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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
    O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จ านวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
เพ่ือนาผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และเพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้
ในวัตถุประสงค์อ่ืน  
                กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคน
เข้ารับการทดสอบระดับชาติเพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้ผลการประเมินในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนการศึกษาของประเทศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภาระหน้าที่ในการ
จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน เพ่ือโรงเรียนจะได้น าผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
และเพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้
เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) ก าหนด โดยท าหน้าที่ 
ด าเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยบริหารจัดการและประสานงานกับทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เห็นความส าคัญของการสอบและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยมีมีนโยบายเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้
ด าเนินการบริหารการจัดสอบระดับชาติ ในปีการศึกษา 2560 ภายใต้การร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน 15 
ศูนย์เครือข่าย(สหวิทยศึกษา) ในอ าเภอที่รับผิดชอบ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแก่งคอย  อ าเภอหนองแค  อ าเภอ
วิหารแดง  อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง  สถานศึกษา ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตลอดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด าเนินการจัดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส ได้มาตรฐานและยุติธรรม โดยเฉพาะการจัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบให้เข้าใจแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ปลอดภัย ก ากับการท างานของกรรมการคุมสอบ
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ให้เป็นตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการทดสอบที่สามารถสะท้อน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริงมีความน่าเชื่อถือ  และให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลของข้อสอบ O-NET และการส่งเสริม 
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
ขอบเขตกำรทดสอบ 
  1.  กลุ่มเป้าหมายการทดสอบ  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2560   ดังนี้  
   1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จ านวน 2,280    คน 
   1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต จ านวน  828  คน    
  2.  วิชาที่สอบ  จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 
   2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบทดสอบ  จ านวน 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์     
   2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบ  จ านวน 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์   
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ศูนย์สอบ  หมายถึง  ศูนย์การบริหารและจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประสานและบริหารงาน 
การจัดสอบกับทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในอ าเภอแก่งคอย หนองแค วิหารแดง  มวกเหล็ก วังม่วง   

 2. ผลกำรทดสอบระดับศูนย์สอบ  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เข้าสอบใน
ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
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 3. ผลกำรทดสอบระดับเขตพื้นที่  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ที่เข้าสอบ 

    4. ผลกำรทดสอบระดับ สพฐ.  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
เข้าสอบ 
 5. ผลกำรทดสอบระดับประเทศ  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบระดับประเทศของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  ที่เข้าสอบจากโรงเรียนทุกสังกัด 
ในประเทศ 
  
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ได้รับ
ทราบข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2   
 2. โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูล  ส าหรับก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และวางแผนการนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัด 
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บทท่ี 2 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   
   

           การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : 
O-NET) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารการสอบดังนี้  
             1. มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
             2. จุดมุ่งหมายของแต่ละมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
             3. แนวด าเนินงานการประเมินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Education Testing: O – NET) ปีการศึกษา 2560 
             4. การบริหารการจัดสอบของศูนย์สอบ 
             5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 
1. มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  
            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติขึ้น
ครอบคลุมโครงสร้างและการด าเนินงานของ สทศ. และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
โดยมาตรฐานประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  
           1. มำตรฐำนกำรบริหำรกำรทดสอบ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่า ระบบการบริหารการ
ทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  
           2. มำตรฐำนบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่า บุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับการทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบตามมาตรฐานสากล  
           3. มำตรฐำนกำรพัฒนำแบบทดสอบ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่า แบบทดสอบที่ใช้ใน
การวัดและประเมิน มีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีข้ันตอนการดาเนินการที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ มีสารสนเทศ
เชิงประจักษ์และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม  
          4. มำตรฐำนกำรพิมพ์ กำรรับ ส่ง กำรตรวจ และกำรประมวลผล เป็นมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพว่าระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคาตอบมีการควบคุมและก ากับการด าเนินงานอย่างมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุมมีกระบวนการตรวจให้
คะแนนที่ถูกต้อง มีระบบชัดเจนและสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้และมี การรายงานผลด้วยคะแนนที่มี
ความหมายและมีการแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละปี  
          5. มำตรฐำนกำรรำยงำนผลและกำรน ำผลไปใช้ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่า การ
รายงานผลและการน าผลไปใช้มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม  
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2.จุดมุ่งหมำยของแต่ละมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  
          1. มำตรฐำนกำรบริหำรกำรทดสอบ  
             จุดมุงหมำย  
             (1) เพ่ือให้มีระบบการบริหารการทดสอบที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง  
             (2) เพ่ือให้ระบบการบริหารการทดสอบมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  
         2. มำตรฐำนบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบ  
            จุดมุ่งหมำย  
            (1) เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มารวม
ด าเนินการการทดสอบ  
            (2) เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวของกับการทดสอบมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามมาตรฐานสากล  
         3. มำตรฐำนกำรพัฒนำแบบทดสอบ  
            จุดมุ่งหมำย  
            (1) เพ่ือให้การพัฒนาแบบทดสอบมีระบบ มีข้ันตอนการดาเนินการที่ชัดเจน เชื่อถือได้ มีสารสนเทศ
เชิงประจักษ์  
           (2) เพ่ือให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม  
         4. มำตรฐำนกำรพิมพ์กำรรับ/ส่ง กำรตรวจ กำรประมวลผลและกำรแปลผล  
            จุดมุ่งหมำย  
            (1) เพ่ือให้การจัดพิมพ์และการรับ/ส่งแบบทดสอบ มีการควบคุมและก ากับการด าเนินงาน อย่างมี
ขั้นตอน ที่ชัดเจน มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม  
            (2) เพ่ือให้การตรวจให้คะแนนที่ยึดหลักการความถูกต้อง และความเหมาะสมขององค์ความรู้ของ
ศาสตร์แต่ละสาขา มีกระบวนการตรวจให้คะแนนเป็นระบบชัดเจน และสามารถตรวจสอบความผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได้  
           (3) เพ่ือให้มีการรายงานผลการทดสอบด้วยคะแนนมีความหมาย มีวิธีการแปลผลคะแนนอย่าง
เหมาะสม สามารถแปลผลคะแนนเทียบเคียงกับผลการทดสอบที่แตกต่างกันได้อย่างมีความหมาย  
        5. มำตรฐำนกำรรำยงำนผลและกำรน ำผลไปใช้  
           จุดมุ่งหมำย  
           (1) เพ่ือให้การรายงานผลมีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าไปใช้  
           (2) เพ่ือให้การน าผลการทดสอบไปใช้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 
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โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 

 
 
3. แนวด ำเนินงำนกำรประเมินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National 
Education Testing : O – NET ) ปีกำรศึกษำ 2560  
             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นองค์การมหาชนตั้งขึ้น ตาม
พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 เพ่ือเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ “เพ่ือ
บริหารจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการ ศึกษา
และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ” การจัดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติจัดเป็นภารกิจส าคัญท่ี สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2560 สทศ. จัดสอบให้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 4 กระทรวง/เทียบเท่า ใน 10 สังกัด ดังนี้  
           1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
           2. ส านักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
           3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย                
               กระทรวงศึกษาธิการ)  
           4. ส านักงานการศึกษาพิเศษ 
           5. สถาบันการพลศึกษา  
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           6. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
           7. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนปรยิัติธรรม) 
           8. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล,   
                โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
            9. ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
            10. ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 
  ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-NET หน่วยงาน จ านวนศูนย์สอบ ป.6 จ านวนศูนยส์อบ ม.3 

หน่วยงาน จ านวนศูนย์สอบ ป.6 จ านวนศูนย์สอบม.3 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 1 1 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 182 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ - 42 
ส ำนักงำนกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 1 1 
ส ำนักงำนกำรศึกษำ พัทยำ 1 1 
 186 227 
 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
         ระดับ สทศ.  
           เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการทดสอบให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าประสงค์มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและโปร่งใส  
         ระดับศูนย์สอบ  
                ประธานศูนย์สอบ คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา / ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา / ผู้อ านวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สงขลา และสตูล / ผู้อานวยการส านักการศึกษา กทม./ ผู้อานวยการส านักการศึกษา เมืองพัทยา/ 
ท้องถิ่นจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ศูนย์สอบสามารถตั้ง
คณะท างานได้ตามเหมาะสม เช่น  
               1. คณะท างานประสานงานการจัดสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
               2. คณะท างานรับ – ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และอุปกรณ์การสอบ  
               3. คณะท างานจัดทาข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลศูนย์สอบ  
               4. คณะท างานการเงิน  
              5. ตัวแทนศูนย์สอบแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในวันสอบ 
         ระดับสนำมสอบ  
              เพ่ือก ากับการจัดสอบในสนามสอบให้โปร่งใส ได้มาตรฐาน สนามสอบเสนอชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทดสอบเพ่ือให้ศูนย์สอบอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย  
              1. หัวหน้าสนามสอบ  
              2. กรรมการกลางอัตรา 1 คน : 3 ห้องสอบ (มีในกรณีจ านวนห้องสอบตั้งแต่ 3 ห้องข้ึนไป)  
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              3. กรรมการคุมสอบอัตรา 2 คน : 1 ห้องสอบ (กรรมการคุมสอบไม่ควรคุมนักเรียนตนเอง)  
              4. นักการ ภารโรง อัตรา 1 คน : 5 ห้องสอบ 10 
 
4. กำรบริหำรกำรจัดสอบของศูนย์สอบ  
            หน้ำที่หลักของศูนย์สอบ  
            1. ประสานงานกับ สทศ. ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบ
และบุคลากรด้านการทดสอบ  
            2. ก ากับ และติดตามให้โรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์สอบด าเนินการส่งข้อมูลโรงเรียน รายชื่อ
นักเรียนให้ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามก าหนดการและแนวปฏิบัติที่ สทศ. ก าหนด  
            3. ก าหนดสนามสอบโดยเลือกโรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์สอบ และจัดห้องสอบในแต่ละ
สนามสอบให้ครบถ้วน ผ่านระบบ O-NET ภายในเวลาที่ก าหนด  
            4. พิจารณาอนุมัติในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ โดยตรวจสอบว่านักเรียนเป็นผู้มี
สิทธิ์สอบและแจ้งสนามสอบทราบในวันสอบ  
            5. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจาสนามสอบ  
            6. แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
            7. ควบคุม ก ากับให้การด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  
            8. แก้ปัญหาในการด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ  
            9. บริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ.  
          10. รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ สทศ. ทราบ  
ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ  
         คณะท ำงำนระดับศูนย์สอบ  
          ประธานศูนย์สอบ คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยศูนย์สอบสามารถตั้ง
คณะท างานชุดต่างๆ ประกอบด้วย  
          1. คณะท างานประสานงานการจัดสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
          2. คณะท างานรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และอุปกรณ์การสอบ  
          3. คณะท างานการเงิน  
          4. ตัวแทนศูนย์สอบ แต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบ  
          การก าหนดจ านวนคณะท างาน และจ านวนผู้ท างานแต่ละคณะ ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม กับ
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ  
         บทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบ  
        1. ประธำนศูนย์สอบ  
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            1.1 ด าเนินการตามนโยบายที่ สทศ.กาหนด โดยบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบ และด้าน
มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ  
           1.2 แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบ และคณะท างานระดับสนามสอบ 
           1.3 ควบคุม ก ากับ ติดตามให้การด าเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบและสนาม
สอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
           1.4 พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจัดสรร ในการด าเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ให้อยู่ภายใต้
บัญชีแนบท้ายของ ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ หากการสั่งจ่ายเงิน
หรือการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจ าเป็นต้องมีการด าเนินการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายดังกล่าว
หรือที่ก าหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานประจ าศูนย์สอบ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานประจ าศูนย์สอบ โดยค านึงถึงความจ าเป็นเหมาะสม  
           1.5 พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีท่ีเกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบ  
         2. คณะท ำงำนประสำนงำนกำรจัดสอบ  
            2.1 ประสานงานการจัดสอบในด้านต่างๆ ระหว่าง สทศ.-ศูนย์สอบ-โรงเรียน  
            2.2 จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ  
            2.3 จัดท าค าสั่งคณะท างานชุดต่างๆ ในระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ  
            2.4 เตรียมจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ  
            2.5 ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            2.6 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-
NET) ระดับศูนย์สอบ (O-NET6)  
       3. คณะท ำงำนรับ-ส่ง เก็บรักษำแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และอุปกรณ์กำรสอบ  
           3.1 จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม เพ่ือใช้ในการเก็บแบบทดสอบและ กระดาษ
คาตอบ ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับสนามสอบ  
           3.2 ควบคุม ดูแล ก ากับการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ – สนามสอบ  
           3.3 จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแล รักษาและควบคุมแบบทดสอบและกระดาษค าตอบที่เก็บรักษาไว้ศูนย์สอบ  
           3.4 ประสานงานเรื่องการรับแบบทดสอบจาก สทศ. ตามวันและเวลาที่ก าหนด  
           3.5 หลังเสร็จสิ้นการสอบประสานงานกับสนามสอบเรื่องการรับกล่องกระดาษคาตอบจากสนามสอบ  
           3.6 ประสานงานเรื่องการส่งกล่องกระดาษคาตอบและเอกสารการจัดสอบ (สทศ.5, สทศ.6) ให้สทศ.  
        4. คณะท ำงำนจัดท ำข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลศูนย์สอบ  
            4.1 ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบ และข้อมูลโรงเรียนในระบบ O-NET ให้เป็นปัจจุบัน  
            4.2 ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพ่ิมข้อมูลโรงเรียนที่มีการตั้งใหม่เข้าระบบ O-NET  
            4.3 ก ากับ ติดตามให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560  
            4.4 ด าเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบ ในระบบ O-NET ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560  
            4.5 ดูแลและประสานงานเรื่องการน าส่งข้อมูลนักเรียนที่สิทธิ์สอบในกรณีต่างๆ 
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มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ระดับศูนย์สอบ  
           ระดับศูนย์สอบ  
            1. ก ากับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
อย่างเคร่งครัด  
           2. แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพ่ือก ากับ ดูแลการบริหาร
การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
           3. จัดสนามสอบขนาดใหญ่ประกอบด้วยหลายโรงเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักการหนึ่งกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน(กลุ่มคุณภาพ กลุ่มประสิทธิภาพ กลุ่มโรงเรียน) เป็นหนึ่งสนามสอบ ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
หนึ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหรือหนึ่งอ าเภอเป็นหนึ่งสนามสอบหากมีความจ าเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานศูนย์สอบ แต่ต้องค านึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ  
           4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย ต าแหน่งหัวหน้าสนามสอบซึ่งเป็น 
ผู้อ านวยการต่างโรงเรียนหรือต่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ซึ่งเป็นครูจาก
ต่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั้งชุดโดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับ 
สนามสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งเป็นครู อาจารย์โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ  
          5. กรรมการคุมสอบต้องไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง  
          6. กรรมการคุมสอบนั่งประจ าด้านหน้าห้องสอบ 1 คน และด้านหลังห้องสอบอีก 1 คน  
          7. รับกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจาก สทศ. และน าไปจัดเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงหรือ 
สถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ก่อนกระจายให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ หากสนามสอบใดไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ในตอนเช้าวันสอบ ขอให้ศูนย์สอบจัดศูนย์สอบย่อยประจ าอ าเภอ และต้องมีระบบการเก็บรักษา
ให้ปลอดภัย  
           8. ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องบรรจุกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบเพ่ือ
ส่งให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ  
           9. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปประจ าทุกสนามสอบ สนามสอบละ 2 คน เพ่ือก ากับดูแลการจัดสอบให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือฯ และเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
         10. ก ากับให้ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ น ากล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบกลับและเอกสารการ
จัดสอบ ส่งมอบให้ศูนย์สอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน  
         11. ศูนย์สอบต้องจัดเก็บรักษากล่องกระดาษค าตอบและเอกสารการจัดสอบ (เช่น สทศ.5 , สทศ.6) ใน
ห้องท่ีปลอดภัยก่อนส่งมอบให้ สทศ.  
มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ระดับสนำมสอบ  
         ระดับสนำมสอบ  
         1. ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด  
         2. ปฏิบัติตามประกาศของ สทศ.และระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด  
         3. เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ก่อนการสอบ 
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         4. ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ ท าหน้าที่รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับศูนย์สอบใน
เช้าวันสอบ ตามวันและเวลาที่ศูนย์สอบนัดหมายและจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัย  
         5. หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมงตามตารางสอบ ต่อหน้า
ตัวแทนศูนย์สอบหรือผู้ที่ศูนย์สอบมอบหมาย แล้วบันทึกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน  
        6. กรรมการกลางต้องแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ตรงตามตามตารางสอบ ห้ามไม่ให้  
กรรมการคุมสอบน าแบบทดสอบที่ยังไม่ถึงเวลาสอบไปเก็บไว้เพ่ือรอการสอบ  
        7. ก่อนกรรมการคุมสอบเปิดซองแบบทดสอบต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยและมีตัวแทนผู้เข้าสอบ 
2 คน ลงชื่อรับรองในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สทศ.2  
        8. หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา กรรมการคุมสอบต้องตรวจนับกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตาม
จ านวนผู้เข้าสอบ และน าส่งกรรมการกลางในทันที  
        9. กรรมการกลางต้องตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบให้ถูกต้องอีกครั้ง แล้วบรรจุลงในซอง 
กระดาษค าตอบปิดผนึกซองกระดาษค าตอบให้เรียบร้อย แล้วจึงมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบท าหน้าที่น าเทปกาว
พิเศษแบบท าลายตนเองปิดทับที่ปากซองกระดาษค าตอบ  
       10. ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเข้ามาภายในห้องสอบระหว่าง ที่มีการสอบ  
       11. หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางเดินตรวจความเรียบร้อยระหว่างการสอบ  
       12. ตัวแทนศูนย์สอบบรรจุซองกระดาษค าตอบลงกล่องปรับขนาดและปิดผนึกให้เรียบร้อย แล้วน าส่ง
ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบในวันนั้น  
       13. หัวหน้าสนามสอบ ต้องก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
คู่มือการจัดสอบฯ ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมและด าเนินการตามนโยบายของ สทศ. 
 
5. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

  5.1 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
                  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสองประการ  
ประการแรกคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้ว
น ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับ
การสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมิน
ระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา (Formative 
Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต 
การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระ
งานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการ
ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งส าคัญท่ีสุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจ
เดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การ
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วัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมี
หลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้
การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วย
วิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ผู้เรียน 

   5.2 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา  
การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง  

สังคม และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัดหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับ
มอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน 4 ระดับ 
ได้แก่ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์
เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กำรประเมินระดับชั้นเรียน 
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพ่ือ 

พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
ซักถาม การสังเกตการตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องการประเมินเพ่ือตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่ก าหนด แล้วตัดสินว่า
ผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี ้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมิน
ที่สถานศึกษาก าหนดผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่ผู้เรียนแล้ว ต้องน ามา
เป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 

  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ 
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสิน
การเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการ
เรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกัน
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คุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
          กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบ
ข้อมูลจากการประเมิน ระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     กำรประเมินระดับชำติ 

เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ 
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน 
กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้นข้อมูลจาก
การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที อันเป็นโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

       5.3 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงาน 

และแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน 
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
และแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีจะช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมา
จากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นหรือจบ
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การศึกษาได้หรือไม่ สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยควรมีสาระต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2) การตัดสินผลการเรียน 
3) การให้ระดับผลการเรียน 
4) การรายงานผลการเรียน 
5) เกณฑ์การจบการศึกษา 
6) เอกสารหลักฐานการศึกษา 
7) การเทียบโอนผลการเรียน 

       5.4 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน  
การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน  

2 ส่วน ได้แก่งานวัดผลและงานทะเบียน สถานศึกษาควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจรวมทั้งสองงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว งานวัดผล มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้กับผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษางานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐาน
การศึกษา เอกสารการประเมินผล การจัดท าจัดเก็บ และการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา นับตั้งแต่ระดับนโยบายใน
การก าหนดนโยบายการวัดผล การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติ และยังเก่ียวข้องกับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออก
จากสถานศึกษา จึงจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน ก าหนดกระบวนการท างานและผู้รับผิดชอบแต่
ละข้ันตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม น าเสนอการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ก าหนด
ขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนหลักการด าเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน แสดงถึงการ
มอบหมายภารกิจเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา
รับผิดชอบการด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่
ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชากาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนรับผิดชอบ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
คณะกรรมการต่างๆ อาจแต่งตั้งตามความเหมาะสม 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำร 
 

                 
            รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test :      O – 
NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวิธีการด าเนินกาตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
            1. กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  
            2. รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  
            3. วิธีการด าเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  
            4. การรวบรวม การตรวจ และการประมวลผล  
            5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560  

  ศูนย์สอบสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รับผิดชอบในการจัด 
สอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (Ordinary National Education 
Test : O - NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 อ าเภอ การจัดสอบครั้งนี้มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 สนาม และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 สนาม ประกอบด้วย
สนามสอบของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 14 สนาม สังกัดโรงเรียนเอกชน 4 สนาม และสังกัดส่วนท้องถิ่น 2 สนาม   
โดยแบ่งเป็น  
           1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4,090 คน 135 ห้องสอบ  ก าหนดจัดสอบในวันที่ 3 
กุมภาพันธ์  2561 และประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม 2561   
           2)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1,273 คน 44 ห้องสอบ ก าหนดจัดสอบในวันที่ 3 – 4 
กุมภาพันธ์  2561 และประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2561   
            1.1  กลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
       กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2560  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ดังนี้ 
       1.1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 2,280 คน   
      1.1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   จ านวน  828 คน    
    
2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary  National  
Educational  Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  เป็นแบบทดสอบที่
สร้างขึ้น โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้  
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 2.1 แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National Educational  
Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 
ตารางที่ 2  แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National Educational   
   Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

 
วิชำที่สอบ รหัสชุดวิชำ จ ำนวนข้อ คะแนนเต็ม 

ภาษาไทย 61 34 100 
ภาษาอังกฤษ 63 40 100 
คณิตศาสตร์ 64 20 100 
วิทยาศาสตร์ 65 32 100 
  
 2.2 แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National Educational  
Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี การศึกษา 2560 
 
ตารางที่ 3  แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National Educational   
 Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รหัสชุดวิชำ จ ำนวนข้อ คะแนนเต็ม 
ภาษาไทย 91 50 100 
ภาษาอังกฤษ 93 50 100 
คณิตศาสตร์ 94 25 100 
วิทยาศาสตร์ 95 45 100 
 
3. ก ำหนดกำรทดสอบ 
 1. ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National 
Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
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ตารางที่ 4  ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National  
 Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

              
ตารางที่ 5  ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National 
 Educational Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในฐานะศูนย์สอบ ได้ด าเนินงาน 
การจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  ระดับศูนย์สอบ และระดับ 
สนามสอบ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ก าหนดให้โรงเรียนที่เปิด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นสนามสอบจ านวน 20 สนามสอบ  จ านวนห้องสอบท้ังสิ้น 135 ห้องสอบ  
และโรงเรียนที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสนามสอบ จ านวน 9 สนามสอบ  จ านวนห้องสอบท้ังสิ้น 44 
ห้องสอบ 
 3. ก าหนดโรงเรียนเป็นสนามสอบประจ าสหวิทยศึกษา 14 สนามสอบ  โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน
ในสังกัดท้องถิ่น  จ านวน 6 สนามสอบ ได้แก่  สหวิทยศึกษาเมืองใหม่  สหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ  สหวทย
ศึกษาวังสีทา  สหวิทยศึกษาผาเสด็จ สหวิทยศึกษาพหโยธิน  สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน      สหวิทยศึกษาระ
พีพัฒน์  สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาคย์  สหวิทยศึกษาสุวรรณศร  สหวิทยศึกษาวิหารแดง  สหวิทยศึกษามิตรภาพ
มวกเหล็ก สหวิทยศึกษาซับสนุ่นหนองย่างเสือ  สหวิทยศึกษาล าพญา  สหวิทยศึกษาวังม่วง  และสหวิทยศึกษา
สัมพันธ์วังม่วง  โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น  รายละเอียด  ดังตารางที่ 6 และ 7 
ตารางที่ 6  รายชื่อสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จ านวนสนามสอบ 20 สนามสอบ 
 

ที ่ อ ำเภอ สหวิทยศึกษำ ชื่อสนำมสอบ จ ำนวน 
ห้องสอบ 

จ ำนวน 
นักเรียน 

1 แก่งคอย ผาเสด็จ ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 8 244 
2 แก่งคอย เมืองใหม่ ชุมชนวัดบ ารุงธรรม 7 204 
3 แก่งคอย แก่งคอยร่วมใจ บ้านโคกสะอาด 6 182 
4 แก่งคอย วังสีทา วัดเตาปูน 7 216 
5 แก่งคอย  เทศบาลพัฒนา 7 216 
6 แก่งคอย  ไพฑูรย์วิทยา 9 275 
7 มวกเหล็ก ล าพญา บ้านซับน้อยเหนือ 6 186 
8 มวกเหล็ก ซับสนุ่น-หนองย่าง

เสือ 
บ้านหนองผักหนอก 6 173 

9 มวกเหล็ก  รอดณรงค์ศึกษา 4 123 
10 มวกเหล็ก มวกเหล็กมิตรภาพ อนุบาลมวกเหล็ก 7 224 
11 วังม่วง  จ ารัสวิทยา 4 135 
12 วังม่วง วังม่วง อนุบาลวังม่วง 7 204 
13 วิหารแดง สุวรรณศร วัดหนองหมูใต้(ไพบูล์วิทยาคาร) 3 101 
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14 วิหารแดง วิหารแดง อนุบาลวิหารแดง 12 347 
15 หนองแค  กลั่นวิทยา 7 197 
16 หนองแค สุวรรณโยธิน ชุมชนวัดไทยงาม 6 182 
17 หนองแค  เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 13 388 
18 หนองแค ระพีพัฒน์ วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฏร์

อุปถัมภ์) 
6 193 

19 หนองแค ศรีเสาวภาค วัดหนองตะเฆ่ 4 129 
20 หนองแค พหลโยธิน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 6 171 

รวมทั้งสิ้น 4175 4,090 
 
ตารางที่ 7  รายชื่อสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวนสนามสอบ 9 สนามสอบ 

ที่   อ ำเภอ ชื่อสนำมสอบ จ ำนวนห้องสอบ 
จ ำนวน
นักเรียน 

1 แก่งคอย อนุบาลทับกวาง 5 144 

2 แก่งคอย วัดห้วยคงคาวราวาส 4 106 

3 แก่งคอย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 3 77 

4 แก่งคอย เทศบาลบ้านม่วง 3 91 

5 มวกเหล็ก บ้านซับสนุ่น 5 151 

6 วังม่วง บ้านมณีโชติสามัคคี  8 236 

7 วิหารแดง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บ ารุง) 3 94 

8 หนองแค วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 6 169 

9 หนองแค เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 7 205 

รวมทั้งสิ้น 44 1,273 
            4. จัดประชุมคณะท างานด าเนินการระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  เพ่ือชี้แจงและ
ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 
 5. จัดประชุมคณะกรรมการ ระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ   
 6. ศูนย์สอบแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบตามอัตราจ านวนห้องสอบ  เพื่อท าหน้าที่
ควบคุมและดูแลการจัดสอบของสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ 

javascript:__doPostBack('dgViewSiteList$ctl11$LnkBtnSiteName','')
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 7.  ด าเนินการจัดสอบตามตารางสอบ  โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  7.1 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของแบบทดสอบมอบแบบทดสอบให้กับคณะกรรมการ
รับ-ส่ง แบบทดสอบไปสนามสอบ 
  7.2 คณะกรรมการรับ-ส่ง แบบทดสอบ น าแบบทดสอบส่งมอบให้กับประธานสนามสอบและ
คณะกรรมการ ภายในเวลา 07.30 น. 
  7.3 คณะกรรมการด าเนินการจัดทดสอบ ระดับสนามปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต 
  7.4 คณะกรรมการรับ-ส่ง แบบทดสอบ น าแบบทดสอบส่งมอบให้กับคณะกรรมการรับ
แบบทดสอบระดับศูนย์สอบ 
 8. คณะกรรมการตรวจรับระดับศูนย์สอบ  ตรวจสอบความถูกต้องของกล่องกระดาษค าตอบ  และ
จัดระบบเพ่ือส่งมอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
    9. ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รวบรวมกระดาษ 
ค าตอบส่งมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  
 10. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มารับกระดาษค าตอบและเอกสาร
ประกอบ  
 11. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ประกาศผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2561  และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3   ในวันที่ 26 มีนาคม 2561  

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เข้าเว็บไซต์สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : สทศ.  ส าเนาข้อมูลผลการทดสอบชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุรี เขต 2 และสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ าแนกเป็น 
รายชั้นและรายวิชา รายละเอียดตามตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  จ านวนนักเรียนที่ สทศ. รายงานผลการทดสอบของศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปกีารศึกษา 2560 จ าแนกเป็นรายชั้น และรายวิชา 

       วิชา 
 ชั้น ป.6  
N (คน) 

ชั้น ม.3  
N (คน) 

ภาษาไทย 2,280 828 
คณิตศาสตร์ 2,280 828 
วิทยาศาสตร์ 2,280 828 
ภาษาอังกฤษ 2,280 828 
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   2. ส าเนาข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ระดับศูนย์สอบและระดับประเทศ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล ดังนี้  
  2.1  หาค่าเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
  2.2  วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ  ดังนี้ 
    2.2.1  เสนอผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกเป็นรายวิชาและสาระการเรียนรู้ 
ตามระดับ ดังนี้ ระดับเขต ระดับสังกัด และ ระดับประเทศ 

    2.2.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระหว่างปีการศึกษา 2559 และ  
ปีการศึกษา 2560    
    2.2.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามรายวิชา  ระหว่างปีการศึกษา  
2559 และปีการศึกษา 2560    
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ 

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 น าเสนอผลการทดสอบ  เป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560  
 ตอนที่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2560 
 โดยน าเสนอและแปลความหมายผลการทดสอบ  ใช้สัญลักษณ์และความหมาย  ดังนี้ 
   X            แทน       คะแนนเฉลี่ย 
  mean%     แทน       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
  S.D.            แทน       ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N        แทน       จ านวนนักเรียน 
   
ตอนที่ 1  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
 ปีกำรศึกษำ 2560  
          1. กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 
ตารางที่ 9  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับเขต สพป.สระบุรี2 ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

mean1% mean1% mean2% 

ภาษาไทย 45.50 45.29 46.58 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 31.42 32.73 36.34 

คณิตศาสตร์ 34.14 35.55 37.12 
วิทยาศาสตร์ 37.79 38.13 39.12 
คะแนนเฉลี่ย 37.21 37.93 39.79 
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จากตาราง 9  แสดงว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขต สพป.สระบุรี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 37.21  ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ย 37.93 และ
ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 39.79 
 2. กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   
ระดับเขต  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - 2560  จ ำแนกตำมวิชำที่สอบ 
  
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา  
2560 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

      กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ผลต่ำง 

mean2%-mean1%  mean2% mean2% 
ภาษาไทย 52.25 45.50 -6.75 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 29.71 31.42 1.71 
คณิตศาสตร์ 38.31 34.14 -4.17 
วิทยาศาสตร์ 40.20 37.79 -2.41 
คะแนนเฉลี่ย 40.12 37.21 -2.91 

 
 จากตารางที่ 10  แสดงว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 40.12  ปีการศึกษา 2560   
มีคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 37.21 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.91  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.71   
 
 3. จ ำนวนโรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 ล ำดับที่ 
1-20 และ 20 ล ำดับล่ำง ของ สพป.สระบุรี เขต 2  
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ตารางที่ 11 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ล าดับที่ 1-33 
   ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษำ อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
เฉลึ่ยทุก

วิชำ 
1 วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) สุวรรณศร วิหารแดง 4 51.39 
2 วัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง วิหารแดง 10 50.98 
3 วัดสร้างบุญ สุวรรณศร วิหารแดง 2 50.78 
4 บ้านป่าวังกวาง ผาเสด็จ แก่งคอย 12 50.19 
5 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ ระพีพัฒน์ หนองแค 8 49.07 
6 วัดหนองโรง ศรีเสาวภาค หนองแค 6 47.72 
7 วัดเจริญธรรม วิหารแดง วิหารแดง 19 47.51 
8 วัดสหกรณ์รังสรรค์ สุวรรณศร วิหารแดง 4 45.05 
9 บ้านป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง 4 44.72 

10 
วัดเขาลาดวนาราม
(พิพัฒน์คิรีเขต) 

เมืองใหม่ แก่งคอย 5 43.91 

11 วัดโคกกลาง ระพีพัฒน์ หนองแค 4 43.85 
12 วัดหนองตาบุญ สุวรรณศร วิหารแดง 8 43.78 
13 วัดบ้านดง แก่งคอยร่วมใจ แก่งคอย 13 43.53 
14 วัดสองคอนกลาง วังสีทา แก่งคอย 19 42.71 
15 วัดหนองโพธิ์ วิหารแดง วิหารแดง 24 42.65 

16 
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโค
นม 

มิตรภาพมวกเหล็ก มวกเหล็ก 13 42.25 

17 วัดล าบัว ศรีเสาวภาค หนองแค 25 42.16 
18 บ้านราษฏร์เจริญ วิหารแดง วิหารแดง 13 41.83 
19 วัดบึงไม้ เมืองใหม่ หนองแค 7 41.71 
20 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 2 41.66 
21 บ้านหนองโป่ง ล าพญา มวกเหล็ก 5 41.58 
22 อนุบาลหนองแค ศรีเสาวภาค หนองแค 7 41.46 
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ตารางที่ 11(ต่อ)  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ล าดับที่  
                     1-33    ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษำ อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
เฉลึ่ยทุก

วิชำ 
23 วัดหนองสมัคร สุวรรณโยธิน หนองแค 30 41.42 
24 บ้านหนองมะค่า ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 11 41.34 
25 บ้านคลองไทร ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 5 41.28 

26 
วัดบัวลอย(สามัคคี
สงเคราะห์) 

พหลโยธิน หนองแค 10 41.25 

27 วัดหนองจอกใหญ่ สุวรรณโยธิน หนองแค 15 41.17 
28 ชุมชนวัดไทยงาม สุวรรณโยธิน หนองแค 41 41.07 
29 บ้านหนองเอ่ียว ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 9 40.86 
30 บ้านล าสมพุง ล าพญา มวกเหล็ก 8 40.57 
31 บ้านบางกง วิหารแดง วิหารแดง 38 40.34 
32 วัดโคกกระต่าย สุวรรณศร วิหารแดง 7 40.24 
33 บ้านหนองจิกฯ พหลโยธิน หนองแค 10 40.21 

 
ตารางที่ 12  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560  
     ล าดับที่ 118-139 ของ สพป.สระบุรี เขต 2  
  

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษำ อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
เฉลึ่ยทุก

วิชำ 
118 บ้านมณีโชติสามัคคี สัมพันธ์วังม่วง วังม่วง 29 33.30 
119 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ผาเสด็จ แก่งคอย 13 33.15 
120 วัดสุนทริกาวาส แก่งคอยร่วมใจ แก่งคอย 10 33.09 
121 บ้านโป่งไทร ล าพญา มวกเหล็ก 24 33.07 
122 บ้านหินซ้อน วังสีทา แก่งคอย 16 32.83 
123 บ้านโป่งเก้ง วังม่วง วังม่วง 12 32.64 
124 วัดมวกเหล็กใน มิตรภาพมวกเหล็ก มวกเหล็ก 8 32.59 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560  
          ล าดับที่ 118-139 ของ สพป.สระบุรี เขต 2  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษำ อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
เฉลึ่ยทุก

วิชำ 
125 บ้านหนองตอตะเคียน ล าพญา มวกเหล็ก 8 32.32 
126 บ้านเขาไม้เกวียน มิตรภาพมวกเหล็ก มวกเหล็ก 10 31.99 
127 วัดโป่งก้อนเส้า เมืองใหม่ แก่งคอย 10 31.91 

128 
วัดหนองน้ าเขียว(วันดาคุณ
อุปถัมภ์) 

เมืองใหม่ แก่งคอย 
8 

31.82 

129 วัดป่าไผ่ ผาเสด็จ แก่งคอย 43 31.78 
130 บ้านคลองห้า ศรีเสาวภาค หนองแค 4 31.57 
131 วัดกุ่มหัก ศรีเสาวภาค หนองแค 6 31.48 
132 บ้านหนองกรดสามัคคี สัมพันธ์วังม่วง วังม่วง 3 31.23 
133 บ้านคลองม่วงเหนือ ล าพญา มวกเหล็ก 3 30.96 
134 วัดค าพราน สัมพันธ์วังม่วง วังม่วง 9 30.45 
135 วัดห้วยคงคาวราวาส เมืองใหม่ แก่งคอย 17 30.04 
136 บ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง วังม่วง 7 28.73 
137 วัดบ่อโศรก วังสีทา แก่งคอย 9 28.26 
138 วัดบ้านไผ่ พหลโยธิน หนองแค ไม่มีนักเรียน  
139 บ้านปีกส าโรง สัมพันธ์วังม่วง วังม่วง ไม่มีนักเรียน  
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               4.  โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 สูงกว่ำ 
ปีกำรศึกษำ 2559 
 
ตารางที่ 13  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า 
    ปีการศึกษา 2559 
  

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
สหวิทย
ศึกษา 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ผลต่าง 
ปี 2560-
2559 ปีกศ.

2560 
ปีกศ.
2559 

1 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ ระพีพัฒน์ หนองแค 8 49.07 35.89 13.18 
2 วัดคลองใหม่ สุวรรณศร วิหารแดง 4 35.19 23.19 12.00 

3 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 
ซับสนุ่น-
หนองย่าง

เสือ 
มวกเหล็ก 2 41.66 31.97 9.69 

4 วัดสหกรณ์รังสรรค์ สุวรรณศร วิหารแดง 4 45.05 36.63 8.42 
5 วัดเขาลาดวนารามฯ เมืองใหม่ แก่งคอย 5 43.91 35.65 8.26 
6 วัดหนองโพธิ์ วิหารแดง วิหารแดง 24 42.65 34.41 8.24 
7 วัดสร้างบุญ สุวรรณศร วิหารแดง 2 50.78 43.42 7.36 
8 วัดบึงไม้ เมืองใหม่ แก่งคอย 7 41.71 34.43 7.28 
9 วัดเจริญธรรม วิหารแดง วิหารแดง 19 47.51 40.44 7.07 
10 วัดหนองตาบุญ สุวรรณศร วิหารแดง 8 43.78 36.89 6.89 
11 บ้านป่าวังกวาง ผาเสด็จ แก่งคอย 12 50.19 45.49 4.70 
12 วัดเตาปูน วังสีทา แก่งคอย 27 36.89 32.49 4.40 
13 บ้านล าสมพุง ล าพญา มวกเหล็ก 8 40.57 37.00 3.57 
14 บ้านป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง 4 44.72 41.64 3.08 

15 วัดบ้านดง 
แก่งคอยร่วม

ใจ 
แก่งคอย 13 43.53 

40.55 2.98 

16 วัดหนองปลิง ระพีพัฒน์ หนองแค 13 37.21 34.24 2.97 
17 วัดบ้านลาด พหลโยธิน หนองแค 7 36.67 33.71 2.96 
18 วัดชัยเฉลิมมิตร ระพีพัฒน์ หนองแค 12 38.00 35.25 2.74 
19 วัดคลองห้า ศรีเสาวภาค หนองแค 9 39.67 36.99 2.68 
20 บ้านราษฏร์เจริญ วิหารแดง วิหารแดง 13 41.83 39.28 2.55 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษา อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ผลต่าง 
ปี 

2560-
2559 

ปีกศ.
2560 

ปีกศ.
2559 

21 วัดช าผักแพว แก่งคอยร่วมใจ แก่งคอย 22 34.54 32.39 2.15 

22 
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโค
นม 

มิตรภาพ
มวกเหล็ก 

มวกเหล็ก 13 42.25 
40.29 1.96 

23 
วัดบัวลอย(สามัคคี
สงเคราะห์) 

พหลโยธิน หนองแค 10 41.25 
39.48 1.77 

24 วัดหนองผักชี สุวรรณโยธิน หนองแค 10 38.07 36.55 1.52 
25 วัดปากน้ า สัมพันธ์วังม่วง วังม่วง 6 39.23 37.73 1.50 
26 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี พหลโยธิน หนองแค 11 36.14 34.86 1.28 
27 วัดราษฏร์บ ารุง ศรีเสาวภาค หนองแค 15 36.28 35.07 1.21 

28 บ้านหนองเอ่ียว 
ซับสนุ่น-หนอง

ย่างเสือ 
มวกเหล็ก 9 40.86 

39.65 1.21 

29 วัดเขาแก้วมุขดาราม วิหารแดง วิหารแดง 4 37.71 36.74 0.97 
30 วัดหาดสองแควฯ วังสีทา แก่งคอย 11 36.68 36.17 0.51 
31 วัดหนองไทร วิหารแดง วิหารแดง 4 36.67 36.19 0.48 
32 บ้านหนองโป่ง ล าพญา มวกเหล็ก 5 41.58 41.31 0.27 
33 บ้านซับปลากั้ง ล าพญา มวกเหล็ก 11 35.21 34.97 0.24 

34 บ้านซับสนุ่น 
ซับสนุ่น-หนอง

ย่างเสือ 
มวกเหล็ก 41 36.14 

35.93 0.21 

35 วัดหนองสมัคร สุวรรณโยธิน หนองแค 30 41.42 41.31 0.11 
36 วัดหนองตะเฆ่ ศรีเสาวภาค หนองแค 24 35.42 35.32 0.10 
37 วัดตาลเดี่ยว แก่งคอยร่วมใจ แก่งคอย 14 38.44 38.38 0.06 

รวม โรงเรียนที่มีพัฒนาการจ านวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.62 

 
จากตารางที่ 13  แสดงว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนจ านวน 

139 โรงเรียน  มีโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560  สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 จ านวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 26.62 
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               5.  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556- 2560     สูง
กว่าระดับประเทศ ต่อเนื่อง  
ตารางที่ 14  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2556- 2560 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ที่ ชื่อโรงเรียน 
สหวิทย
ศึกษา 

เฉลี่ย 8 
กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ เฉลี่ย 4 
กลุ่มสาระ 

ปีกศ.2556 ปีกศ.2557 ปีกศ.2558 ปีกศ.2559 ปีกศ.2560 
1 วัดโคกกลาง ระพีพัฒน ์ 51.08 54.53 56.50 55.11 43.85 
2 วัดหนองสรวง(ถิร

อุทิศ) 
สุวรรณศร 50.28 56.63 46.40 58.86 50.98 

3 วัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง 53.29 48.58 54.28 53.10 51.39 
4 บ้านหนองมะค่า ซับสนุ่น-

หนองย่างเสือ 
45.45 46.40 48.92 46.73 41.34 

ระดับเขต สพป.สระบุรี เขต 2 41.79 40.37 42.68 41.04 37.21 
ระดับสังกัด 43.18 40.74 43.19 41.42 37.93 

ระดับประเทศ 44.81 42.35 44.98 43.19 39.79 
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสงูกว่าระดบัประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง(ปี2556-2560) จ านวน 4 โรงเรียน 

 
6.  โรงเรียนที่มผีลการทดสอบ O-NET  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557- 2560 สูงกว่าระดับประเทศ ต่อเนื่อง  
ตารางที่ 15  โรงเรียนที่มผีลการทดสอบ O-NET  ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา2557- 2559 สูงกว่าระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษา 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ เฉลี่ย 4 กลุ่ม

สาระ 
ปีกศ.2557 ปีกศ.2558 ปีกศ.2559 ปีกศ.2560 

1 วัดโคกกลาง ระพีพัฒน์ 54.53 56.50 55.11 43.85 

2 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สุวรรณศร 56.63 46.40 58.86 50.98 

3 วัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง 48.58 54.28 53.10 51.39 

4 บ้านหนองมะค่า ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ 46.40 48.92 46.73 41.34 

5 บ้านป่าวังกวาง ผาเสด็จ 46.67 51.45 46.14 50.19 

6 วัดสองคอนกลาง วังสีทา 50.24 55.57 51.55 42.71 

7 บ้านบางกง วิหารแดง 49.65 49.62 44.26 40.34 

8 บ้านคลองไทร ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ 55.50 52.87 43.50 41.28 

ระดับเขต สพป.สระบุรี เขต 2 40.37 42.68 41.04 37.21 
ระดับสังกัด 40.74 43.19 41.42 37.93 
ระดับประเทศ 42.35 44.98 43.19 39.79 

โรงเรียนทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดบัประเทศ 4 ปีต่อเนื่อง(ปี2556-2560) จ านวน 8 โรงเรียน 
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               6.  โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558- 2560 สูง
กว่ำระดับประเทศ ต่อเนื่อง  
ตารางที่ 16  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2558- 2560 สูงกว่ำ
ระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษา 
อ าเภอ 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ เฉลี่ย 4 
กลุ่มสาระ 

 ปีกศ.2558 ปีกศ.2559 ปีกศ.2560 
1 วัดโคกกลาง ระพีพัฒน์ หนองแค 56.50 55.11 43.85 
2 วัดหนองสรวง(ถิร

อุทิศ) 
สุวรรณศร วิหารแดง 46.40 58.86 50.98 

3 วัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง วิหารแดง 54.28 53.10 51.39 
4 บ้านหนองมะค่า ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 48.92 46.73 41.34 
5 บ้านป่าวังกวาง ผาเสด็จ แก่งคอย 51.45 46.14 50.19 
6 วัดสองคอนกลาง วังสีทา แก่งคอย 55.57 51.55 42.71 
7 บ้านบางกง วิหารแดง วิหารแดง 49.62 44.26 40.34 
8 บ้านคลองไทร ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 52.87 43.50 41.28 
9 วัดหนองโรง ศรีเสาวภาค หนองแค 50.46 50.51 47.72 
10 วัดโคกกระต่าย สุวรรณศร วิหารแดง 45.84 49.48 40.24 

ระดับเขต สพป.สระบุรี เขต 2 42.68 41.04 37.21 
ระดับสังกัด 43.19 41.42 37.93 

ระดับประเทศ 44.98 43.19 39.79 
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง(ปี2558-2560)จ านวน 10 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 
   ตอนที่ 2  ผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2560 
 1. กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
ปีกำรศึกษำ 2560  
 
ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับเขตสพป.สบ2 ระดับสังกัดสพฐ. ระดับประเทศ 

mean1% Mean2% Mean3% 

ภาษาไทย 45.07 48.77 48.29 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 26.72 30.14 30.45 

คณิตศาสตร์ 21.31 26.55 26.30 
วิทยาศาสตร์ 30.42 32.47 33.28 
คะแนนเฉลี่ย 30.88 34.48 34.33 

 
จากตารางที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต สพป.สระบุรี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 30.88  ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ย 34.48 และ
ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 34.33  
 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ระดับเขต
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 กับปีกำรศึกษำ 2560  จ ำแนกตำมวิชำที่สอบ 
 
ตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และ 2560  จ าแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ผลต่ำง 
mean 1% mean 2% 

ภาษาไทย 43.72 45.07 1.35 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 27.95 26.72 -1.23 

คณิตศาสตร์ 23.85 21.31 -2.54 
วิทยาศาสตร์ 32.50 30.42 -2.08 
คะแนนเฉลี่ย 32.01 30.88 -1.13 
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จากตารางที่ 18  แสดงว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี
การศึกษา 2559  มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 32.01  ปีการศึกษา 2560  มีคะแนน ร้อยละ 30.88  มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลง ร้อยละ -1.13  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.35  

 3. โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ล ำดับท่ี 1-10 
และ 10 ล ำดับล่ำง ของ สพป.สระบุรี เขต 2  
ตารางที่ 19  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  ล าดับที่ 1-10  
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษำ อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
เฉลี่ยทุก

วิชำ 
1 บ้านท่าพลู ล าพญา มวกเหล็ก 7 34.50 
2 วัดสวนทองรวมมิตร ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 14 33.55 
3 ชุมชนวัดไทยงาม สุวรรณโยธิน หนองแค 37 33.49 
4 วัดหนองตาบุญ สุวรรณศร วิหารแดง 8 33.28 
5 วัดกะเหรี่ยงคอม้า เมืองใหม่ แก่งคอย 11 33.23 
6 บ้านหนองผักหนอก ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 19 32.50 
7 วัดป่าไผ่ ผาเสด็จ แก่งคอย 29 32.38 

8 
ชุมชนวัดคลองไทร 
(ฉัตรราษฎร์บ ารุง) 

วิหารแดง วิหารแดง 37 32.24 

9 บ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 33 32.23 
10 บ้านซับปลากั้ง ล าพญา มวกเหล็ก 9 32.11 
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ตารางที่ 20 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  ล าดับที่ 26-35   
ของ สพป.สระบุรี เขต 2   

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษำ อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
เฉลึ่ยทุก

วิชำ 
26 วัดถ้ าเต่า วังสีทา แก่งคอย 25 29.89 

27 
ชุมชนนิคมทับกวาง
สงเคราะห์ 1 

ผาเสด็จ แก่งคอย 35 29.73 

28 บ้านหนองเอ่ียว ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 13 29.15 
29 วัดหนองปลิง ระพีพัฒน์ หนองแค 11 29.14 
30 วัดโป่งก้อนเส้า เมืองใหม่ แก่งคอย 9 28.83 
31 ชุมชนวัดบ ารุงธรรม เมืองใหม่ แก่งคอย 33 28.22 
32 บ้านล าสมพุง ล าพญา มวกเหล็ก 8 27.88 
33 บ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 11 27.82 
34 วัดช าผักแพว แก่งคอยร่วมใจ แก่งคอย 25 27.42 
35 วัดห้วยคงคาวราวาส เมืองใหม่ แก่งคอย 11 26.64 

  
             4.  โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 สูงกว่ำ 
ปีกำรศึกษำ 2559 
ตารางที่ 21  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า 
    ปีการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยศึกษา อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ผลต่าง 
ปี 

2560-
2559 

ปีกศ.
2560 

ปีกศ.
2559 

1 บ้านราษฏร์เจริญ วิหารแดง วิหารแดง 13 31.35 27.82 3.53 
2 บ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 33 32.23 30.55 1.68 
3 วัดสวนทองรวมมิตร ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 14 33.55 32.38 1.17 
4 วัดหนองตะเฆ่ ศรีเสาวภาค หนองแค 20 30.39 29.61 0.78 
5 ชุมชนวัดไทยงาม สุวรรณโยธิน หนองแค 37 33.49 32.98 0.51 
6 บ้านหนองเอ่ียว ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 13 29.15 28.65 0.50 
7 ไทยรัฐวิทยา68(วัดเหวลาด) มิตรภาพมวกเหล็ก มวกเหล็ก 25 30.73 30.25 0.48 
8 วัดหนองปลิง ระพีพัฒน์ หนองแค 11 29.14 28.98 0.16 
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จากตารางที่ 21 แสดงว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียน 

ที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 35 โรงเรียน  มีโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 22.86 
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บทท่ี  5 

สรุปผลกำรรำยงำน 
 

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(Ordinary National Educational Test : 
O-NET) ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สรุปผลการรายงาน
ตามล าดับ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์  

 1.  เพื่อรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 
             2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559  และปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขตกำรทดสอบ 

 กลุ่มเป้าหมายการทดสอบเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2560  ดังนี้  
  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2จ านวน 2,280 คน    
  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2จ านวน 828 คน    

สรุปผลกำรรำยงำน 
        1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการทดสอบ O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ทั้งในภาพรวม ต่ ากว่าระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ แต่รายวิชาภาษาไทยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย (+0.21)   ระดับสังกัด  
                    2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการทดสอบ O-NETชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
ปีการศึกษา 2560 ทั้งในภาพรวม และรายวิชา ต่ ากว่าระดับสังกัด สพฐ.และระดับประเทศ ทุกวิชา 

       3.  การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 (-2.91)  ดังนี้  วิชาที่มี
คะแนนสูงขึ้นมากท่ีสุด ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (+1.71) 
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       4. การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง   ปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2560  ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 (-1.13)  โดยมีรายวิชาที่คะแนนสูงขึ้น  ได้แก่  
วิชาภาษาไทย  (+1.35)  
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ภำคผนวก ก 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2560  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

                  -    ค่าสถิติส าหรับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
                  -    ค่าสถิติส าหรับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ 
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ภำคผนวก ข 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2560  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

- ค่าสถิติส าหรับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
                  -    ค่าสถิติส าหรับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ 
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ภำคผนวก ค 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2560  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
      -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
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-    ค่าสถิติส าหรับเขตพื้นท่ีแยกตามสาระการเรียนรู้ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2560  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
                  -    ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน 
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      -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                  ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
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เอกสำรล ำดับที ่ 3 /2561
กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2

รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(Ordinary National Educational Test: O-NET)

ปีกำรศึกษำ 2560
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ก 

ค ำน ำ 
 

 ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับแต่งตั้งจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์สอบ ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test) ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการกระจายอ านาจทางการศึกษาทั้งด้านการ
สร้างหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้ความหลากหลายทางการ
ปฏิบัติของแต่ละสถานศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน      มีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยด าเนินการแล้วเสร็จด้วย
ความเรียบแล้ว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2560ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือน าเสนอข้อมูล สารสนเทศเพ่ือให้ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น ารายงานผลการประเมินในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
                                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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ข 
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National  

Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2  

ผู้รำยงำน         นายอนุรักษ์  ระย้า 
ปีกำรศึกษำ 2560 

บทสรุป 
  การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ(2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่างปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา  2559ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 2,280 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 828 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการรายงานมีดังนี้  
     1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการทดสอบ O-NET ชั้นนประถมศึกษาปีที่ 6      
ปีการศึกษา 2560 ทั้งภาพรวม ต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา และรายวิชาภาษาไทยสูงกว่า สพฐ. 
                 2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
ปีการศึกษา 2560 ทั้งในภาพรวม และรายวิชา  ต่ ากว่าระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ ทุกวิชา 

    3.  การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 (-2.91) ดังนี้  วิชาที่มี
คะแนนสูงขึ้นมากท่ีสุด ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (+1.71) 
    4. การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่าง ปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 (-1.13)  โดยมีรายวิชาที่คะแนนสูงขึ้น  ดังนี้ 
วิช าที่ มี คะแนนสู งขึ้นมากที่ สุ ด  ได้แก่  วิชาภาษาไทย (+1.35)   ส่ วนวิชาที่ มีคะแนนต่ าลง  ได้ แก่                 
วิชาคณิตศาสตร์ (-2.08 ) วิทยาศาสตร์(-2.54) และภาษาอังกฤษ(-1.23) ตามล าดับ 
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