมากขึ้น โดยเฉพาะข้อสอบชนิดเลือกตอบ รวมทั้ง
ข้อสอบประเภทวัดเพ่ือให้ใช้ความคิดขั้นสูง และ สื่อต่าง ๆ เป็นแหล่งที่ท าให้ครูต้องปรับปรุงคะแนนสอบของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้พวกครู ยังมีความคิดเห็นว่าคะแนนสอบไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าคุณภาพการสอน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเพ่ิมขึ้นหรือไม่ แต่คะแนนสามารถบ่งชี้ได้เพียงเล็กน้อยด้านการ
เปรียบเทียบคุณภาพของโรงเรียน และพวกครูยังมีความเห็นร่วมกันว่าคะแนนสอบขึ้นอยู่กับ หลักสูตรและ
วิธีการสอนอันจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของข้อสอบ อย่างไรก็ตามครูไม่ได้สนับสนุนด้านการน า
คะแนนสอบไปใช้ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าครูที่สอนในโรงเรียนที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ส่วนความคิดเห็นของครูด้านอิทธิพลของสภาพสังคม
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และเศรษฐกิจที่มีต่อคะแนนสอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยครูซึ่งสอนในชุมชนที่มั่งคั่งมีความ
เชื่อว่าสภาพสังคมและ เศรษฐกิจไม่มีผลต่อคะแนนสอบ 

Tino Bordonaro (2001) กล่าวว่า ไม่มีนักการศึกษาคนใดที่คิดว่าโรงเรียนที่ประสบผล 
ส าเร็จจะสามารถวัดได้จากผลการสอบ แต่ในท านองเดียวกันก็ไม่มี นักการศึกษาคนใดที่คิดว่า คะแนนสอบ
จะไม่มีความเกี่ยวข้องเมื่อต้องการประเมินเด็กและโรงเรียน เขากล่าวว่าคะแนนจากการสอบของนักเรียน
ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ถูกต้องของผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน และไม่สามารถสะท้อนภาพถึงการพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็ก และเขายังได้กล่าวถึงแบบทดสอบมาตรฐานว่า มีผู้กล่าวว่าแบบทดสอบมาตรฐานนั้นวัด
เนื้อหาในหลักสูตรที่แคบจ ากัด และวัดความสามารถในการคิดข้ันต่ าเท่านั้น ซึ่งท าให้การประเมินผลเกิดความ
ไม่ยุติธรรม 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอดังกล่าว จะพบว่า มีการใช้แบบทดสอบ 
มาตรฐานในหลายลักษณะ เช่น มีการน าผลจากแบบทดสอบมาตรฐานมาบ่งชี้ประสิทธิภาพ การสอนของครู 
กล่าวคือ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานมีความเกี่ยวข้อง กับวิธีสอนของครูโดยครูที่มี
ประสิทธิภาพจะท าให้เด็กเรียนได้ดี มีการน าแบบทดสอบมาตรฐาน มาใช้ในการเปรียบเทียบวิธีการจัดการ
เรียนการสอน มีการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการสอบ ซึ่งพบว่า ไม่ส่งผลต่อการสอบแม้จะยืดเวลาในการ
สอบออกไป และการประเมินของครูมีความแตกต่างจากผลการสอบจากแบบทดสอบมาตรฐาน อีกทั้งมี
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งพบว่าครูส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนในการน า
คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานไปใช้ และเชื่อว่าคะแนนสอบไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกรดสะสม กับคะแนน
จากแบบทดสอบมาตรฐาน โดยมีการศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือ
น าไปพยากรณ์คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน และมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโรงเรียน 
และความคิดเห็นของครูที่มีต่อแบบทดสอบมาตรฐานอีก ด้วย 
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บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำร 

 การประเมินผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี  ปีการศึกษา  2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  ในครั้งนี ้มีวิธีด าเนินการ ดังนี้   

1. กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำ 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 
จ านวน  6,637 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  

 1. ตำรำงสอบ 
 การประเมินผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา  2563  ก าหนดสอบระหว่าง
วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามตารางสอบ ดังนี้ 
 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 
 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 
08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. – 16.30 น. 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
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ปฏิทินโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำง สพฐ.  ปีกำรศึกษำ 2563 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

 
วัน เดือน ปี รำยกำร หมำยเหตุ 

มีนาคม 2564 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในวาระการประชุม
ผู้บริหาร วาระเดือนมีนาคม 2564  

 

1-12 มีนาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาทั้ง 11 เครือข่าย 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติการใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา 2563 

-จัดท าข้อสอบ 1 รายวิชา 

15-19 มีนาคม 2564 ด าเนินการสอบตามตารางแนบท้ายนี้ * 
ให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการสอบข้อสอบกลาง 
ตารางสอบ และวิชาสอบด าเนินการตามความ
เหมาะสมของโรงเรียนนั้นๆ 

-โรงเรียนด าเนินการก าหนด
ตารางการจัดสอบเอง 

22-26 มีนาคม 2564 โรงเรียนด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบ และทาง
ส านักงานจะจัดส่งเฉลยข้อสอบให้กลุ่มเครือข่ายฯ 

-เฉลยข้อสอบ 4 รายวิชา 
-กรอกคะแนนในโปรแกรม 

29-31 มีนาคม 2564 ให้โรงเรียนด าเนินการกรอกคะแนนในโปรแกรมท่ี
จัดส่งให้ 

-ให้โรงเรียนกรอกคะแนนลง
ในโปรแกรม และบันทึกลง
แผ่นซีดี ส่ง กลุ่มเครือข่ายฯ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
เท่านั้น 

2 เมษายน 2564 กลุ่มเครือข่ายรวบรวมคะแนนจากการกรอกใน
โปรแกรมของแต่ละโรงเรียน จัดท าแผ่นซีดี และส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2  

-กลุ่มเครือข่ายทั้ง 11 กลุ่ม    
ด าเนินการ และส่งส านักงาน
เขตฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 
2564 

5-16 เมษายน 2564 กลุ่มนิเทศฯ แต่งตั้งค าสั่งด าเนินการสังเคราะห์ผล
การทดสอบรายโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และ
ส านักงานเขตฯ 

กลุ่มนิเทศฯ 

19 เมษายน 2564 สรุปผลด าเนินงาน และเผยแพร่ผลการสอบ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

กลุ่มนิเทศฯ 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2563                          
ดังนี้  
  2.1 วิชาภาษาไทย  
  2.2 วิชาคณิตศาสตร์ 
  2.3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
  2.4 วิชาภาษาอังกฤษ 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพ่ือให้การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินคุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ                
จึงได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 คณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ และศึกษานิเทศก์ ประจ า
ศูนย์เครือข่าย 
   1.2 คณะกรรมการสนามสอบ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และกรรมการก ากับห้องสอบห้องละ 
2 คน  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
และจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสอบ ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา  2563  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก าการสอบ พุทธศักราช 2548   
 3. ด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา และออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ  เพ่ือก ากับ 
ติดตามการด าเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบ โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 4. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการบรรยาย และ
เปรียบเทียบ ดังนี้ 
 1. สถิติของผู้เข้าสอบ 

 2. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับชั้นและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 
 4. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วยสถิติบรรยาย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สูตร  ดังนี้   

   1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 102) 

                     X  = 
N

X  

       เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 
        X แทน คะแนนของแต่ละคน 
           X แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคน 
        N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

   2. ค่าร้อยละ ( Percentage)  ค านวณจากสูตร  (สมบัติ  ท้ายเรือค า.  2546 : 103)   

        
N

f
p         

   
         เมื่อ     p      แทน   ร้อยละ 
               f       แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
                                N      แทน   จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ผล 

 
 จากการวิเคราะห์ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 1. สถิติของผู้เข้าสอบ 

 2. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับชั้นและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 
 4. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. สถิติของผู้เข้าสอบ 
ผลการวิเคราะห์สถิติของผู้เข้าสอบจ าแนกตามระดับชั้น และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา             

ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1-6 
 

ตารางท่ี 1 สถิติของผู้เข้าสอบจ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จ านวน
โรงเรียน 

ผู้เข้าทดสอบ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 103 1,948  29.35  
ประถมศึกษาปีที่ 4 104 1,838  27.69  
ประถมศึกษาปีที่ 5 105 1,850  27.87  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 492  7.41  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 509  7.67  

รวม 6,637  100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้าสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 (ร้อยละ 29.35) รองลงมา คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 27.87) ชั้นประถมศึกษา
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ปีที่ 4 (ร้อยละ 27.69) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 (ร้อยละ 7.67) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ร้อยละ 7.41) 
ตามล าดับ 

เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จึงนาเสนอผลการประเมินตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
แผนภูมิที่ 1 สถิติของผู้เข้าสอบจ าแนกตามระดับชั้น 

 
 

ตารางท่ี 2 สถิติของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว *** 7 99 5.08 
เฝ้าไร่ 10 277 14.22 

รัตนวาปี 12 206 10.57 
กุดบง 8 83 4.26 

วังหลวงหนองหลวง 11 264 13.55 
ทุ่งหลวงต่างค า 10 134 6.88 
ชุมช้างบ้านผือ 7 135 6.93 

จุมพล 9 248 12.73 
นาหนัง *** 6 126 6.47 
เปงจานนคร 14 182 9.34 

เซิมโพธิ์ 9 194 9.96 
รวม 103 1,948 100.00 

29.35 

27.69 

27.87 

7.41 

7.67 

สถิติของผู้เข้าสอบจ าแนกตามระดับชั้น

ป.2

ป.4

ป.5

ม.1

ม.2
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หมายเหตุ *** รร.บ้านหนองแคนดอนสนุก และ รร.บ้านต้อนเหนือ ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี 
ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สูงสุดสามอันดับแรก 
ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ (ร้อยละ 14.22) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวง
หนองหลวง (ร้อยละ 13.55) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล (ร้อยละ 12.73) ตามล าดับ ส่วน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีจ านวนผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่ าสุด คือ เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว (ร้อยละ 5.08) 
 

ตารางท่ี 3 สถิติของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 8 89 4.57 
เฝ้าไร่ 10 242 13.17 

รัตนวาปี 12 185 10.07 
กุดบง 8 74 4.03 

วังหลวงหนองหลวง 11 234 12.73 
ทุ่งหลวงต่างค า 10 111 6.04 
ชุมช้างบ้านผือ 7 138 7.51 

จุมพล 9 249 13.55 
นาหนัง 7 136 7.40 

เปงจานนคร *** 13 165 8.98 
เซิมโพธิ์ 9 215 11.70 
รวม 104 1,838 100.00 

หมายเหตุ *** รร.บ้านหนองคอน ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 
 

จากตารางที ่3 พบว่าผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี 
ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สูงสุดสามอันดับแรก 
ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล (ร้อยละ 13.55) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ 
(ร้อยละ 13.17) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง (ร้อยละ 12.73) ตามล าดับ ส่วน
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เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีจ านวนผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่ าสุด คือ เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง (ร้อยละ 4.03) 

 
ตารางท่ี 4 สถิติของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 8 88 4.52 
เฝ้าไร่ 10 260 14.05 

รัตนวาปี 12 178 9.62 
กุดบง 8 84 4.54 

วังหลวงหนองหลวง 11 250 13.51 
ทุ่งหลวงต่างค า 10 123 6.65 
ชุมช้างบ้านผือ 7 98 5.30 

จุมพล 9 259 14.00 
นาหนัง 7 125 6.76 

เปงจานนคร 14 171 9.24 
เซิมโพธิ์ 9 214 11.57 
รวม 105 1,850 100.00 

 
จากตารางที ่4 พบว่าผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี 

ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สูงสุดสามอันดับแรก 
ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ (ร้อยละ 14.05) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล 
(ร้อยละ 14.00) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง(ร้อยละ 13.51) ตามล าดับ ส่วน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีจ านวนผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่ าสุด คือ เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง (ร้อยละ 4.54) 
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ตารางท่ี 5 สถิติของผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 1 21 1.08 
เฝ้าไร่ 5 165 33.54 

รัตนวาปี 2 33 6.71 
วังหลวงหนองหลวง 1 19 3.86 

ทุ่งหลวงต่างค า 2 41 8.33 
ชุมช้างบ้านผือ 2 65 13.21 

จุมพล 1 58 11.79 
เปงจานนคร 2 24 4.88 

เซิมโพธิ์ 2 66 13.41 
รวม 18 492 100.00 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าสอบระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบ

ปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สูงสุดสามอันดับ
แรก ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ (ร้อยละ 33.54) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิม
โพธิ์ (ร้อยละ 13.41) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ (ร้อยละ 13.21) ตามล าดับ ส่วน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีจ านวนผู้เข้าสอบระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่ าสุด คือ เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง (ร้อยละ 3.86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563                              36 

  
ตารางท่ี 6 สถิติของผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 1 22 4.32 
เฝ้าไร่ 5 191 37.52 

รัตนวาปี 2 43 8.45 
วังหลวงหนองหลวง 1 22 4.32 

ทุ่งหลวงต่างค า 2 42 8.25 
ชุมช้างบ้านผือ 2 60 11.79 

จุมพล 1 47 9.23 
เปงจานนคร 2 24 4.72 

เซิมโพธิ์ 2 58 11.39 
รวม 18 509 100.00 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เข้าสอบระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบ

ปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สูงสุดสามอันดับ
แรก ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ (ร้อยละ 37.52) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุม
ช้างบ้านผือ (ร้อยละ 11.79) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ (ร้อยละ 11.39) ตามล าดับ ส่วน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีจ านวนผู้เข้าสอบระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่ าสุด คือ เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว (ร้อยละ 4.32) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัง
หลวงหนองหลวง (ร้อยละ 4.32) 
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2. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับชั้น 

ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามระดับชั้น ซึ่งแสดงดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับชั้น และ              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 52.91 51.73 58.15 56.28 54.77 
ประถมศึกษาปีที่ 4 54.66 41.00 43.52 43.08 45.56 
ประถมศึกษาปีที่ 5 47.90 38.39 49.31 40.99 44.15 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45.70 31.42 36.99 32.71 36.70 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 40.91 28.40 33.52 32.20 33.76 

 
 จากตารางที่  7 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี  ประจ าปีการศึกษา 2563  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามระดับชั้น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม
ร้อยละ 42.99 ทั้งนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ร้อยละ 54.77) รองลงมา คือ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 45.56) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 44.15) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ร้อยละ 36.70) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ร้อยละ 33.76) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในรายระดับชั้น พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.77 
ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 58.15) รองลงมา คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 56.28) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
(ร้อยละ 52.91) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 51.73) ตามล าดับ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.56 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 54.66) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 43.52) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 43.08) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 41.00) ตามล าดับ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.15 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 49.31) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 
47.90) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 40.99) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 38.39) ตามล าดับ 



 

 
รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563                              38 

  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.70 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี

ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 45.70) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 36.99) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 32.71) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 31.42) ตามล าดับ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.76 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 40.91) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 33.52) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 32.20) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 28.40) ตามล าดับ 

เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จึงน าเสนอผลการประเมินตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับชั้น  
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3. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ซึ่งแสดงดังตารางที่ 8 

 
ตารางที ่8 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ขนาดเล็กพิเศษ 53.19 45.17 50.55 44.24 48.29 

ขนาดเล็ก 53.09 45.54 51.71 48.78 49.78 
ขนาดกลาง 49.67 39.62 47.43 43.85 45.14 
ขนาดใหญ่ 45.35 34.41 40.55 37.53 39.46 

ขนาดใหญ่พิเศษ 45.20 36.21 43.24 37.87 40.63 

 
จากตารางที่  8 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี  ประจ า ปีการศึกษา 2563  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.66 ทั้งนี้สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 48.29) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ (ร้อยละ 48.29) สถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 45.14) สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ (ร้อยละ 40.63) และสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 39.46) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในรายขนาดของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 48.29 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 53.19) รองลงมา คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 50.55) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 
45.17) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 44.24) ตามล าดับ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.78 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 53.09) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 
51.71) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 48.78) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 45.54) ตามล าดับ 
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สถานศึกษาขนาดกลาง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.14 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี

ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 49.67) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 47.43) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 43.85) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 39.62) ตามล าดับ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.46 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 45.35) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 40.55) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 37.53) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 34.41) ตามล าดับ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.63 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 45.20) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 43.24) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 37.87) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 36.21) ตามล าดับ 
 เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จึงน าเสนอผลการประเมินตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
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4. ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 11 เครือข่าย ซึ่งแสดง
ดังตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วัดหลวงสร้างนางขาว 46.43 33.11 37.43 36.21 38.29 

เฝ้าไร่ 47.58 37.43 43.42 40.48 42.23 
รัตนวาปี 37.85 31.93 38.69 31.71 35.04 
กุดบง 35.45 27.54 31.46 30.21 31.17 

วังหลวงหนองหลวง 45.20 34.82 42.49 35.40 39.48 
ทุ่งหลวงต่างค า 54.20 47.60 48.47 49.04 49.83 
ชุมช้างบ้านผือ 42.71 32.87 38.10 39.26 38.23 

จุมพล 50.55 36.51 43.28 40.59 42.74 
นาหนัง 33.88 30.85 34.51 31.00 32.56 

เปงจานนคร 42.53 34.67 44.93 39.46 40.40 
เซิมโพธิ์ 44.25 36.86 42.19 35.93 39.81 

 
จากตารางที่  9 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี  ประจ าปีการศึกษา 2563  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.07 สูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่ง
หลวงต่างค า (ร้อยละ 49.83) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล (ร้อยละ 42.74) และเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ (ร้อยละ 42.23) ตามล าดับ ส่วนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง (ร้อยละ 31.17) 
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เมื่อพิจารณาในรายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่าเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัด

หลวงสร้างนางขาว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.29 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด (ร้อยละ 46.43) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 37.43) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 36.21) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(ร้อยละ 33.11) ตามล าดับ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.23 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 47.58) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 43.42) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 40.48) และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 37.43) ตามล าดับ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.04 ทั้งนี้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 38.69) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 37.85) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 31.93) และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 31.71) ตามล าดับ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.17 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 35.45) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 31.46) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 30.21) และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 27.54) ตามล าดับ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.48 ทั้งนี้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 45.20) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 42.49) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 
35.40) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 34.82) ตามล าดับ 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างค า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.83 ทั้งนี้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 54.20) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 49.04) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 
48.47) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 47.60) ตามล าดับ 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.23 ทั้งนี้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 42.71) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 39.26) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 
38.10) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 32.87) ตามล าดับ 
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 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.74 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 50.55) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 43.28) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 40.59) และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 36.51) ตามล าดับ 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.56 ทั้งนี้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 34.51) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 33.88) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 31.00) และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 30.85) ตามล าดับ 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.40 ทั้งนี้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 44.93) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 42.53) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 39.46) และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 34.67) ตามล าดับ 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.81 ทั้งนี้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 44.25) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 42.19) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 36.86) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 35.93) ตามล าดับ 

เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จึงน าเสนอผลการประเมินตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 4 ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
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บทท่ี 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
 รายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที  2, 4, 5 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ครั้งนี้จัดท าเพ่ือ (1)ให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน
และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (2) ให้สถานศึกษาในสังกัดน าคะแนนสอบ
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสอบปลายปี และปลายภาคเรียน 3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผล
การประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และ สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ
ครั้งนี้ประกอบด้วย 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1,948 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จ านวน1,838 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1,850 คน 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 492 คน  5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน  509 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมิน 
ครั้งนี้เป็นแบบทดสอบ ซึ่งมีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ 1) แบบเลือกตอบ 2) แบบเลือกตอบหลายค าตอบ 3) แบบ
เชิงซ้อน และ 4) แบบเขียนตอบสั้นเขียนตอบอิสระหรือแสดงวิธีท า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย กลุ่มสาระที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย 4 กลุ่มสาระหลัก คือ กลุ่ม สาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี             
ปีการศึกษา2563 สรุปได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา2563 
  

 ผลการประเมินจ าแนกตามระดับชั้นพบว่า ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ประจ าปี
การศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามระดับชั้น 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.99 ทั้งนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (ร้อยละ 54.77) 
รองลงมา คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 45.56) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 44.15) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ร้อยละ 36.70) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ร้อยละ 33.76) ตามล าดับ  
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 เมื่อพิจารณาในรายระดับชั้น พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.77 

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 58.15) รองลงมา คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 56.28) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อย
ละ 52.91) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 51.73) ตามล าดับ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.56 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 54.66) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 43.52) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 43.08) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 41.00) ตามล าดับ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.15 ทั้ งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 49.31) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (ร้อยละ 47.90) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 40.99) และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 38.39) ตามล าดับ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.70 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 45.70) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 36.99) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 32.71) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 31.42) ตามล าดับ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.76 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 40.91) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 33.52) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ร้อยละ 32.20) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 28.40) ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการทดสอบไปใช้ 
 
 1) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1) น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูล ในการออกแบบ/วางแผน/ก าหนดแนวทางการพัฒนา ครู 
หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2) น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการนิเทศ ก ากับ ติดตามการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา 
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 2) ระดับสถานศึกษา 
  2.1) ใช้ผลการทดสอบในการก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น 
 2.2) น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
สถานศึกษา 
 2.3) ส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบให้กับครูผู้สอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใช้ ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือน าไปใช้ในการปรับพ้ืนฐานผู้เรียน และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนต่อไป 
 2.4) น าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ื อ ให้ ค รู ผู้ ส อน ได้ พั ฒ นานวัตกรรม ในการแก้ปั ญ ห าร่วมกั น  ใน ระดั บ ชั้ น  ห รือกลุ่ ม ส าระที่  
ตนเองรับผิดชอบ 
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ภาคผนวก 
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จ านวนผู้เข้าสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา 2563 

 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
โรงเรียน 

ผู้เข้าทดสอบ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 103 1,948  29.35  
ประถมศึกษาปีที่ 4 104 1,838  27.69  
ประถมศึกษาปีที่ 5 105 1,850  27.87  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 492  7.41  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 509  7.67  

รวม 6,637  100.00 
 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เข้าสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา 2563 
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สถิติของผูเ้ขา้สอบจ าแนกตามระดับชั้น
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สถติิของผูเ้ขา้สอบระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว *** 7 99 5.08 
เฝ้าไร่ 10 277 14.22 

รัตนวาปี 12 206 10.57 
กุดบง 8 83 4.26 

วังหลวงหนองหลวง 11 264 13.55 
ทุ่งหลวงต่างค า 10 134 6.88 
ชุมช้างบ้านผือ 7 135 6.93 

จุมพล 9 248 12.73 
นาหนัง *** 6 126 6.47 
เปงจานนคร 14 182 9.34 

เซิมโพธิ์ 9 194 9.96 
รวม 103 1,948 100.00 

 
หมายเหตุ *** รร.บ้านหนองแคนดอนสนุก และ รร.บ้านต้อนเหนือ ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 
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สถติิของผูเ้ขา้สอบระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ าแนกตามเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 8 89 4.57 
เฝ้าไร่ 10 242 13.17 

รัตนวาปี 12 185 10.07 
กุดบง 8 74 4.03 

วังหลวงหนองหลวง 11 234 12.73 
ทุ่งหลวงต่างค า 10 111 6.04 
ชุมช้างบ้านผือ 7 138 7.51 

จุมพล 9 249 13.55 
นาหนัง 7 136 7.40 

เปงจานนคร *** 13 165 8.98 
เซิมโพธิ์ 9 215 11.70 
รวม 104 1,838 100.00 

 
หมายเหตุ *** รร.บ้านหนองคอน ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 
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สถติิของผูเ้ขา้สอบระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ าแนกตามเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 8 88 4.52 
เฝ้าไร่ 10 260 14.05 

รัตนวาปี 12 178 9.62 
กุดบง 8 84 4.54 

วังหลวงหนองหลวง 11 250 13.51 
ทุ่งหลวงต่างค า 10 123 6.65 
ชุมช้างบ้านผือ 7 98 5.30 

จุมพล 9 259 14.00 
นาหนัง 7 125 6.76 

เปงจานนคร 14 171 9.24 
เซิมโพธิ์ 9 214 11.57 
รวม 105 1,850 100.00 
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สถติิของผูเ้ขา้สอบระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 1 21 1.08 
เฝ้าไร่ 5 165 33.54 

รัตนวาปี 2 33 6.71 
วังหลวงหนองหลวง 1 19 3.86 

ทุ่งหลวงต่างค า 2 41 8.33 
ชุมช้างบ้านผือ 2 65 13.21 

จุมพล 1 58 11.79 
เปงจานนคร 2 24 4.88 

เซิมโพธิ์ 2 66 13.41 
รวม 18 492 100.00 
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สถติิของผูเ้ขา้สอบระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ าแนกตามเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ผู้เข้าทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัดหลวงสร้างนางขาว 1 22 4.32 
เฝ้าไร่ 5 191 37.52 

รัตนวาปี 2 43 8.45 
วังหลวงหนองหลวง 1 22 4.32 

ทุ่งหลวงต่างค า 2 42 8.25 
ชุมช้างบ้านผือ 2 60 11.79 

จุมพล 1 47 9.23 
เปงจานนคร 2 24 4.72 

เซิมโพธิ์ 2 58 11.39 
รวม 18 509 100.00 
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ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 52.91 51.73 58.15 56.28 54.77 
ประถมศึกษาปีที่ 4 54.66 41.00 43.52 43.08 45.56 
ประถมศึกษาปีที่ 5 47.90 38.39 49.31 40.99 44.15 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45.70 31.42 36.99 32.71 36.70 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 40.91 28.40 33.52 32.20 33.76 

 
 

ผลการใชข้้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายป ีปกีารศึกษา 2563 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ขนาดเล็กพิเศษ 53.19 45.17 50.55 44.24 48.29 

ขนาดเล็ก 53.09 45.54 51.71 48.78 49.78 
ขนาดกลาง 49.67 39.62 47.43 43.85 45.14 
ขนาดใหญ่ 45.35 34.41 40.55 37.53 39.46 

ขนาดใหญ่พิเศษ 45.20 36.21 43.24 37.87 40.63 
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ผลการใชข้้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายป ีปกีารศึกษา 2563  

จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วัดหลวงสร้างนางขาว 46.43 33.11 37.43 36.21 38.29 

เฝ้าไร่ 47.58 37.43 43.42 40.48 42.23 
รัตนวาปี 37.85 31.93 38.69 31.71 35.04 
กุดบง 35.45 27.54 31.46 30.21 31.17 

วังหลวงหนองหลวง 45.20 34.82 42.49 35.40 39.48 
ทุ่งหลวงต่างค า 54.20 47.60 48.47 49.04 49.83 
ชุมช้างบ้านผือ 42.71 32.87 38.10 39.26 38.23 

จุมพล 50.55 36.51 43.28 40.59 42.74 
นาหนัง 33.88 30.85 34.51 31.00 32.56 

เปงจานนคร 42.53 34.67 44.93 39.46 40.40 
เซิมโพธิ์ 44.25 36.86 42.19 35.93 39.81 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 
นายอ านวย  ทิพย์ก าจร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 
นายวิทยา  ทัศมี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  
นายอุดมสิน  ค ามุงคุณ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 

คณะท างาน 

นางร าเพย  ทินกระโทก     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์    ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล 
ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนาไร่   ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ศึกษานิเทศก์         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน 

ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนาไร่  ศึกษานิเทศก์   สพป.หนองคาย เขต 2 
นางอัจฉรา  นาคเสน   ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป.หนองคาย เขต 2 
นางพรพิมล  รักษ์มณี   ครู โรงเรียนบ้านดงก าพ้ี  สพป.หนองคาย เขต 2 
นางจิราภรณ์  ประโพศรี   ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป.หนองคาย เขต 2 
นางมลฤดี  วันศิริ    ครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา  สพป.หนองคาย เขต 2 
ว่าที่ร.ต.เสรี  ทองค า   ครู โรงเรียนเวทีราษฎร์บ ารุง สพป.หนองคาย เขต 2 
คณะครูชมรมวัดและประเมินผลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
(ตามค าสั่งเลขที่ 202/2564 ลว. 8 เมษายน 2564) 
บรรณาธิการกิจ 

ว่าที ่ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนาไร่  ศึกษานิเทศก์     สพป.หนองคาย เขต 2 

ออกแบบปก 

ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนาไร่  ศึกษานิเทศก ์             สพป.หนองคาย เขต 2 
ว่าที่ร.ต.เสรี  ทองค า    ครู โรงเรียนเวทีราษฎร์บ ารุง สพป.หนองคาย เขต 2 
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