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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการพัฒนา ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ซึ่งมีการประเมินในระดับห้องเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 67 มาตรฐาน 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา  เพื่อพัฒนาคุIภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ให้สถานศึกษา จัดให้

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นการประกันคุณภาพภายใน 

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  การประเมินคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนจึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลส าเร็จในการจัด

การศกึษา 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของ

ผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนให้เป็นมาตราเดียวกันทั้งใน

ระดับช้ันเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  ข้อมูลที่ได้น าไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และเพื่อเป็นสารสนเทศ

รองรับการประเมินภายนอก 

 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา47 และ หลักสูตร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมจึงจัดให้มีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ันและมีการรวบรวมเป็นข้อมูลของ

โรงเรียนตลอดจนมีการรายงานและรวบรวมผลการสอบ  NT, O-NET ในภาพรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูล
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ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาเพื่อให้การพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง และเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาตนเองของผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อรวบรวมและรายงานผลการประเมินของนักเรียน ระดับช้ันปฐมวัยระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2558 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ากับเป้าหมายของ 

สถานศกึษา  

3. เพื่อรวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 และ 

O-NET ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2558 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 

และ O-NET ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 กับปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 

สาระการเรียนรู้ที่ประเมิน 

1. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของสถานศกึษามีการประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ปี

การศกึษา 2557 

- สาระภาษาไทย 

- สาระคณิตศาสตร์ 

- สาระวิทยาศาสตร์ 

- สาระสังคมศกึษา 

- สาระสุขศกึษาและพลศึกษา 

- สาระศลิปะ 

- สาระการงานอาชีพ 

- สาระภาษาต่างประเทศ 

2.  การทดสอบ NT ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2558 

-  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 สาระการเรียนรูท้ี่ประเมิน คอื ความสามารถด้าน 

ภาษา,ความสามารถด้านการใชต้ัวเลข,ความสามารถในการใชเ้หตุผล 
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3. การทดสอบ O–NET ของส านักทดสอบการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน ปีการศกึษา 2558 

-  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3 สาระการเรียนรูท้ี่ 

ประเมิน คือ สาระภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศกึษา,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศลิปะ,การ

งานอาชีพและเทคโนโลยีและ ภาษาต่างประเทศ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. โรงเรียนมีขอ้มูลและผลการประเมินของนักเรียน ระดับปฐมวัย และระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกคนในโรงเรยีน

ปีการศึกษา 2558 

2. โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เปรียบเทียบกับเป้าหมายของสถานศกึษา 

3. โรงเรียนมีขอ้มูล  ผลการประเมินนักเรียน ในการสอบ NT ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 

3 ปีการศึกษา 2558  

4. โรงเรียนมีขอ้มูล ผลการประเมินนักเรียนในการสอบO-NETของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  

6 ,ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558  
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บทที่ 2 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผล 

 
 ในการวัดผลประเมินผล  โรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม ได้ปฏิบัติตามเอกสารทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้อง คือ  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศกึษา

โรงเรียนสิงห์โคกดงมัน และ แนวทางการวัดและการประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ

สถานศกึษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่

จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว 

ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้

อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอน

ระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา 

จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้ เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคล

ต้องร่วมรับผดิชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริม

สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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1. วสิัยทัศน์ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล

โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ

พืน้ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศกึษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 

2. หลักการ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มหีลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ 

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมบนพืน้ฐาน

ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศกึษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศกึษาอย่างเสมอภาค  

และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศกึษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมสี่วนรว่มในการจัด 

การศกึษาให้สอดคล้องกับสภาพและความตอ้งการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศกึษาที่มโีครงสรา้งยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด  

การเรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศกึษาที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

6. เป็นหลักสูตรการศกึษาส าหรับการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ์   
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3. จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มปีัญญา มีความสุข    

มีศักยภาพในการศกึษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน  เมื่อจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใชเ้ทคโนโลยี และมีทักษะ

ชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมสีุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

4.  มีความรักชาติ มจีิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี

จติสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข     

 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มุง่ใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเข้าใจ ความรูส้ึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง

เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรอืไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิีการสื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อตนเอง

และสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้

หรอืสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
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ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น    ต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้ใน 

การด าเนินชีวติประจ าวัน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง การท างาน และการอยู่รว่มกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งตา่ง ๆ 

อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ที่สง่ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 

ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  

การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างมคีวามสุขในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวนิัย 

4. ใฝ่เรยีนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง 
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6. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน จงึก าหนดให้ผู้เรยีนเรียนรู ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ดังนี้  

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์  

4. สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศลิปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาต่างประเทศ 
 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ด้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา 

คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรูร้ะบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะ

สอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ

ทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ

ดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่

มาตรฐานการเรียนรูก้ าหนดเพียงใด 
 

7. ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรยีนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่ง 

สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู ้มคีวามเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ ในการก าหนด

เนือ้หา  จัดท าหนว่ยการเรียนรู ้จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผล

เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 
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8. สาระการเรียนรู ้
 

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะ            

อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให้ผู้เรยีนทุกคนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ดังนี้ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน

วิทยาศาสตร์   :   การน าความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใช้ในการศกึษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ การคดิอยา่งเป็นเหตเุป็นผล  
คดิวิเคราะห์  

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  :    การอยูร่่วมกนัใน
สงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติ
สขุ  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาใน
หลกัธรรมของศาสนา   
การเห็นคณุคา่ของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาต ิและ
ภมูิใจในความเป็นไทย 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะ
ในการคดิริเร่ิม  จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศลิปะ  
สนุทรียภาพและการเห็น
คณุคา่ทางศลิปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้ ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใช้ภาษา   
เพ่ือ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคณุคา่ภมูิปัญญา ไทย     
และภมูใิจในภาษาประจ าชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ   :    
ความรู้ทกัษะ เจตคต ิ
และวฒันธรรม การใช้
ภาษาตา่งประเทศใน
การส่ือสาร  การ
แสวงหาความรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
:        ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ
ในการท างาน  การจดัการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  
และการใช้เทคโนโลยี 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   
ความรู้ ทกัษะและเจตคตใินการ
สร้างเสริมสขุภาพพลานามยัของ
ตนเองและผู้ อ่ืน  การป้องกนัและ
ปฏิบตัิตอ่สิ่งตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่
สขุภาพอยา่งถกูวิธีและทกัษะใน
การด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การน าความรู้
ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  
และศกึษาตอ่ การมีเหตมีุผล มี
เจตคตท่ีิดีตอ่คณิตศาสตร์ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ 
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หลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  
 

หลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2557 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   2551  เป็นแผนหรอืแนวทาง หรือข้อก าหนดของ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรยีนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตลอดจนการรูจ้ักอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดย

มุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านรา่งกาย จิตใจ และสติปัญญา อกีทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ  

การด ารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียน

สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  ฉบับปรับปรุง 2557   จึงประกอบด้วยสาระส าคัญของหลักสูตร

แกนกลาง  สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น  และสาระส าคัญที่โรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม โดย

จัดเป็นสาระการเรียนรูร้ายวิชาพืน้ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้รายวิชา

เพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  ฉบับ

ปรับปรุง  พุทธศักราช 2557 

 

1. วสิัยทัศน์ 
 

 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมจัดการศกึษาให้ได้มาตรฐานการศกึษาชาติ สร้างสรรค์

คนดี  มีคุณธรรม  เป็นผู้น าด้านวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ด ารงชีวติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

2. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 

หลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2557 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งให้ผู้เรยีนเกิดสมรรถนะส าคัญ  

5 ประการ ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มวีัฒนธรรมใน การ

ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อใชใ้นชีวติประจ าวัน
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์      การ

คิด อย่างสรา้งสรรค ์ การคิดอย่างมวีิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้งองค์ 
ความรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              

ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล  มีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รู้จักการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ที่สง่ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 

ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้   การสื่อสาร 

การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2557   ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  ในฐานะเป็นพลเมอืงไทย   ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ 

 รักชาติ ศาสน์  กษัตรยิ์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติธ ารง

ไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  คือ   ผูท้ี่มลีักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติมี

ความสามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ เชดิชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และ

แสดงความจงรักภักดีตอ่สถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

 

 

 

 



 

                                                                   รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2558    หน้า 12 

 

12 

2. ซื่อสัตย์สุจรติ 

 ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง  ประพฤติ  

ตรงตามความเป็นจริงตอ่ตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจรติ  คือ ผูท้ี่ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิทั้งทางกาย วาจา ใจ  และยึด

หลักความจริง  ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผดิ 

3. มีวนัิย 

มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 
 ผู้ที่มีวินัย  คือ   ผูท้ี่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บังคับของครอบครัว  
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวสิัย  ไม่ละเมิดสทิธิของผู้อื่น 

4. ใฝ่เรยีนรู้ 

ใฝ่เรยีนรู้  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา
ความรูจ้ากแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
 ผู้ที่ใฝ่เรยีนรู้   คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอด  เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวติอย่างพอประมาณ  
 มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
           ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ   มีการ
วางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   ให้ส าเร็จ
ลุล่วง ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผดิชอบ  และมีความภาคภูมใิจในผลงาน 
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7.  รักความเป็นไทย 

รักความเป็นไทย   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าร่วม
อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรม   ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย   คือ  ผูท้ี่มคีวามภาคภูมใิจ  เห็นคุณค่า  ช่ืนชม  มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ 
สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนยีมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มีความกตัญญู
กตเวที  ใชภ้าษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม   

8. มีจิตสาธารณะ 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสาธารณะ   คือ   ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน
เพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มคีวามเดือดรอ้น  อาสาช่วยเหลือ 
 

4. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวทิยาคม 
 

 หลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2557 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร

สถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนว

ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 1.  ระดับการศึกษา ก าหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศกึษาตอนตน้ของสถานศึกษา ดังนี้ 

  1.1 ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของ

การศกึษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน 

การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ  

 1.2  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ (ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา

ภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง   ส่งเสริมการพัฒนา
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บุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนิน

ชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุล

ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพหรอืการศกึษาต่อ     

 2.  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  

ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้

ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะหรือ

ค่านิยม คุณธรรม  จรยิธรรมของผูเ้รียน 8 กลุ่ม คือ  

2.1 ภาษาไทย 

2.2 คณิตศาสตร์ 

2.3 วิทยาศาสตร์ 

2.4  สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.6  ศลิปะ 

2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.8 ภาษาต่างประเทศ 

 3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

เสริมสรา้งให้เป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์

เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข  แบ่งเป็น 3ลักษณะ ดังนี้ 

  3.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง  

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน 

และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น

กิจกรรมที่ชว่ยเหลอืและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมสี่วนรว่มพัฒนาผูเ้รียน  
  3.2  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้

ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 

การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
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และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร

สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ประกอบด้วย 

       3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

      3.2.2  กิจกรรมชุมนุม  

 3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดง

ถึงความรับผิดชอบ ความดงีาม ความเสียสละตอ่สังคม มีจิตสาธารณะ  
4. เวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 

2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลา

เรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้

ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ

สภาพของผูเ้รียน  ดังนี ้ 

  4.1. ระดับช้ันประถมศึกษา(ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี

เวลาเรียนวันละ ไม่นอ้ยกว่า 5 ช่ัวโมง  

  4.2. ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 3) ใหจ้ัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 

มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า  6 ช่ัวโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์  40 ช่ัวโมง ต่อ 

ภาคเรียน  มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หนว่ยกิต (นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2558 โรงเรยีนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
รายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
1.  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
2.  คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
3.  วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
     ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
6.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
7.  การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
8.  ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 
   หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2.  ลูกเสือ – เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
3.  ชุมนุม  30 30 30 30 30 30 
4 .   กิจกรรมเพ่ือสังคม และ 
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000  ชั่วโมง/ปี 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000  ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2558 โรงเรยีนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

รายวิชาพื้นฐาน 880  (22นก.) 880  (22นก.) 880  (22นก.) 

1.  ภาษาไทย 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 

2.  คณิตศาสตร์ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 

3.  วิทยาศาสตร์ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 

4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

     ประวัตศิาสตร์ 

120  (3 นก.) 

40  (1นก.) 

120  (3 นก.) 

40  (1นก.) 

120  (3 นก.) 

40  (1นก.) 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

6.  ศิลปะ 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

7.  การงานอาชพีและ เทคโนโลยี 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

8.  ภาษาตา่งประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 200  (5 นก.) 200  (5 นก.) 200  (5 นก.) 

1.  ภาษาไทย 40  (1นก.) 40  (1นก.) 40  (1นก.) 

2.  คณิตศาสตร์ 80  (2 นก) 80  (2 นก) 80  (2 นก) 

3.  คอมพิวเตอร์ 40  (1นก.) 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 

4.  หนา้ที่พลเมอืง 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

2.  ลูกเสอื – เนตรนารี 40 40 40 

3.  ชุมนุม  25 25 25 

4.กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ 15 15 15 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200  ชั่วโมง/ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เน้อยกว่า   1,200  ชั่วโมง/ปี 

 

รายวิชาเพิ่มเติมหนา้ที่พลเมือง เพิ่มเติมตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว779  ลงวันที่ 26  มิถุนายน 2557 
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แนวทางการวัดและการประเมนิผล 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  

หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้าน

ต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้และใชเ้ป็นข้อมูลส าหรับ การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ 

เพื่อให้การด าเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผล

การประเมนิที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง ของผู้เรยีน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและ การประเมินภายนอกตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการด าเนินการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ

เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศกึษา ดังนี้  

1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาส  

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีสว่นร่วม  

2. การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผูเ้รียนและตัดสินผลการเรียน  

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ก าหนดในหลักสูตรสถานศกึษา และจัดใหม้ีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ต้อง

ด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน  

ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติ

วิชา และ ระดับช้ันของผูเ้รียน โดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้  

5. การประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู ้การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

ของ แตล่ะระดับและรูปแบบการศกึษา  

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้  

7. ให้มกีารเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศกึษาต่าง ๆ  
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8. ให้สถานศึกษาจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผล 

การเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน  เอกสาร

ประกอบหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคัญ

ของ ผูเ้รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ

พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับ

โลก ก าหนดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ ดังแผนภาพ 

ดังแผนภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

การเรยีนรู้             

ใน 8 กลุ่มสาระ                

8  กลุ่มสาระ 

การอ่าน   

คิดวิเคราะห์และ

เขียน 

คุณลักษณะ           

อันพึงประสงค ์

กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรยีน 

คุณภาพผู้เรียน 



 

                                                                   รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2558    หน้า 20 

 

20 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.  ระดับประถมศึกษา 

  1.1  การตัดสินผลการเรียน 

   หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดโครงสร้าง เวลา

เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ที่สถานศกึษาต้องจัดให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้  มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและให้

สถานศกึษาก าหนดหลักเกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเรียนรู ้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรยีน ดังนี้ 

    1)  ผูเ้รียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

    2)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีว้ัด และผา่นตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 

   3)  ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   4)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

  1.2 การให้ระดับผลการเรียน 

   สถานศกึษาต้องก าหนดเกณฑ์การตัดสนิผลการเรียน ซึ่งสามารถอธิบายผลการตัดสิน

ว่าผูเ้รียนต้องมีความรู ้ทักษะและคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด จงึจะยอมรับว่าผา่นการประเมนิ   

   การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ สถานศกึษาสามารถให้ระดับ

ผลการเรียน 8 ระดับ หรอืระดับคุณภาพเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ ร้อยละ 
             

คะแนนร้อยละ ระบบตัวเลข 
ระบบคณุภาพ 

แบบ  1 แบบ  2 แบบ  3 

80-100 4 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

 

 

ผ่าน 

75-79 3.5  

ด ี
 

ด ี70-74 3 

65-69 2.5  

พอใช ้
60-64 2  

ผ่าน 55-59 1.5  

ผ่าน 
50-54 1 

0-49 0 ไมผ่่าน ไมผ่่าน ไมผ่่าน 
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  การประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นัน้ให้ระดับ

ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม  ดแีละผ่าน 

   สถานศกึษาสามารถก าหนดความหมายของผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยม  ดีและผ่าน       

ได้ดังนี ้

   1.  การประเมนิอ่าน  คิดวิเคราะหแ์ละเขียน 

    ดีเยี่ยม หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน  เขียน วิพากษ์วจิารณ์   

เขียนสร้างสรรค์ แสดงความคดิเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์  ใชภ้าษาสุภาพและเรียบ

เรียงได้สละสลวย  

     ดี หมายถึง สามารถจับใจความส าคัญได้  เขียนวิพากษ์วจิารณ์ และเขียน

สร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 

     ผา่น หมายถึง สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วจิารณ์ได้บ้าง 

   2.  การประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรยีนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

     ดี หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑเ์พื่อให้เป็นที่

ยอมรับของสังคม 

     ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศกึษา

ก าหนด 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่านและ

ไม่ผ่าน 

  1.3  การเลื่อนชั้น 

   สถานศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเลื่อนช้ัน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ ์ 

การตัดสินผลการเรียน  ตลอดจนก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านตัวชี้วัดให้ชัดเจนและประกาศให้ทราบ   

ทั่วกัน สถานศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเลื่อนช้ันได้ดังนี้ 

   1)  ผูเ้รียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปกีารศกึษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

   2)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผา่นตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

   3)  ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
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   4.  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

    การพิจารณาเลื่อนช้ัน  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษา

พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้

เลื่อนช้ันได้ 

   ในกรณีที่ผู้เรียนมีสติปัญญาและความสามารถดีเลิศ  สามารถเรียนรู้ได้เร็วเป็นพิเศษ 

สถานศึกษาอาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนช้ันระหว่างปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการและผูแ้ทนของเขตพื้นที่การศึกษาหรือต้นสังกัด

อย่างนอ้ย 1 คน  เมื่อผู้เรยีนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ ต่อไปนี้ 

   1.   มีผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีอยู่ในเกณฑ์ 

ดีเยี่ยม 

   2.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในช้ันที่สูงขึ้น 

   3.  ผ่านการประเมนิผลความรูค้วามสามารถตามตัวชีว้ัดรายปีทั้งหมดในภาคเรียน 

ที่ 2     ปีปัจจุบันและภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

   การอนุมัติให้เลื่อนไปเรียนช้ันสูงได้ 1 ระดับช้ันนี้  ต้องได้รับการยินยอมจากนักเรียน   

และผูป้กครองและตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จสิน้ภายในวันที่  1 กันยายนของปีการศึกษานั้น 

   ส าหรับในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้

สถานศึกษาด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษา

พิเศษเขตการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

  

 1.4  การเรียนซ้ าชั้น 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดว่า หากผู้เรียน 

ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น  สถานศึกษา

อาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

   ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเลื่อนช้ันเรียน สถานศึกษาจะต้องจัดให้

เรียนซ้ าช้ัน   
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   ในกรณีที่ผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  สถานศึกษาอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนช้ันได้  

หากพิจารณาเห็นว่า 

   1)  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย   

แตม่ีคุณสมบัติตามข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

   2)  ผู้เรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ

รายวิชา  และเห็นวา่สามารถสอนซ่อมเสรมิได้ในปีการศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

   3)  ผูเ้รียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์พอใช้และผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  มีผลการประเมินกลุ่มสาระ     

การเรียนรูภ้าษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑผ์า่น 

 

  1.5  การสอนซ่อมเสริม 

   การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาส

แก่ผู้เรยีนได้มเีวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อ

แก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน 

   การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

   1)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัด  

การสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู/้ทักษะพืน้ฐาน   

   2)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ  

หรอืเจตคติ / คุณลักษณะ  ที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด   

   3)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  ต้องจัดการสอนซ่อม

เสริมก่อนจะให้ผู้เรยีนสอบแก้ตัว 

   4)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่

ในดุลยพินจิของสถานศกึษา 
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  1.6  การจบระดับประถมศกึษา 

   1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียน

ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

   2)  ผูเ้รียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

ก าหนด    

   3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะหแ์ละเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

   4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

   5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 

 2.  ระดับมัธยมศกึษา 

    2.1  การตัดสินผลการเรียน 

       การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะคือ  การ

ผ่านรายวิชาก าหนดเป็นภาคเรียน  การเลื่อนช้ันปีก าหนดเป็นปีการศึกษาและการจบระดับช้ันก าหนด

เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้เพื่อตัดสนิผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551        

มีดังนี ้

   1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 

   2)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผา่นตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

   3)  ผูเ้รียนตอ้งได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   4)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา

ก าหนดในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

   การพิจารณาเลื่อนช้ัน  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด  ซึ่งสถานศึกษา

พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสรมิได้  ก็ใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้

เลื่อนช้ันได้ 
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  2.2 การให้ระดับผลการเรียน 

   ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ตัวเลข

แสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

   รายวิชาที่จะนับหน่วยกิต ได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต ่1 ขึน้ไป โดยมีแนว  การ

ให้ระดับผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมนิ 

80-100 4 ดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ด ี

65-69 2.5 ค่อนขา้งด ี

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช ้

50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ า 

0-49 0 ต่ ากว่าเกณฑ ์

   การประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับ

ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม  ดีและผา่น  

   สถานศึกษาสามารถก าหนดความหมายของผลการประเมินคุณภาพเป็นดีเยี่ยม  ดี

และผา่น   ซึ่งสามารถใช้ดังนี้ 
    1)  การประเมินอา่น  คิดวเิคราะห์และเขยีน 

     ดีเยี่ยม หมายถงึ   สามารถจับใจความส าคญัไดค้รบถว้น  เขียนวพิากษ์วิจารณ ์  

       เขียนสร้างสรรค ์แสดงความคิดเหน็ประกอบอยา่งมเีหตุผล  

                      ได้ถูกตอ้งและสมบูรณ์  ใชภ้าษาสุภาพและเรียบเรียง 

       ได้สละสลวย  

     ด ี หมายถงึ สามารถจับใจความส าคัญได ้ เขียนวพิากษว์จิารณ์  

       และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใชภ้าษาสุภาพ 

     ผ่าน หมายถงึ สามารถจับใจความส าคัญและเขยีนวพิากษ์วิจารณไ์ด้บ้าง 

    2)  การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

     ดีเยี่ยม     หมายถึง   ผู้เรียนมคีณุลักษณะในการปฏบัิตจินเป็นนสิัยและ 

                น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชนส์ุขของ 

              ตนเองและสังคม 
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     ด ี   หมายถงึ    ผู้เรียนมคีุณลักษณะในการปฏบัิตติามกฎเกณฑ ์

       เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 

     ผ่าน หมายถงึ     ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัตติามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข 

      ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 

และไม่ผ่าน 

  2.3  การจบระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

   1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  

63 หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศกึษาก าหนด   

   2)  ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนและต้องผ่านทุกรายวิชา 

   3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศกึษาก าหนด 

   4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

   5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

  2.4  ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข 

   ผลการเรียนที่มเีงื่อนไข ได้แก่ ไม่มสีิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชาและ

รอการตัดสนิ  ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย 

   1)  ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

    “มส”  หมายถึง  ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผู้เรียนที่มีเวลา

เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแตล่ะรายวิชาและไม่ได้รับการผอ่นผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาค

เรียน 

    “ร”  หมายถึง  รอการตัดสนิและยังตัดสินไม่ได้  โดยผู้เรยีนไม่มีข้อมูลผลการเรียน

รายวิชานั้นครบถ้วน  เช่น  ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท าซึ่ง

งานนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินผลการเรียน หรอืมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
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2)  ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

  “ผ” หมายถึง ผา่นเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

  “มผ” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

  2.5  การเปลี่ยนผลการเรียน “0”  

   สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึง

สอบแก้ตัวให้และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   

   ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานศกึษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน  

   ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนนิการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรยีนโดยปฏิบัติดังนี้ 

    1)  ให้เรียนซ้ ารายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 

    2)  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน 

ดุลยพินจิของสถานศึกษา  

   ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน

แทนรายวิชาใด 

  2.6  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการดังนี้ 

ให้ผู้เรยีนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรยีนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ 

ได้ ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)  ถ้าผู้เรยีนไม่ด าเนนิการแก้ไข “ร” กรณีที่สง่งานไม่ครบ แต่

มีผลการประเมิน ระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสนิผลการเรียน ยกเว้นมี

เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของสถานศกึษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร”ออกไปอกีไม่เกิน 1 ภาคเรียน 

ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพน้ก าหนดนีแ้ล้วให้เรยีนซ้ า 

หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์   

  2.7  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  

   การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  มี 2 กรณี ดังนี้ 

   1)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  แต่มีเวลา

เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอน
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ซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้

ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจงึให้สอบเป็นกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”  

การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยาย

เวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แตเ่มื่อพน้ก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

      ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 

      ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ใน

ดุลยพินจิของสถานศกึษา  

   2)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลา

เรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวิชา

ใหม่ได้ ส าหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านัน้ 

   ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน

แทนรายวิชาใด  

 

  

 

  

  

  2.8  การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”  

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม  คือ 1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เรียนเลือกอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง  1 กิจกรรมและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก  1 กิจกรรม  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์   

   ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท า

กิจกรรมจนครบตามเวลาที่ก าหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง แก้ไข  

แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ”  เป็น “ผ”  ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  

ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของสถานศกึษา 

ในกรณีภาคเรียนที่  2  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน  “0”  “ร”  “มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จ

สิน้ก่อนเปิดเรียนปีการศกึษาถัดไป  สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผล

การเรียนของผูเ้รียนได้ ทั้งนี ้โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้

มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผูเ้รียน 



 

                                                                   รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2558    หน้า 29 

 

29 

  2.9  การเลื่อนชั้น 

   ผูเ้รียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนช้ันเมื่อสิน้ปีการศึกษา  

โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ ์ดังนี้   

   1)  รายวิชาพืน้ฐาน  ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา 

   2)  รายวิชาเพิ่มเติม  ได้รับการตัดสินผลการเรียนผา่นตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 

   3)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด  

ในการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

   4)  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศกึษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00   

   ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้

ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป 

  2.10  การเรียนซ้ า 

   สถานศกึษาจะจัดให้ผู้เรยีนเรียนซ้ าใน 2 กรณี ดังนี ้

   กรณีที่ 1  เรียนซ้ ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้ง

แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัด

ให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ช่ัวโมงว่างหลัง

เลิกเรียน  ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

   กรณีที่ 2   เรียนซ้ าช้ัน มี 2 ลักษณะ คือ 

     ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00  และมีแนวโน้มว่าจะ

เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึน้ 

     ผูเ้รียนมีผลการเรยีน  0 , ร , มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบยีนเรียนใน ปีการศกึษา

นั้น 

   ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ    

ให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา      

ในการแก้ไขผลการเรยีน 
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  2.11   การสอนซ่อมเสริม 

   การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่

ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อ

แก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน 

   การสอนซ่อมเสรมิสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

   1)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัด 

การสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู/้ทักษะพืน้ฐาน   

   2)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ 

หรอืเจตคติ / คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีว้ัด   

   3)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  โดยผู้เรียนได้ระดับ

ผลการเรียน  “0”  ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรยีนสอบแก้ตัว 

   4)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่

ในดุลยพินจิของสถานศกึษา   
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บทที่  3 

 
วธิีด าเนินการวัดและประเมินผล 

 

 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัดและ

ประเมินผล ตามคู่มือการประเมินผลของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีแนวทางการ

ประเมินผลดังนี ้
 

1.  การสร้างเคร่ืองมือของสถานศึกษา 

1.1 เครื่องมือ 

1) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  เป็น 

แบบปรนัย โดยในชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-3 ใช้แบบ เลือกตอบ 3  ตัวเลือกและช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 

มัธยมศกึษาปีที่ 3  ใช้แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

1.2 ประเภทของเครื่องมอืที่ใช้ 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบที่ใชว้ัดความสามารถด้านต่างๆ  ซึ่งเป็น 

ทักษะประสบการณท์ี่ได้เรียนรู้มาในอดีต 

2) แบบทดสอบที่ครูสรา้งเอง 

1.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

1) วิเคราะห์จุดประสงค์ตามเนื้อหาวิชา 

2) ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ 

3) ก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ 

4) เขียนข้อสอบ 

5) ตรวจทานขอ้สอบ 

6) ให้ฝ่ายวิชาการและผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องตามเนือ้หา 

7) พิมพ์แบบทดสอบทั้งฉบับ 
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2. การสร้างเครื่องมือในการจัดสอบ  NT ปีการศึกษา 2558 

2.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี จัดท าแบบทดสอบ 

2.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด าเนนิการจัดสอบและส่ง 

ข้อสอบใหม้หาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรวจและประกาศผล 

 

3. การสร้างเครื่องมือในการจัดสอบ O–NET 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานรว่มกับส านักทดสอบทางการศกึษา     

ด าเนนิการจัดท าขอ้สอบ ด าเนินการสอบ และประกาศผลสอบ 

 

4. แนวทางประเมินคุณภาพของโรงเรยีน 

โรงเรียนช้ีแจงแนวด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียน  ตลอดจนวธีิการเก็บรักษา 

ข้อมูลให้ครูผู้ด าเนนิการประเมินผลทราบ ดังนี้ 

4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนประชุมชีแ้จงแนวด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

4.2 มอบหมายใหค้รูผูส้อนหรอืผูไ้ด้รับแตง่ตั้งเป็นกรรมการด าเนนิการสอบ 

 

5. ด าเนินการ 

5.1 ก าหนดตารางสอบทั้งภาคความรู้และปฏิบัติโดยหัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน 

5.2 จัดหอ้งสอบ 

5.3  ศกึษาวิธีด าเนนิการสอบ ได้แก่  ลักษณะของแบบทดสอบ  ค าชีแ้จง เวลาที่ใช้ เกณฑ์

การประเมนิและการบันทึกผลการประเมินผล 

5.4 ด าเนนิการสอบ ดังนี้ 

1) ด าเนนิการสอบภาคปฏิบัติ        

2) ด าเนนิการสอบภาคความรู้  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

3) เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ 

5.5 การตรวจ บันทึกผลการประเมิน 

 



 

                                                                   รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2558    หน้า 33 

 

33 

 

6. รายงานการประเมินผล 

รวบรวม จัดท า ข้อมูลและวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอเป็นรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ  หลังจากด าเนินการ

สอบเสร็จ ตรวจให้คะแนนเรียบร้อยครูผู้ด าเนนิการสอบ  ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลดังนี ้

6.1 น าคะแนนกรอกลงในแบบกรอกคะแนน 

6.2 ท าการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิตพิืน้ฐาน 
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บทที่ 4 

 

ผลการสอบวัดผลและประเมินผล 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ของผู้เรยีนโรงเรียนสิงห์

โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558 มีกรอบในการประเมินและรายงานผลดังนี้ 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ระดับสถานศกึษา 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ 

 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ระดับสถานศกึษา 

 

1.1 การวัดผลประเมินรายปีของนักเรียนระดับการศกึษาปฐมวัยประจ าปีการศึกษา 2558 

ตาราง 1 แสดงการวัดผลประเมินผลรายปีของนักเรียนระดับการศกึษาปฐมวัยประจ าปีการศึกษา 2558 

 

พัฒนาการ 
จ านวนนักเรยีน 

ที่ประเมิน 

จ านวนนักเรยีนแยกตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 50 50 - - 

2. ด้านอารมณ์-จติใจ 50 50 - - 

3. ด้านสังคม 50 50 - - 

4. ด้านสติปัญญา 50 50 - - 

รวม 200   

ร้อยละ 100.00   

  

จากตารางที่ 1  พบว่าผลการประเมินของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม

ระดับปฐมวัยประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน  50 คน มพีัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จติใจ  ด้าน

สังคมและ ด้านสติปัญญา ระดับคุณภาพ ด ี คิดเป็นรอ้ยละ 100   
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1.2 การวัดผลประเมินผลรายปีของนักเรยีนระดับประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ปี

การศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรยีน 
เฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย 

สรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 22 78.59 65 

 2 คณิตศาสตร์ 22 81.86 60 

 3 วิทยาศาสตร์ 22 79.09 65 

 4 สังคมศกึษา 22 78.85 70 

 5 สุขศึกษาพลศึกษา 22 79.32 75 

 6 ศลิปะ 22 79.41 75 

 7 การงานอาชีพ ฯ 22 78.50 75 

 8 ภาษาอังกฤษ 22 79.18 60 

 เฉลี่ย 79.35 68.13 
 

 

จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคมประจ าปีการศึกษา  2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผ่านเป้าหมายของ

โรงเรียนทุกกลุ่มสาระ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ 79.35  ผา่นเป้าหมาย

ของโรงเรียน 
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ตาราง  3  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม  

ประจ าปีการศกึษา  2558  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2  

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรยีน 
เฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย 

สรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 25 72.00 65   

2 คณิตศาสตร์ 25 72.96 60   

3 วิทยาศาสตร์ 25 74.12 65   

4 สังคมศกึษา 25 77.25 70   

5 สุขศึกษาพลศึกษา 25 72.20 75   

6 ศลิปะ 25 68.12 75   

7 การงานอาชีพ ฯ 25 83.12 75   

8 ภาษาอังกฤษ 25 77.60 60   

                 เฉลี่ย  74.67 68.13 
  

 

จากตาราง 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคมประจ าปีการศึกษา  2558 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 2  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผา่นเป้าหมายของ

โรงเรียนทุกกลุ่มสาระ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ 74.67 ผา่นเป้าหมาย

ของโรงเรียน 
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ตาราง  4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม ประจ าปี

การศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

  

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรยีน 
เฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย 

สรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 41 74.73 65   

2 คณิตศาสตร์ 41 74.05 60   

3 วิทยาศาสตร์ 41 72.59 65   

4 สังคมศกึษา 41 77.25 70   

5 สุขศึกษาพลศึกษา 41 75.98 75   

6 ศลิปะ 41 78.88 75   

7 การงานอาชีพ ฯ 41 76.41 75   

8 ภาษาอังกฤษ 41 77.41 60   

เฉลี่ย  75.91 68.13  

 

จากตาราง 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคมประจ าปีการศึกษา  2558 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผ่านเป้าหมายของ

โรงเรียนทุกกลุ่มสาระ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ 75.91 ผา่นเป้าหมาย

ของโรงเรียน 
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ตาราง 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ เฉลี่ย 

  

เป้า 

หมาย 

สรุปผล  

ป.1 ป.2 ป.3 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 78.59 72.00 74.73 75.11 65 

 2 คณิตศาสตร์ 81.86 72.96 74.05 76.29 60 

 3 วิทยาศาสตร์ 79.09 74.12 72.59 75.27 65 

 4 สังคมศกึษา 78.85 77.25 77.25 77.78 70 

 5 สุขศึกษาพลศึกษา 79.32 72.20 75.98 75.83 75 

 6 ศลิปะ 79.41 68.12 78.88 75.47 75 

 7 การงานอาชีพ ฯ 78.50 83.12 76.41 79.34 75 

 8 ภาษาอังกฤษ 79.18 77.60 77.41 78.07 60 

 เฉลี่ย 79.35 74.67 75.91 76.64 68.13   

 

จากตาราง 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผ่านเป้าหมาย

ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ 76.64 ผา่น

เป้าหมายของโรงเรียน 
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ตาราง  6   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม         

ปีการศึกษา  2558  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรยีน 
เฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย 

สรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 36 71.61 65   

2 คณิตศาสตร์ 36 71.78 60   

3 วิทยาศาสตร์ 36 72.86 65   

4 สังคมศกึษา 36 71.32 70   

5 สุขศึกษาพลศึกษา 36 65.56 75  

6 ศลิปะ 36 76.81 75   

7 การงานอาชีพ ฯ 36 74.47 75  

8 ภาษาอังกฤษ 36 77.61 60   

เฉลี่ย  72.75 68.13  

 

จากตาราง 6  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม  

ประจ าปีการศกึษา  2558  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4  คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 72.75 ผา่นเป้าหมาย

ของโรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย ได้แก่ สุข

ศกึษาพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ตาราง  7  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคมประจ าปี

การศกึษา  2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5   

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรยีน 
เฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย 

สรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 36 76.33 65   

2 คณิตศาสตร์ 36 60.08 60   
3 วิทยาศาสตร์ 36 69.17 65   

4 สังคมศกึษา 36 69.06 70  

5 สุขศึกษาพลศึกษา 36 67.11 75  

6 ศลิปะ 36 76.47 75   

7 การงานอาชีพ ฯ 36 74.61 75  

8 ภาษาอังกฤษ 36 74.36 60   

เฉลี่ย  70.90 68.13  

 

จากตาราง 7 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 70.90 ผา่นเป้าหมาย

ของโรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย ได้แก่ 

สังคมศกึษา สุขศึกษาพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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ตาราง 8  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม  ประจ าปี

การศกึษา  2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรยีน 
เฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย 

สรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 35 70.57 65   

2 คณิตศาสตร์ 35 57.63 60  

3 วิทยาศาสตร์ 35 62.54 65  

4 สังคมศกึษา 35 68.00 70  

5 สุขศึกษาพลศึกษา 35 63.89 75  

6 ศลิปะ 35 78.80 75   

7 การงานอาชีพ ฯ 35 72.09 75  

8 ภาษาอังกฤษ 35 77.94 60   

เฉลี่ย  68.93 68.13   

 

จากตาราง 8 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 68.93 ผา่น

เป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา สุขศึกษาพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ตาราง  9 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ เฉลี่ย 

  

เป้า 

หมาย 

สรุปผล  

ป.4 ป.5 ป.6 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 71.61 76.33 70.57 72.84 65   

2 คณิตศาสตร์ 71.78 60.08 57.63 63.16 60   

3 วิทยาศาสตร์ 72.86 69.17 62.54 68.19 65   

4 สังคมศกึษา 71.32 69.06 68.00 69.46 70  

5 สุขศึกษาพลศึกษา 65.56 67.11 63.89 65.52 75  

6 ศลิปะ 76.81 76.47 78.80 77.36 75   

7 การงานอาชีพ ฯ 74.47 74.61 72.09 73.72 75   

8 ภาษาอังกฤษ 77.61 74.36 77.94 76.64 60   

เฉลี่ย 72.75 70.90 68.93 70.86 69.38  

 

จากตาราง 9 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกกลุ่มสาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

รวม 70.86  ผา่นเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ไม่ผ่านเป้าหมาย ได้แก่ สังคมศกึษา สุขศึกษาพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ตาราง  10  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม         

ปีการศึกษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

จ านวน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เป้า สรุปผล 
 

 นักเรยีน ภาค 1 ภาค 2 เฉลี่ย หมาย ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 43 64.81 67.53 66.17 65 
 

2 คณิตศาสตร์ 43 63.49 55.71 59.60 60 
 



3 วิทยาศาสตร์ 43 60.95 63.91 62.43 65 




4 สังคมศกึษา 43 65.81 69.75 67.78 70 
 



5 สุขศึกษาพลศึกษา 43 80.51 76.16 78.34 75 
 



6 ศลิปะ 43 68.09 68.16 68.13 75 
 

7 การงานอาชีพ ฯ 43 70.81 69.00 69.91 75 
 



8 ภาษาอังกฤษ 43 58.12 56.84 57.48 60 
 



เฉลี่ย 66.58 65.88 66.23 68.13   

 

จากตาราง 10  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม  

ประจ าปีการศกึษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.23 ไม่ผ่านเป้าหมายของ

โรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผา่นเป้าหมาย ได้แก่ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา สุขศึกษาพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาษาอังกฤษ 
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ตาราง  11  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม          

ปีการศึกษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  2 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

จ านวน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เป้า สรุปผล 
 

 นักเรยีน ภาค 1 ภาค 2 เฉลี่ย หมาย ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 25 65.14 70.80 67.97 65   

2 คณิตศาสตร์ 25 61.12 61.08 61.10 60   

3 วิทยาศาสตร์ 25 39.36 65.04 52.20 65  

4 สังคมศกึษา 25 63.90 59.33 61.62 70  

5 สุขศึกษาพลศึกษา 25 83.72 77.08 80.40 75   

6 ศลิปะ 25 70.28 58.40 64.34 75  

7 การงานอาชีพ ฯ 25 66.04 69.20 67.62 75  

8 ภาษาอังกฤษ 25 45.68 48.64 47.16 60  

เฉลี่ย 61.91 63.70 62.80 68.13  

 

จากตาราง 11  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.80 ไม่ผ่าน

เป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย 

ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
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ตาราง  12 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม          

ปีการศึกษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  3 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

จ านวน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เป้า สรุปผล 
 

 นักเรยีน ภาค 1 ภาค 2 เฉลี่ย หมาย ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 33 66.91 64.29 65.60 65   

2 คณิตศาสตร์ 33 61.64 60.15 60.90 60   

3 วิทยาศาสตร์ 33 57.41 64.27 60.84 65  

4 สังคมศกึษา 33 65.41 64.94 65.17 70  

5 สุขศึกษาพลศึกษา 33 85.44 68.09 76.76 75  

6 ศลิปะ 33 75.09 76.67 75.88 75   

7 การงานอาชีพ ฯ 33 69.56 77.50 73.53 75   

8 ภาษาอังกฤษ 33 52.47 60.27 56.37 60  

เฉลี่ย  66.74 67.02 66.88 68.13  

 

จากตาราง 12  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม  

ประจ าปีการศกึษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  3  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.88  ไม่ผา่นเป้าหมาย

ของโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย ได้แก่  

วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา สุขศึกษาพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
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ตาราง  13 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม          

ปีการศึกษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1-3 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 
เฉลี่ย 

เป้า สรุปผล 

ม.1 ม.2 ม.3 หมาย ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 66.17 67.97 65.60 66.58 65   

2 คณิตศาสตร์ 59.60 61.10 60.90 61.00 60   

3 วิทยาศาสตร์ 62.43 52.20 60.84 56.52 65  

4 สังคมศกึษา 67.78 61.62 65.17 63.39 70  

5 สุขศึกษาพลศึกษา 78.34 80.40 76.76 78.58 75   

6 ศลิปะ 68.13 64.34 75.88 70.11 75  

7 การงานอาชีพ ฯ 69.91 67.62 73.53 70.58 75  

8 ภาษาอังกฤษ 57.48 47.16 56.37 51.77 60  

เฉลี่ย 66.23 62.80 66.88 64.82 68.13   

 

จากตาราง 13  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา  2558  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.82 ไม่

ผา่นเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่าน

เป้าหมาย ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
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ตาราง 14 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

ช้ันประถมศกึษาปีที่  1  ถึง ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศกึษา 2558 จ าแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 
เฉลี่ย 

เป้า สรุปผล 

ป. 1-3 ป. 4-6 ม. 1-3 หมาย ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ภาษาไทย 75.11 72.84 66.58 71.51 65 
 

2 คณิตศาสตร์ 76.29 63.16 61.00 66.82 60 
 

3 วิทยาศาสตร์ 75.27 68.19 56.52 66.66 65 
 

4 สังคมศกึษา 77.78 69.46 63.39 70.21 70 


5 สุขศึกษาพลศึกษา 75.83 65.52 78.58 73.31 75 


 
6 ศลิปะ 75.47 77.36 70.11 74.31 75 


 

7 การงานอาชีพ ฯ 79.34 73.72 70.58 74.55 75 


 
8 ภาษาอังกฤษ 78.07 76.64 51.77 68.82 60 

 
เฉลี่ย 76.64 70.86 64.82 70.77 68.13 

 
 

จากตาราง 14  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนสิงหโ์คกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา  2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้ผา่นเป้าหมายของโรงเรียน  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.77 ผ่านเป้าหมายของ

โรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผา่นเป้าหมาย ได้แก่ สุขศกึษา

พลศึกษา ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
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ตาราง 15  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  ปกีารศึกษา 2557และ2558 
 

ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง   
    ปี 2557 ปี 2558     

ป.1 ภาษาไทย 83.52 78.59 -4.93 ลดลง 
  คณิตศาสตร์ 81.56 81.86 0.30 เพ่ิมขึ้น 
  วทิยาศาสตร์ 81.64 79.09 -2.55 ลดลง 
  สังคมศึกษา 79.48 78.85 -0.63 ลดลง 
  สุขศึกษาพลศึกษา 82.80 79.32 -3.48 ลดลง 
  ศลิปะ 79.96 79.41 -0.55 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 79.32 78.50 -0.82 ลดลง 
  ภาษาอังกฤษ 79.32 79.18 -0.14 ลดลง 

เฉลี่ย 80.95 79.35 -1.60 ลดลง 

ป.2 ภาษาไทย 73.37 72.00 -1.37 ลดลง 
  คณิตศาสตร์ 74.17 72.96 -1.21 ลดลง 
  วทิยาศาสตร์ 74.85 74.12 -0.73 ลดลง 
  สังคมศึกษา 75.27 77.25 1.98 เพ่ิมขึ้น 
  สุขศึกษาพลศึกษา 80.24 72.20 -8.04 ลดลง 
  ศลิปะ 83.12 68.12 -15.00 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 78.88 83.12 4.24 เพ่ิมขึ้น 
  ภาษาอังกฤษ 69.85 77.60 7.75 เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย 76.22 74.67 -1.55 ลดลง 

ป.3 ภาษาไทย 71.05 74.73 3.68 เพ่ิมขึ้น 
  คณิตศาสตร์ 70.30 74.05 3.75 เพ่ิมขึ้น 
  วทิยาศาสตร์ 68.41 72.59 4.18 เพ่ิมขึ้น 
  สังคมศึกษา 72.30 77.25 4.95 เพ่ิมขึ้น 
  สุขศึกษาพลศึกษา 73.54 75.98 2.44 เพ่ิมขึ้น 
  ศลิปะ 79.65 78.88 -0.77 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 73.22 76.41 3.20 เพ่ิมขึ้น 
  ภาษาอังกฤษ 66.62 77.41 10.79 เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย 71.89 75.91 4.03 เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ยชั้น ป.1-3 76.35 76.64 0.29 เพ่ิมขึ้น 
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ตาราง 16  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  ปกีารศึกษา 2557และ2558 
 

ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง   
    ปี 2557 ปี 2558     

ป. 4 ภาษาไทย 70.34 71.61 1.27 เพ่ิมขึ้น 
  คณิตศาสตร์ 71.20 71.78 0.58 เพ่ิมขึ้น 
  วทิยาศาสตร์ 71.29 72.86 1.58 เพ่ิมขึ้น 
  สังคมศึกษา 68.80 71.32 2.52 เพ่ิมขึ้น 
  สุขศึกษาพลศึกษา 79.91 65.56 -14.36 ลดลง 
  ศลิปะ 83.74 76.81 -6.94 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 80.29 74.47 -5.81 ลดลง 
  ภาษาอังกฤษ 72.60 77.61 5.01 เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย 74.77 72.75 -2.02 ลดลง 

ป.5 ภาษาไทย 73.37 76.33 2.97 เพ่ิมขึ้น 
  คณิตศาสตร์ 74.17 60.08 -14.09 ลดลง 
  วทิยาศาสตร์ 74.85 69.17 -5.69 ลดลง 
  สังคมศึกษา 75.27 69.06 -6.20 ลดลง 
  สุขศึกษาพลศึกษา 80.24 67.11 -13.13 ลดลง 
  ศลิปะ 83.12 76.47 -6.65 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 78.88 74.61 -4.27 ลดลง 
  ภาษาอังกฤษ 69.85 74.36 4.51 เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย 76.22 70.90 -5.32 ลดลง 

ป.6 ภาษาไทย 71.05 70.57 -0.48 ลดลง 
  คณิตศาสตร์ 70.30 57.63 -12.67 ลดลง 
  วทิยาศาสตร์ 68.41 62.54 -5.86 ลดลง 
  สังคมศึกษา 72.30 68.00 -4.30 ลดลง 
  สุขศึกษาพลศึกษา 73.54 63.89 -9.65 ลดลง 
  ศลิปะ 79.65 78.80 -0.85 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 73.22 72.09 -1.13 ลดลง 
  ภาษาอังกฤษ 66.62 77.94 11.32 เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย 71.89 68.93 -2.95 ลดลง 

เฉลี่ยชั้น ป.4-6 74.29 70.86 -3.43 ลดลง 
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ตาราง 17  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-3  ปกีารศกึษา 2557และ2558 
 

ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง   
    ปี 2557 ปี 2558     

ม.1 ภาษาไทย 69.42 66.17 -3.25 ลดลง 
  คณิตศาสตร์ 58.30 59.60 1.30 เพ่ิมขึ้น 
  วทิยาศาสตร์ 59.10 62.43 3.33 เพ่ิมขึ้น 
  สังคมศึกษา 62.58 67.78 5.20 เพ่ิมขึ้น 
  สุขศึกษาพลศึกษา 85.16 78.34 -6.82 ลดลง 
  ศลิปะ 72.76 68.13 -4.63 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 74.04 69.91 -4.13 ลดลง 
  ภาษาอังกฤษ 56.52 57.48 0.96 เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย 67.24 66.23 -1.01 ลดลง 

ม. 2 ภาษาไทย 70.59 67.97 -2.62 ลดลง 
  คณิตศาสตร์ 59.48 61.10 1.62 เพ่ิมขึ้น 
  วทิยาศาสตร์ 62.97 52.20 -10.77 ลดลง 
  สังคมศึกษา 64.14 61.62 -2.52 ลดลง 
  สุขศึกษาพลศึกษา 81.33 80.40 -0.93 ลดลง 
  ศลิปะ 62.08 64.34 2.26 เพ่ิมขึ้น 
  การงานอาชพี ฯ 71.13 67.62 -3.51 ลดลง 
  ภาษาอังกฤษ 55.58 47.16 -8.42 ลดลง 

เฉลี่ย 65.91 62.80 -3.11 ลดลง 

ม.3 ภาษาไทย 75.55 65.60 -9.95 ลดลง 
  คณิตศาสตร์ 62.77 60.90 -1.87 ลดลง 
  วทิยาศาสตร์ 74.83 60.84 -13.99 ลดลง 
  สังคมศึกษา 73.91 65.17 -8.73 ลดลง 
  สุขศึกษาพลศึกษา 87.86 76.76 -11.10 ลดลง 
  ศลิปะ 79.45 75.88 -3.57 ลดลง 
  การงานอาชพี ฯ 77.98 73.53 -4.45 ลดลง 
  ภาษาอังกฤษ 68.44 56.37 -12.07 ลดลง 

เฉลี่ย 75.10 66.88 -8.22 ลดลง 

เฉลี่ยชั้น ม.1-3 69.42 65.30 -4.11 ลดลง 
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ตาราง 18  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา2557และ2558 

 

ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง   

    ปี 2557 ปี 2558     

ป. 1 - ป. 3 8  กลุ่มสาระ 71.89 75.91 4.03 เพิ่มขึน้ 

ป. 4 - ป. 6 8  กลุ่มสาระ 71.89 68.93 -2.95 ลดลง 

ม. 1 - ม. 3 8  กลุ่มสาระ 75.10 66.88 -8.22 ลดลง 

เฉลี่ย 72.96 70.58 -4.11 ลดลง 

 

 จากตาราง 18  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน สูงขึ้น ส่วนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดลง  
  

สรุปภาพรวมของสถานศกึษาปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ลดลง 
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ตาราง 19 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1-3  

ปีการศึกษา 2558 

 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 88 0 0 3 7 12 20 18 28 

คณิตศาสตร์ 88 0 0 4 6 11 14 22 31 

วทิยาศาสตร์ 88 0 0 5 4 9 23 24 23 

สังคมศึกษา 264 0 0 4 4 24 59 81 92 

สุขศึกษาพลศึกษา 88 0 0 2 8 10 12 24 32 

ศลิปะ 88 0 0 1 6 2 14 15 50 

การงานอาชพี ฯ 88 0 1 3 3 2 12 30 37 

ภาษาอังกฤษ 88 1 1 5 10 12 17 19 23 

รวม 880 1 2 27 48 82 171 233 316 

ร้อยละ 100.00 0.11 0.23 3.07 5.45 9.32 19.43 26.48 35.91 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4      81.82 

 

จากตาราง 19 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่  

1-3 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมรีะดับผลการเรียนตั้งแต ่3  ขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ  81.82 
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ตาราง 20 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

ปีการศึกษา 2558 

 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 107 0 3 6 11 16 21 24 26 

คณิตศาสตร์ 107 0 24 21 15 16 12 11 8 

วทิยาศาสตร์ 107 0 5 7 21 27 29 11 7 

สังคมศึกษา 321 0 19 37 47 56 63 42 57 

สุขศึกษาพลศึกษา 107 0 0 0 0 4 28 27 48 

ศลิปะ 107 0 1 3 9 19 24 22 29 

การงานอาชพี ฯ 107 0 0 1 7 7 25 25 42 

ภาษาอังกฤษ 107 19 15 8 10 11 16 18 10 

รวม 1070 19 67 83 120 156 218 180 227 

ร้อยละ 100.00 1.78 6.26 7.76 11.21 14.58 20.37 16.82 21.21 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4     58.41  

 

 

จากตาราง 20 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  

4-6 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมรีะดับผลการเรียนตั้งแต ่3  ขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ  58.41 
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ตาราง 21 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1-3  

ปีการศึกษา 2558 

 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 202 12 16 26 25 24 32 24 43 

คณิตศาสตร์ 202 38 38 26 37 24 21 10 8 

วิทยาศาสตร์ 101 14 5 6 11 13 22 13 17 

สังคมศึกษา 303 28 22 31 45 48 53 18 58 

สุขศึกษาพลศึกษา 101 1 2 0 4 16 38 11 29 

ศิลปะ 101 11 2 7 15 14 11 16 25 

การงานอาชีพ 202 0 8 9 31 38 37 20 59 

ภาษาอังกฤษ 101 30 24 4 12 10 5 4 12 

รวม 1313 134 117 109 180 187 219 116 251 

ร้อยละ 100.00 10.21 8.91 8.30 13.71 14.24 16.68 8.83 19.12 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4  44.63  
 

จากตาราง 21 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  

1-3 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมรีะดับผลการเรียนตั้งแต ่3  ขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ  44.63 
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ตาราง 22 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 

2558 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 397 12 19 35 43 52 73 66 97 

คณิตศาสตร์ 397 38 62 51 58 51 47 43 47 

วิทยาศาสตร์ 296 14 10 18 36 49 74 48 47 

สังคมศึกษา 888 28 41 72 96 128 175 141 207 

สุขศึกษาพลศึกษา 296 1 2 2 12 30 78 62 109 

ศิลปะ 296 11 3 11 30 35 49 53 104 

การงานอาชีพ 397 0 9 13 41 47 74 75 138 

ภาษาอังกฤษ 296 50 40 17 32 33 38 41 45 

รวม 3263 154 186 219 348 425 608 529 794 

ร้อยละ 100.00 4.72 5.70 6.71 10.67 13.02 18.63 16.21 24.33 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4    59.18  
 

จากตาราง 22 แสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับประถมศกึษาปีที่ 1 

ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีระดับผลการ

เรียนตั้งแต่ 3  ขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ  59.18 
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ตารางที่ 23 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห ์และ เขียน ระดับประถมศกึษาปีที่ 1  ถึงช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558  

 

ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรยีน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 7 8 7 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 25 8 10 7 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 41 26 15 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 4 36 7 20 9 0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 36 24 6 6 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 35 22 6 7 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 43 20 13 8 2 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 25 9 9 3 4 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 33 18 10 5 0 

รวม 296 141 97 52 6 

คดิเป็นร้อยละ 47.64 32.77 17.57 2.03 

ร้อยละของนักเรยีนที่ได้ระดับ ดีขึ้นไป 80.41     

 

จากตารางที่ 23 แสดงผลการประ เมินการอ่าน คิดวเิคราะห ์และเขียน ระดับประถมศกึษาปีที่ 1 

ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558  ผลการ

ประเมินนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ระดับ ดีขึ้นไป คิดเปน็รอ้ยละ 80.41 
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ตารางที่ 24 แสดงผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนสิงห์

โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558  

 

ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรยีน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 22 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 25 13 12 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 41 41 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 36 36 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 35 20 10 5 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 43 43 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 25 16 5 4 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 33 21 7 5 0 

รวม 296 248 34 14 0 

คดิเป็นร้อยละ 83.78 11.49 4.73 0.00 

ร้อยละของนักเรยีนที่ได้ระดับ ดีขึ้นไป 95.27     

 

จากตาราง  24 แสดงผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1     

ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ประจ าปีการศกึษา 2558  ผลการ

ประเมินนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ระดับ ดีขึ้นไป คิดเปน็รอ้ยละ 95.27 
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ตาราง  25 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของนักเรียนโรงเรยีนสิงห์โคกดงมันเหล่างาม

วิทยาคม ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรยีน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 22 - 

ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 - 

ประถมศึกษาปีที่ 3 41 41 - 

ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 - 

ประถมศึกษาปีที่ 5 36 36 - 

ประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 - 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 43 43 - 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 25 25 - 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 33 33 - 

รวม 296 296 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100  

 

จากตาราง  25 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของนักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมัน

เหล่างามวิทยาคม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปีการศกึษา 2558  นักเรียน

ผา่น คิดเป็นร้อยละ100 
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ตาราง  26  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี

การศกึษา 2558 จ านวน 195 คน 
 

ที ่ รายการประเมิน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

   

1 ความสามารถในการสื่อสาร 54 129 12 0 195 

2 ความสามารถในการคิด 39 107 49 0 195 

3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 30 148 17 0 195 

4 ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 42 129 24 0 195 

5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 79 111 5 0 195 

รวม 244 624 107 0  

คิดเป็นรอ้ยละ 25.03 64.00 10.97 0.00 100.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดีขึ้นไป 89.03 
   

 
 

จากตาราง  26 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1-

6 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 195 คน  นักเรียนมรีะดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 89.03 
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ตาราง 27 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 101 คน 
 

ที ่ รายการประเมิน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

   

1 ความสามารถในการสื่อสาร 17 54 23 7 101 

2 ความสามารถในการคิด 4 46 32 19 101 

3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 17 59 11 14 101 

4 ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 3 59 25 14 101 

5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 38 59 4 0 101 

 รวม 79 277 95 54  

คิดเป็นรอ้ยละ 15.64 54.85 18.81 10.69 100.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดีขึ้นไป 70.50    

 

จากตาราง 27 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 101 คน   นักเรียนมรีะดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.50 
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ตาราง 28  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน ของนักเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปี

การศกึษา 2558 จ านวน 296 คน 
 

ที ่ รายการประเมิน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

   

1 ความสามารถในการสื่อสาร 71 183 35 7 296 

2 ความสามารถในการคิด 43 153 81 19 296 

3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 47 207 28 14 296 

4 ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 45 188 49 14 296 

5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 117 170 9 0 296 

รวม 323 901 202 54 
 

คิดเป็นรอ้ยละ 21.82 60.88 13.65 3.65 100.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดีขึ้นไป 82.70 
   

 
 

จากตาราง 28 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2558 จ านวน 296 คน  นักเรียนมรีะดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

82.70 
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2. ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับชาต ิประจ าปีการศึกษา 2558 

 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT  
 

ตาราง 29 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ NT (National Test) ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
 

รายการประเมิน 
จ านวน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

หมายเหตุ 
นักเรยีน โรงเรยีน ระดับเขต ระดับชาติ 

ความสามารถด้านภาษา 41 41.95    

ความสามารถด้านการค านวณ 41 33.31    

ความสามารถด้านเหตุผล 41 42.44    

เฉลี่ย  41.95    
  

 จากตาราง 29  ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ NT (National Test) ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 41 คน ผลการประเมินทุกด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละยังต่ ากว่าระดับชาติ 
 

 

ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ NT (National Test) ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2556 - 2558 
 

รายการประเมิน 
จ านวนนักเรยีน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

หมายเหตุ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

ความสามารถด้านภาษา 37 41 47.80 41.95 -5.85 

ความสามารถด้านการค านวณ 37 41 35.14 33.31 -1.83 

ความสามารถด้านเหตุผล 37 41 43.17 42.44 -0.73 

เฉลี่ย 

  

42.03 41.95 -2.80 

 

จากตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ NT (National 

Test) ช้ันประถมศกึษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2557 – 2558  ด้านความสามารถด้านการค านวณ ด้าน

ความสามารถด้านภาษาและด้านความสามารถด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
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 2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET  
 

 

ตาราง  31 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O–net ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6        

ปีการศึกษา 2558 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน

นักเรียน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ขีดจ ากัด

ล่าง 
ผลตา่ง 

จ านวนนักเรียนที่คะแนน 

>= ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนคน ร้อยละ 

ภาษาไทย 33 43.11 49.29 -6.18 8 26.67 

คณิตศาสตร์ 33 34.70 43.41 -8.71 10 33.33 

วิทยาศาสตร์ 33 35.45 42.55 -7.10 6 20.00 

สังคมศกึษา 33 40.06 49.14 -9.08 6 20.00 

ภาษาต่างประเทศ 33 30.98 40.25 -9.27 4 13.33 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.67 

 

จากตาราง 31 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O–net ระดับช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  ทุกกลุ่มสาระยังมคีะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าขีดจ ากัดล่าง จ านวนนักเรียนที่มีผล

การประเมนิมากกว่าหรอืเท่ากับขีดจ ากัดล่าง เฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ 22.67 
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ตาราง  32 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ (O–net) ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  3      

ปีการศึกษา 2558 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน

นักเรียน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ขีดจ ากัด

ล่าง 
ผลตา่ง 

จ านวนนักเรียนที่คะแนน 

>= ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนคน ร้อยละ 

ภาษาไทย 27 42.52 42.61 -0.09 13 52.96 

คณิตศาสตร์ 27 29.87 32.35 -2.48 8 32.59 

วิทยาศาสตร์ 27 37.78 37.59 0.19 13 52.96 

สังคมศกึษา 27 39.78 46.20 -6.42 5 20.37 

ภาษาต่างประเทศ 27 27.78 30.58 -2.80 8 32.59 

เฉลี่ยร้อยละ 38.30 

เฉลี่ยร้อยละ ป.6 และ ม. 3 30.48 

 

จากตาราง 32 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O–net ระดับช้ันมัธยมศกึษาปี

ที่  3  ปีการศึกษา 2558  กลุ่มสาระยังที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าขดีจ ากัดล่าง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ จ านวน

นักเรียนที่มีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่าง เฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ 38.30 
 

คะแนนเฉลี่ย ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 30.48 
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ตาราง   33 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศกึษา 2558 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

ปี57 ปี58 ปี57 ปี58     

ภาษาไทย 31 33 39.87 43.11 3.24 + 

คณิตศาสตร์ 31 33 32.90 34.70 1.79 + 

วิทยาศาสตร์ 31 33 38.65 35.45 -3.19 - 

สังคมศกึษา 31 33 46.45 40.06 -6.39 - 

ภาษาต่างประเทศ 31 33 28.23 30.98 2.76 + 

เฉลี่ย     37.22 36.86 -0.36   
 

จากตาราง  33 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O-NET 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศกึษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยคะแนนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้ปีการศกึษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
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ตาราง 34 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปีการศกึษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

ปี57 ปี58 ปี57 ปี58     

ภาษาไทย 35 27 36.87 42.52 5.65 + 

คณิตศาสตร์ 35 27 32.18 29.87 -2.32 - 

วิทยาศาสตร์ 35 27 38.29 37.78 -0.51 - 

สังคมศกึษา 35 27 46.40 39.78 -6.62 - 

ภาษาต่างประเทศ 35 27 26.91 27.78 0.86 + 

เฉลี่ย     36.13 35.54 -0.59  - 

 

จากตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O-NET 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  ประจ าปีการศกึษา 2557 กับ ปีการศกึษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยคะแนนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศกึษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
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บทท่ี 5 

   

สรุปผลการวัดผลประเมินผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวัดผลประเมินผล 
 

จากการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ของนักเรียนโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

ระดับปฐมวัย, ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ าปีการศึกษา 

2558 จ านวน 345 คน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมและรายงานผลการประเมินของนักเรียน 

ระดับช้ันปฐมวัยระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2558  

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท ากับเป้าหมายของสถานศึกษา  

เพื่อรวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 และ O-NET ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อเปรียบเทียบผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 และ O-NET ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 กับปีการศึกษาที่ผ่านมา  น าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอนให้คุณภาพผูเ้รียนเป็นไปตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั้ง

น าผลการประเมินไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนช้ัน  กรณีผู้เรียนไม่ผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม และจัดให้มีการประเมินผลการ

เรียนรู้ดว้ย  เพื่อจะได้รายงานผูป้กครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   
 

1. สรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับปฐมวัยประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน  50 คน มพีัฒนาการด้านรา่งกาย 

อารมณ ์จติใจ  ด้านสังคมและ ด้านสติปัญญา ระดับคุณภาพ ดี  คิดเป็นรอ้ยละ 100   

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  76.64 ผ่าน

เป้าหมายของโรงเรียน และ ผา่นเป้าหมายของโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  70.86 

ผ่านเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่าน

เป้าหมาย ได้แก่ สังคมศกึษา สุขศึกษาพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1-3  คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นรอ้ยละ  64.82 ไม่

ผา่นเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพจิารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่าน

เป้าหมาย ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเป้าหมายของ

โรงเรียน  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.77 ผา่นเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย ได้แก่ สุขศึกษาพลศกึษา ศลิปะ การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
 

สรุปการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา2557และ

2558  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน สูงขึ้น สว่นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 – 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ลดลง และ ภาพของสถานศกึษาปี

การศกึษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ลดลง 
 

ผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1-3  

ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมรีะดับผลการเรียนตั้งแต่  3  ขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ  81.82 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4-6 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมรีะดับผลการเรียนตั้งแต ่ 3  ขึน้ไปคิดเป็น

ร้อยละ  58.41 และ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1-3 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมรีะดับผลการเรียนตั้งแต่ 

3  ขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ  44.63 
 

สรุปผลการเรียนของนักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้นักเรียนมีระดับผลการเรียนตัง้แต่ 3  ขึน้ไป

คิดเป็นรอ้ยละ  59.18 
  

ผลการประ เมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

ประจ าปีการศกึษา 2558  ผลการประเมินนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 

80.40 
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ผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 

ประจ าปีการศกึษา 2558  ผลการประเมินนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 

95.27 
 

แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

นักเรียนโรงเรียนสิงหโ์คกดงมันเหล่างามวิทยาคม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปี

ที ่3 จ านวน 296 คน ประจ าปีการศึกษา 2558  นักเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน ระดับประถมศกึษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 296 คน 

ประจ าปีการศกึษา 2558 นักเรียนมรีะดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.70 

 

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT (National Test) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 

41 คน ผลการประเมินทุกด้าน คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติ เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาระดับชาติ NT  ปีการศึกษา  2557 – 2558  ด้านความสามารถด้านการค านวณมีคะแนน ด้าน

ความสามารถด้านภาษาและด้านความสามารถด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยลดลง  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O- NET 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O – net ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2558  ทุกกลุ่มสาระยังมคีะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าขีดจ ากัดล่าง จ านวนนักเรียนที่มีผลการ

ประเมินมากกว่าหรอืเท่ากับขีดจ ากัดล่าง เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 22.67 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O–net ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  3  ปีการศกึษา 

2558  กลุ่มสาระยังที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าขดีจ ากัดล่าง ได้แก่ วทิยาศาสตร์ จ านวนนักเรียนที่มีผลการ

ประเมินมากกว่าหรอืเท่ากับขีดจ ากัดล่าง เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 38.30 
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คะแนนเฉลี่ย ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 30.48 
 

เปรียบเทียบการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O-NET ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศกึษา 2557 กับ ปีการศกึษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยคะแนนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ปีการศกึษา 2558 

มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 

เปรียบเทียบการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับชาติ O-NET ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  

ประจ าปีการศกึษา 2557 กับ ปีการศกึษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยคะแนนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศกึษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย

ลดลง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ครูควรพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา 

ความสามารถในการเรียนรูใ้หม้ีระดับใกล้เคยีงกัน 
2. ครูผูส้อนควรพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งเก่งและอ่อน 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการ 

สอน และนิเทศติดตามก ากับดูแลอย่างตอ่เนื่อง 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสนับสนุนการจัดสรา้งเครื่องมือวัดผลที่มาตรฐานมคีวาม 

เที่ยงตรง ความเชื่อมั่นสูง  เพราะผลที่ได้จากการวัดและประเมินผล จะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้ครูทราบ

จุดบกพร่องที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาการเรียนการสอนตอ่ไป 

5. สถานศกึษาควรจัดกิจกรรม หรอื โครงการ ให้สอดคล้องตามสภาพความเป็นจรงิ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่

ก าหนด 
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