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เร่ือง 
การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET)   

สู่การพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

 

 

 
 

 

 

แนวทางการใช้เอกสารประกอบการนิเทศ 

จุดประสงค์ของเอกสารประกอบการนิเทศ 

 

 1.  เพื่อใชเ้ป็นส่ือส าหรับนิเทศครูผูส้อนในเร่ืองการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

 2.  เพื่อให้ครูผูส้อนไดเ้รียนรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน  (O-NET)  ดว้ยตนเอง 

 3.  เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการนิเทศ 

 1.  คู่มือการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เป็นเอกสารท่ีผูนิ้เทศตอ้งศึกษาก่อนด าเนินการ

นิเทศ  เพื่อใหเ้ขา้ใจในกระบวนการนิเทศ  จ านวน  1  เล่ม 

 2.  เน้ือหาสาระ  เป็นเอกสารส าหรับผูรั้บการนิเทศใช ้ประกอบการเขา้อบรมเชิง

ปฏิบติัการหรือใชศึ้กษาดว้ยตนเอง  ประกอบดว้ย  ความเป็นมา  วตัถุประสงค ์ เน้ือหา  กิจกรรม  

เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้  และเฉลยแบบทดสอบ  จ านวน  4  เล่ม 
 



-2- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

 

 
 

 

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการนิเทศ 

 ศึกษานิเทศก์ควรมีขั้นตอนในการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการนิเทศ  ดงัน้ี 

 1.  ศึกษานิเทศก์ตอ้งเตรียมตวัก่อนการนิเทศ  ดว้ยการศึกษารายละเอียดของการนิเทศจากแนว

ทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศอยา่งละเอียด  ทั้งกระบวนการนิเทศ  เน้ือหาสาระ  กิจกรรม  และ

แบบทดสอบ 

 2.  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์  ไดแ้ก่  คอมพิวเตอร์  เคร่ืองฉายภาพ  LCD  อุปกรณ์เคร่ืองเขียน

กระดาษบรูฟ  

 3.  นิเทศตามล าดบัเอกสารการเรียนรู้เป็นขั้นตอน  ดงัน้ี 

  3.1  ทดสอบก่อนการเรียนรู้  ใหผู้รั้บการนิเทศท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 

  3.2  น าเขา้สู่บทเรียน  ศึกษานิเทศกช้ี์ประเด็นท่ีจะศึกษาให้ผูรั้บการนิเทศทราบและกล่าวถึง

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บการนิเทศ 

  3.3  ด าเนินกิจกรรม  เป็นขั้นตอนท่ีศึกษานิเทศกใ์หค้วามรู้แก่ผูรั้บการนิเทศ  และผูรั้บการ

นิเทศศึกษาเน้ือหาสาระดว้ยตนเองจากใบความรู้  พร้อมทั้งปฏิบติักิจกรรมในใบกิจกรรม  และ

ตรวจสอบค าตอบของกิจกรรมท่ีท าในเฉลยใบกิจกรรม 

  3.4  น าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บการนิเทศน าเสนอแนวคิดของตนเองในการปฏิบติั

กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

  3.5  สรุปบทเรียน  เป็นขั้นตอนท่ีศึกษานิเทศกส์รุปประเด็นส าคญัใหผู้รั้บการนิเทศฟัง 

  3.6  ทดสอบหลงัการเรียนรู้  ใหผู้รั้บการนิเทศท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 

 4.  ประเมินผล  โดยการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบัเกณฑ์ 
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บทบาทของศึกษานิเทศก์ 

 1.  ศึกษารายละเอียดของเอกสารประกอบการนิเทศใหค้รอบคลุมแนวคิด  วตัถุประสงค ์ 
เน้ือหา  กิจกรรม  และแบบทดสอบ  เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะในเร่ืองท่ีท าการนิเทศเป็นอยา่งดี 
 2.  ก าหนดปฏิทินการนิเทศ   
 3.  เตรียมความพร้อมในการนิเทศ  เช่น  เอกสารและส่ือท่ีใชใ้นการนิเทศทุกประเภท  
ประสานสถานท่ีในการพบผูรั้บการนิเทศ  เป็นตน้ 
 4.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูรั้บการนิเทศวา่มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบั  O-NET  เพียงใด  เคย
อ่านค่าสถิติในใบรายงานผล  O-NET  หรือไม่ 
 5.  ท าความเขา้ใจกบัผูรั้บการนิเทศเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ และวธีิด าเนินการในการนิเทศ   
 6.  มอบเอกสารแก่ผูรั้บการนิเทศส าหรับใชใ้นการเรียนรู้  และฝึกปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  
เก่ียวกบัการวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การ
พฒันาการเรียนการสอน 
  6.1  ในกรณีท่ีครูผูส้อนศึกษาดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล  ศึกษานิเทศกค์วรติดตามผลเป็น
ระยะ  โดยการสอบถามสภาพปัญหาและผลส าเร็จต่างๆ  มีการบนัทึกผลการนิเทศไวเ้พื่อเป็น
ขอ้มูลส าคญัในการนิเทศคร้ังต่อไป 
  6.2  ในกรณีท่ีเป็นการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  ศึกษานิเทศกค์วรด าเนินการ  ดงัน้ี 
  6.2.1  ตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้รับการนิเทศท่ีเขา้อบรม  และจ านวนเอกสารวา่มี
เพียงพอหรือไม่ 
  6.2.2  พิจารณาก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการอบรมเชิงปฏิบติัการและก าหนดเวลา
ด าเนินการตามกิจกรรมในเอกสารประกอบการนิเทศใหเ้หมาะสม   
 7.  กระตุน้  ส่งเสริมให้ผูรั้บการนิเทศด าเนินการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอนในเอกสาร
ประกอบการนิเทศ  จนกระทัง่ผูรั้บการนิเทศสามารถอ่านและวเิคราะห์ขอ้มูลในใบรายงานผลการ
ทดสอบ  O-NET  ไดถู้กตอ้ง  และสามารถวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถดัไปโดยใชข้อ้มูลผลการทดสอบ  O-NET  เป็นฐานได ้  
 8.  สังเกตพฤติกรรมของผูรั้บการนิเทศวา่ยงัมีความสนใจ  และตอ้งการใหช่้วยเหลือเร่ืองใด 
 9.  ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาในเร่ืองการท ากิจกรรมกบัผูรั้บการนิเทศ 
 10.  ตอบขอ้ซกัถามของผูรั้บการนิเทศ  เม่ือผูรั้บการนิเทศสอบถามอยา่งกระจ่างชดัเจน  
ค าถามท่ีตอบไม่ไดใ้หช้ี้แจงวา่จะไปถามผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน้ีอีกคร้ัง 
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บทบาทของผู้รับการนิเทศ 

 1.  ในกรณีท่ีเป็นการศึกษาดว้ยตนเอง  ผูรั้บการนิเทศตอ้งเป็นผูเ้รียนท่ีดี  มีความตั้งใจท่ีจะ
เรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเองทีละขั้นตอน  ดงัน้ี   
  1.1  ท าความเขา้ใจแนวคิด  วตัถุประสงค ์ เน้ือหา  และกิจกรรม 
  1.2  ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  เพื่อประเมินความรู้เดิมก่อนเร่ิมตน้เรียนรู้ 
  1.3  ปฏิบติักิจกรรมท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการนิเทศ 
  1.4  ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  เพื่อประเมินความรู้หลงัจากท่ีไดศึ้กษาเน้ือหาแลว้ 
  1.5  เม่ือท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้  น าผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบกนั  เพื่อประเมินความกา้วหนา้และศึกษาเน้ือหาเร่ืองต่อไป 
 2.  ในกรณีท่ีเป็นการเรียนรู้จากการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ผูรั้บการนิเทศตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 
  2.1  ตั้งใจฟังการแนะน าจากวิทยากร  และท าความเขา้ใจดว้ยความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้
เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
  2.2  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีวทิยากรมอบหมายใหป้ฏิบติั 
  2.3  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัวทิยากรในกรณีมีขอ้สงสัยหรือไม่เห็นดว้ยกบัเน้ือหาท่ี
วทิยากรน าเสนอ 
 3.  วางแผน  หาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใชข้อ้มูลผลการทดสอบ   
O-NET  เป็นฐานในการพฒันา  
 4.  หากมีขอ้สงสัย  ใหย้อ้นกลบัไปศึกษาท าความเขา้ใจจากเอกสารประกอบการนิเทศ  หาก
ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ให้สอบถามศึกษานิเทศก ์

ส่ิงทีต้่องเตรียมล่วงหน้า 

 ส าหรับศึกษานิเทศก ์ เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ือง  LCD  และอุปกรณ์เคร่ืองเขียน  ให้
พร้อมท่ีจะใชง้าน 
 ส าหรับผูรั้บการนิเทศ  เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  
ของโรงเรียนท่ีประกาศโดย  สทศ.  ฉบบัท่ี  2  ฉบบัท่ี  4  และฉบบัท่ี  5 
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 กรณีนิเทศเป็นรายบุคคล  ศึกษานิเทศก ์ อาจก าหนดปฏิทินการนิเทศตามตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

กจิกรรม วตัถุประสงค์/รายละเอยีดการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1.  ช้ีแจงรายละเอียด           เพื่อแจง้รายละเอียดของกระบวนการนิเทศแก่

ผูรั้บการนิเทศเก่ียวกบัวธีิด าเนินการ  และ
รายละเอียดของเอกสารประกอบการนิเทศ 

1  ชัว่โมง 

2.  ทดสอบความรู้ก่อนการ
นิเทศ 

          เพื่อทดสอบความรู้ของผูรั้บการนิเทศก่อนการ
นิเทศ  โดยใชแ้บบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
  4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ขอ้ 

30  นาที 

3.  ด าเนินการนิเทศ           ใหผู้รั้บการนิเทศศึกษาเอกสารดว้ยตนเองและ
ปฏิบติักิจกรรมไปตามขั้นตอนตามล าดบัของ
เอกสารประกอบการนิเทศ 

ใชเ้วลาศึกษาดว้ยตนเอง
ประมาณ  2  สปัดาห์ 

4.  ประเมินหลงัการนิเทศ   
     4.1  ทดสอบความรู้หลงั
การนิเทศ  

          เพื่อทดสอบความรู้ของผูรั้บการนิเทศเก่ียวกบั
การวเิคราะห์ผลการทดสอบ  O-NET   โดยใช้
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
จ านวน  30  ขอ้  (เป็นขอ้สอบคู่ขนาน) 

30  นาที 

     4.2  ความพึงพอใจต่อ
เอกสารประกอบการนิเทศ 

          เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการนิเทศของผูรั้บการนิเทศหลงัการนิเทศ  
โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการนิเทศ           

30  นาที 

     4.3  ความสามารถในการ
วางแผน  หาแนวทางการ
พฒันาการจดัการเรียนการ
สอนดยใชข้อ้มูลผลการ
ทดสอบ  O-NET  เป็นฐาน 

          เพื่อประเมินความสามารถในการวางแผน   
หาแนวทางพฒันาการเรียนการสอนโดยใชข้อ้มูลผล
การทดสอบ  O-NET  เป็นฐานของผูรั้บการนิเทศ
หลงัการนิเทศ  โดยประเมินจากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีตอ้งพฒันา  
จ านวน  1  มาตรฐาน 

ไม่ระบุ 

     4.4  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน           เพ่ือประเมินการบรรลุตวัช้ีวดัของผูเ้รียน  อนั
เกิดจากการจดัการเรียนรู้ของผูรั้บการนิเทศหลงัการ
นิเทศ  โดยผูนิ้เทศตรวจสอบจากรายงานผลการ
ทดสอบ  O-NET  ของ  สทศ.  ในปีการศึกษาปัจบนั 

หลงัการประกาศผลการ
ทดสอบ  O-NET 

 

ตัวอย่างปฏทินิการนิเทศ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 กรณีนิเทศโดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  ศึกษานิเทศก ์ อาจก าหนดการอบรมตามตวัอยา่ง  
ดงัน้ี 

วนั  /  เวลา รายการ 
วนัแรกของการประชุม 

08.00-08.30  น. 
 
รายงานตวั/ลงทะเบียนเขา้รับการอบรม 

08.30-09.30  น. พิธีเปิดการอบรม/บรรยายพิเศษ 
09.30-10.00  น. ทดสอบความรู้ก่อนการนิเทศ 
10.00-11.00  น. ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารประกอบการนิเทศและกระบวนการนิเทศ 
11.00-12.00  น. เรียนรู้และฝึกปฏิบติักิจกรรมในเอกสารประกอบการนิเทศ   

เล่มท่ี  1  เร่ือง  รู้จกัโอเน็ต  (O-NET)   
12.00-13.00  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30  น. เรียนรู้และฝึกปฏิบติักิจกรรมในเอกสารประกอบการนิเทศ   

เล่ม  2  เร่ือง  การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET)   

14.30-16.30  น. เรียนรู้และฝึกปฏิบติักิจกรรมในเอกสารประกอบการนิเทศ   
เล่มท่ี  3  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) 

วนัท่ีสองของการประชุม 
08.30-10.30  น. 

 
เรียนรู้และฝึกปฏิบติักิจกรรมในเอกสารประกอบการนิเทศ   

เล่มท่ี  3  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ต่อ 

10.30-12.00  น. เรียนรู้และฝึกปฏิบติักิจกรรมในเอกสารประกอบการนิเทศ   
เล่มท่ี  4  เร่ือง  แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

12.00-13.00  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30  น. เรียนรู้และฝึกปฏิบติักิจกรรมในเอกสารประกอบการนิเทศ   

เล่มท่ี  4  เร่ือง  แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 (ต่อ) 

14.30-15.00  น. ทดสอบความรู้หลงัการนิเทศ 
15.00-15.30  น. สรุป  ซกัถาม   
15.30-16.00  น. มอบวฒิุบตัร/พิธีปิดการอบรม 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
เล่ม วตัถุประสงค์ กจิกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 
1  1.  บอกความหมายของการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET)  ได ้
 2.  บอกความส าคญัของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET)  ได ้
 3.  บอกแนวการออกขอ้สอบใน
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ได ้

เวลา  1  ชัว่โมง 
1.  ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
2.  ศึกษาเน้ือหา 
3.  ท าใบกิจกรรม 
4.  ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
5.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 

 

1.  แบบทดสอบ 
2.  Power  Point 
3.  ใบกิจกรรม 
 
 
 

2  1.  บอกลกัษณะการรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องคก์ารมหาชน)  ได ้
 2.  บอกส่วนประกอบส าคญัของ
ใบรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET)  ของสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  
ได ้
 3.  บอกความหมายของสถิติในใบ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของ
สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  ได ้
 4.  อ่านค่าสถิติในใบรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องคก์ารมหาชน)   ได ้

เวลา  1  ชัว่โมง  30  นาที 
1.  ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
2.  ศึกษาเน้ือหา 
3.  ท าใบกิจกรรม 
4.  น าเสนอผลการท ากิจกรรม 
5.  ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
6.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 

1.  แบบทดสอบ 
2.  Power  Point 
3.  ใบกิจกรรม 
 

แนวทางการจัดกจิกรรมการนิเทศ 



-8- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

เล่ม วตัถุประสงค์ กจิกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 
3  1.  วเิคราะห์ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดบัโรงเรียนได ้

 2.  บอกจุดเด่น/จุดดอ้ย  ของการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดย
อาศยัขอ้มูลจากรายงานผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET)  เป็นฐานได ้  

เวลา  4  ชัว่โมง  
1.  ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
2.  ศึกษาเน้ือหา 
3.  ท าใบกิจกรรม 
4.  น าเสนอผลการท ากิจกรรม 
5.  ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
6.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 
 

1.  แบบทดสอบ 
2.  Power  Point 
3.  ใบกิจกรรม 
4.  .ใบรายงานผลการ
ทดสอบ O-NET  
ฉ.2  ฉ.4  ฉ.5 

5.  กระดาษบรูฟ 
6.  อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

4  

 1.  ทบทวนและวนิิจฉยัสภาพ
ปัญหาการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีส่งผลใหเ้กิดจุดดอ้ยได ้

 2.  หาแนวทางการพฒันาการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามแนว
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พทุธศกัราช  2551  ได ้

 

เวลา  3  ชัว่โมง  
1.  ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
2.  ศึกษาเน้ือหา 
3.  ท าใบกิจกรรม 
4.  น าเสนอผลการท ากิจกรรม 
5.  ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
6.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 
 

1.  แบบทดสอบ 
2.  Power  Point 
3.  ใบกิจกรรม 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หาและกจิกรรม 

เล่มที่  1  เร่ือง  รู้จักโอเน็ต (O-NET) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค์ 
 
 1.  บอกความหมายของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ได ้
 2.  บอกความส าคญัของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ได ้
 3.  บอกแนวการออกขอ้สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ได ้
 

 

เนือ้หา 
 
 1.  ความหมายของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  หรือ  O-NET   
 2.  ความส าคญัของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
 3.  ลกัษณะขอ้สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
 

 

กจิกรรม 
 

 1.  ทดสอบก่อนการเรียนรู้เอกสาร 
 2.  ศึกษาเน้ือห.  ท าใบกิจกรรมาในเอกสารจากใบความรู้   
 3.  ท าใบกิจกรรม 
 4.  ทดสอบหลงัการเรียนรู้เอกสาร 
 5.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ใบความรู้ที่  1 

ความหมายของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 

ใบความรู้ที่  2 

ความส าคญัของทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 
 
 

โอเน็ต  (O-NET)  หรือการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานมีความส าคญั  ดงัน้ี 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ใบความรู้ท่ี  2  (ต่อ) 

 
 

1.  แนวปฏิบติัในการใชผ้ลการทดสอบโอเน็ต   
(O-NET)  เป็นส่วนหน่ึงของการจบการศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551  ระดบัประถมศึกษา 

และมธัยมศึกษา 

 
 

2.  แนวปฏิบติัในการใชผ้ลการทดสอบโอเน็ต   
(O-NET)  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการคดัเลือก

บุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

 
 
 
 
  

 
3.  แนวปฏิบติัในการใชผ้ลการทดสอบโอเน็ต  (O-NET)  ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

ของโรงเรียน 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ใบความรู้ที่  3 
แนวทางการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน 

(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

ใบกจิกรรม 
 

 ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอใหท่้านตอบค าถามต่อไปน้ี 

 
 

 

  ค าถามขอ้  1  O-NET  ยอ่มาจากค าวา่อะไร 
ค าตอบขอ้  1  ........................................................................................... 
 
ค าถามขอ้   2  นกัเรียนชั้นใดบา้งท่ีตอ้งสอบ  O-NET 
ค าตอบขอ้  2  ............................................................................................ 
 
ค าถามขอ้  3  O-NET  วดัอะไรในตวันกัเรียน 
ค าตอบขอ้  3  ............................................................................................ 
 
ค าถามขอ้  4  เน้ือหาท่ีใชใ้นการออกขอ้สอบ  O-NET  น ามาจากไหน 
ค าตอบขอ้  4  ............................................................................................ 
 
ค าถามขอ้  5  ท าไมตอ้งสอบ  O-NET   
ค าตอบขอ้  5  ............................................................................................ 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

เฉลยใบกจิกรรม 
 

 

ค าถามขอ้  1  O-NET  ยอ่มาจากค าวา่อะไร 
ค าตอบขอ้  1  O-NET  ยอ่มาจาก  Ordinary  National  Educational  Test 
 
ค าถามขอ้  2  นกัเรียนชั้นใดบา้งท่ีตอ้งสอบ  O-NET 
ค าตอบขอ้  2  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มธัยมศึกษาปีท่ี  3  และมธัยมศึกษาปีท่ี  6   

ตอ้งสอบ  O-NET   
 
ค าถามขอ้  3  ขอ้สอบ  O-NET  วดัอะไรในตวันกัเรียน 
ค าตอบขอ้  3  ขอ้สอบ  O-NET  วดัความรู้และความคิดรวบยอดของนกัเรียน 
 
ค าถามขอ้  4  เน้ือหาท่ีใชใ้นการออกขอ้สอบ  O-NET  น ามาจากไหน 
ค าตอบขอ้  4  เน้ือหาท่ีใชใ้นการออกขอ้สอบ  O-NET  น ามาจากมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้  ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพผูเ้รียน  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 

 
ค าถามขอ้  5  ท าไมตอ้งสอบ  O-NET   
ค าตอบขอ้  5  เหตุผลท่ีตอ้งสอบ  O-NET  1)  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอด 

ของนกัเรียน  2)  น าผลการทดสอบไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียน 
การสอนของโรงเรียน  3)  น าผลไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการจบ
การศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  
และการเขา้ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  และ  4)  น าผลไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์น 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หาและกจิกรรม 

เล่มที่  2  เร่ือง การรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ขั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค์ 
 
  1. บอกลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  ได ้
  2.  บอกส่วนประกอบส าคญัของใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  ได ้
  3.  บอกความหมายของสถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  ได ้
  4.  อ่านค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  ได ้
 

เนือ้หา 
 
 1.  ประเภทของใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 2.  ส่วนประกอบของใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 3.  สถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
 4. การอ่านค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)    
  

 

กจิกรรม 
 

 1.  ทดสอบก่อนการเรียนรู้เอกสาร 
 2.  ศึกษาเน้ือหาในเอกสารจากใบความรู้   
 3.  ท าใบกิจกรรม 
 4.  ทดสอบหลงัการเรียนรู้เอกสาร 
 5.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้   
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ใบความรู้ที่  1 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน   
(O-NET)  

 สทศ.  จดัท าใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET  2  แบบ  คือ
แบบรายบุคคล  จ  านวน  1  ฉบบั  และแบบรายโรงเรียน  จ  านวน  6  ฉบบั  รวมทั้งส้ิน  7  ฉบบั  ดงัน้ี 

  แบบท่ี  1  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  รายบุคคล  จ านวน  1 ฉบบั 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

แบบท่ี  1  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  รายบุคคล  (ต่อ) 

  

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 

แบบท่ี  2  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  แบบรายโรงเรียน  มี  6  ฉบบั  ดงัน้ี 
 ฉบบัท่ี  1  ผลการทดสอบ  O-NET  รายบุคคล  (ส าหรับโรงเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 

  

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 



-22- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
ฉบบัท่ี  1  ผลการทดสอบ  O-NET  รายบุคคล  (ส าหรับโรงเรียน) 

เกณฑข์องการค านวณช่วงระดบัคะแนน  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  
  

  

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 ฉบบัท่ี  2  ค่าสถิติส าหรับโรงเรียน  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
ฉบบัท่ี  3  ร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้   ส าหรับโรงเรียน 

 
 

 
 
 

  

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
ฉบบัท่ี  4  ช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบ   ส าหรับโรงเรียน 

 
  

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
ฉบบัท่ี  5  ค่าสถิติส าหรับโรงเรียน  แยกตามสะระการเรียนรู้ 

 
 

  

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
ฉบบัท่ี  6  ค่าสถิติส าหรับโรงเรียน  แยกตามรายวชิา 

 
 
 

ใบความรู้ที่  1  (ต่อ) 

ลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

ใบกจิกรรมที ่ 1 
 
 

ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอใหท่้านตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

  
ค าถามขอ้  1  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  มีก่ีลกัษณะ  อะไรบา้ง 
ค าตอบขอ้  1  .............................................................................. 
ค าถามขอ้  2  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  แบบรายโรงเรียน  มีก่ีฉบบั 
ค าตอบขอ้  2  .............................................................................. 
ค าถามขอ้  3  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัใด  แสดงช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบ 
ค าตอบขอ้  3  .............................................................................. 
ค าถามขอ้  4  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัใด  แสดงค่าสถิติ 
ค าตอบขอ้  4  .............................................................................. 
ค าถามขอ้  5  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัใด  แสดงค่าร้อยละของนกัเรียนท่ี
ตอบถูกในแต่ละขอ้ 
ค าตอบขอ้  5  .............................................................................. 
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ใบความรู้ที่  2 

ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) 
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ใบกจิกรรมที ่ 2 
 

 ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอใหท่้านตอบค าถามต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าถามขอ้  1  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
รายบุคคล  มีส่วนประกอบส าคญัอะไรบา้ง 
ค าตอบขอ้  1  ........……………………………………………………….. 
 
ค าถามขอ้  2  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ฉบบัท่ี  2  ส่วนท่ี  4  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  2  .………………………………………………………….... 
 
ค าถามขอ้  3  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ฉบบัท่ี  3  ส่วนท่ี  2  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  3  ……………………………………………………………… 
 
ค าถามขอ้  4  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ฉบบัท่ี  4  ส่วนท่ี  1  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  4  …………………………………………………………….. 
 
ค าถามขอ้  5  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ฉบบัท่ี  5  ส่วนท่ี  3  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  5  ................................................................................................ 
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ใบความรู้ที่  3 

สถิตใินใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) 
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ใบกจิกรรมที ่ 3 
 
 

 ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอใหท่้านตอบค าถามต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าถามขอ้  1  คะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ีย  (Mean)  หมายถึง   
ค าตอบขอ้  1  ............................................................................. 
 
ค าถามขอ้  2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  2  ............................................................................. 
 
ค าถามขอ้  3  ฐานนิยม  (Mode)  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  3  ............................................................................. 
 
ค าถามขอ้  4  มธัยฐาน  (Median)  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  4  ............................................................................. 
 
ค าถามขอ้  5  Maximum  (Max.)  คะแนนสูงสุด  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  5  ............................................................................. 
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ใบความรู้ที่  4 

การอ่านค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้น
พืน้ฐาน  (O-NET) 

 
 

 วธีิการอ่านขอ้มูลค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  (O-NET)  
ประกอบดว้ยรายละเอียดการอ่าน  ดงัน้ี 

ตวัอยา่งใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  (O-NET) 
 
 

 
 

 
 

 วตัถุประสงคข์องการรายงานผลทั้ง  9  ระดบั  สทศ.  มีความประสงคใ์หโ้รงเรียนทราบขอ้มูล
ของตนเอง  และทราบขอ้มูลในระดบัต่างๆ  ส าหรับใชใ้นการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนโดยเทียบกบั
โรงเรียนอ่ืนๆ  ท่ีอยูใ่นบริบทเดียวกนั   
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 จากตวัอยา่ง  ค่าสถิติท่ีอยูใ่นใบรายงานผล  ประกอบดว้ย  ค่าสถิติต่างๆ  ไดแ้ก่  คะแนนเฉล่ีย  
(Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คะแนนสูงสุด  (Max.)  คะแนนต ่าสุด  (Min.)  มธัยฐาน  
(Median)  และฐานนิยม  (Mode)  จ าแนกตามระดบั  9  ระดบั  ไดแ้ก่   
 1.  โรงเรียน 
 2.  ขนาดโรงเรียน  ในท่ีน้ีหมายถึงโรงเรียนขนาดกลาง   
 3.  ท่ีตั้งโรงเรียนในเมือง   
 4.  ท่ีตั้งโรงเรียนนอกเมือง  ในท่ีน้ีเป็นโรงเรียนนอกเมือง   
 5.  จงัหวดั  ในท่ีน้ีหมายถึงจงัหวดัระยอง   
 6.  เขตพื้นท่ี  ในท่ีน้ีหมายถึง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง  เขต  2   
 7.  สังกดั  ในท่ีน้ีหมายถึงสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 8.  ภาค  ในท่ีน้ีหมายถึง  ภาคตะวนัออก 
 9.  ประเทศ 
 

 
 

 
 
 ตวัอยา่งการรายงานค่าสถิติวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  53.37  มีค่าสูงสุด
เม่ือเทียบกบัโรงเรียนในบริบทอ่ืนๆ  
 ส่วนการอ่านค่าสถิติอ่ืนๆ  ใหใ้ชว้ธีิเดียวกนัน้ี 
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ใบกจิกรรมที ่ 4 
 

 ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอใหท่้านตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

ตวัอยา่งใบรายงานผล  ฉบบัท่ี  5  วชิาคณิตศาสตร์  ของโรงเรียนแห่งหน่ึง  สมมติช่ือเป็นโรงเรียน  ก 
 

 

 
 
  
 

 

 
  

ค าถามขอ้  1.  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  ก  มีค่าเท่าไร 
ค าตอบขอ้  ........................................................................................................... 
 
ค าถามขอ้  2  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  ก  นอ้ยกว่าโรงเรียนอ่ืนในระดบัใดบา้ง 
ค าตอบขอ้  2  ......................................................................................................... 
 
ค าถามขอ้  3  ค่าสถิติใดของโรงเรียน  ก  ท่ีมีค่ามากกวา่โรงเรียนในระดบัอ่ืนๆ   
ค าตอบขอ้  3  ........................................................................................................... 
 
 



-48- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบกจิกรรมที่  1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เฉลยใบกจิกรรม 

ค าถามขอ้  1  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)  มีก่ีลกัษณะ  อะไรบา้ง 
ค าตอบขอ้  1  มี  2  ลกัษณะ   คือ  แบบรายบุคคล  และแบบรายโรงเรียน 
ค าถามขอ้  2  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)  แบบรายโรงเรียน  มีก่ีฉบบั 
ค าตอบขอ้  2  มี  6  ฉบบั  . 
ค าถามขอ้  3  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)  ฉบบัใด  แสดงช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบ 
ค าตอบขอ้  3  ฉบบัท่ี  4 
ค าถามขอ้  4  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)  ฉบบัใด  แสดงค่าสถิติ  แยกตามสาระการเรียนรู้ 
ค าตอบขอ้  4  ฉบบัท่ี  5 
ค าถามขอ้  5  ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)  ฉบบัใด  แสดงค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ 
ค าตอบขอ้  5  ฉบบัท่ี  3 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

เฉลยใบกจิกรรมที่  2 
  

 
ค าถามขอ้  1  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  รายบุคคล   
มีส่วนประกอบส าคญัอะไรบา้ง 
ค าตอบขอ้  1.  มีส่วนประกอบส าคญั  3  ส่วน  ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลผูเ้ขา้สอบ   
ส่วนท่ี  2  คะแนน O-NET  ส่วนท่ี 3  การเปรียบเทียบผลคะแนน  O-NET  
ค าถามขอ้  2.  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัท่ี  2   
ส่วนท่ี  4  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  2  เป็นรายการมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนตอ้งเร่งพฒันา เน่ืองจาก
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
ค าถามขอ้  3  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัท่ี  3   
ส่วนท่ี  2  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  3  เป็นขอ้มูลร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูก  จ  าแนกตามระดบัแบ่งเป็น  
ระดบัโรงเรียน  ขนาด  ท่ีตั้ง  จงัหวดั  สังกดั  ภาคและประเทศ 
ค าถามขอ้  4.  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัท่ี  4   
ส่วนท่ี  1  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  4  เป็นขอ้มูลโรงเรียน  ประกอบดว้ย  รหสั  ช่ือ  ขนาด  ท่ีตั้ง  จงัหวดั  
ภาค  และสังกดั 
ค าถามขอ้  5.  ใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัท่ี  5   
ส่วนท่ี  3  แสดงขอ้มูลอะไร 
ค าตอบขอ้  5  เป็นค่าสถิติส าหรับโรงเรียน  จ  าแนกรายมาตรฐาน  ประกอบดว้ย  
คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.X  จ าแหนกตามระดบั
ต่างๆ  ไดแ้ก่  โรงเรียน  ขนาดโรงเรียน  จงัหวดั  สังกดั  ภาค  และประเทศ 
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เฉลยใบกจิกรรมที่  3 
 
 
  

ค าถามขอ้  1  คะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ีย  (Mean)  หมายถึง   
ค าตอบขอ้  1  การหารผลรวมของขอ้มูลทั้งหมดดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด  
ในการทดสอบ  O-NET  เป็นการน าคะแนนของนกัเรียนทั้งหมดมา
รวมกนั  แลว้หารดว้ยจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
ค าถามขอ้  2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  2  เป็นค่าท่ีแสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย 
 
ค าถามขอ้  3.  ฐานนิยม  (Mode)  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  3  ค่าของคะแนนท่ีซ ้ ากนัมากท่ีสุด  หรือค่าคะแนนท่ีมีความถ่ี
สูงท่ีสุดในขอ้มูลชุดนั้น 
 
ค าถามขอ้  4  มธัยฐาน  (Median)  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  4  ค่าก่ึงกลางของขอ้มูลนั้น  หรือค่าท่ีอยูใ่นต าแหน่งก่ึงกลาง
ของขอ้มูลชุดนั้น   
 
ค าถามขอ้  5  Maximum  (Max.)  คะแนนสูงสุด  หมายถึง 
ค าตอบขอ้  5  ค่าสูงสุดของคะแนนชุดนั้นๆ  
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เฉลยใบกจิกรรมที่  4 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามขอ้  1.  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  ก  มีค่าเท่าไร 
ค าตอบขอ้  1  37.86 
 
ค าถามขอ้  2  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  ก  นอ้ยกว่าโรงเรียนอ่ืนในระดบัใดบา้ง 
ค าตอบขอ้  2  ทุกระดบั  ไดแ้ก่  ระดบัขนาดโรงเรียน  ท่ีตั้งโรงเรียน  จงัหวดั  
สังกดั  ภาค  และประเทศ 
 
ค าถามขอ้  3  ค่าสถิติใดของโรงเรียน  ก  ท่ีมีค่ามากกวา่โรงเรียนในระดบัอ่ืนๆ   
ค าตอบขอ้  3  ค่าคะแนนต ่าสุด  (Min.) 
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เนือ้หาและกจิกรรม 

เล่มที่  3  เร่ือง  การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 

 



-53- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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วตัถุประสงค์ 
 
 1.  วเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดบัโรงเรียนได ้
 2.  บอกจุดเด่น/จุดดอ้ย  ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยอาศยัขอ้มูลจากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  เป็นฐานได ้  
 

 

เนือ้หา 
 
 1.  ขั้นตอนและวธีิการวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
 2.  คน้หาจุดเด่น  จุดดอ้ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
   
 

กจิกรรม 
 

 1.  ทดสอบก่อนการเรียนรู้เอกสาร 
 2.  ศึกษาเน้ือหาในเอกสารจากใบความรู้   
 3.  ท าใบกิจกรรม 
 4.  ทดสอบหลงัการเรียนรู้เอกสาร 
 5.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้   
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ใบความรู้ที่  1 
การวเิคราะห์คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คะแนนสูงสุด  คะแนนต ่าสุด  และร้อยละของ

นักเรียนตามช่วงคะแนน 

 
 การวเิคราะห์คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  คะแนนสูงสุด  (Max.)  คะแนนต ่าสุด  (Min.)  และร้อยละ
ของนกัเรียนตามช่วงคะแนนของโรงเรียน  ใชข้อ้มูลจากใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ฉบบัท่ี  4  และฉบบัท่ี  2  หรือฉบบัท่ี  5  ฉบบัใดฉบบัหน่ึง   
ดงัตวัอยา่ง 
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 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  ประกอบดว้ย 
  ขั้นท่ี  1  น าค่าร้อยละของนกัเรียนตามช่วงคะแนนจากใบรายงานผล  ฉบบัท่ี  4   
มา  plot  กราฟ 
  ขั้นท่ี  2  ลากเส้นแนวตั้งแสดงคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มธัยฐาน  (Median)  และฐานนิยม 
(Mode)  ของโรงเรียน 
  ขั้นท่ี  3  ลากเส้นแนวตั้งแสดงคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มธัยฐาน  (Median)  และฐานนิยม 
(Mode)  ระดบัประเทศ 
  ขั้นท่ี  4  แสดงคะแนนต ่าสุด  (Min.)  และคะแนนสูงสุด  (Max.)  ระดบัโรงเรียนและ
ระดบัประเทศ 
  ขั้นท่ี  5  พิจารณาผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 รายละเอียดดงัตวัอยา่ง 
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ภาพส าเร็จของการ  plot  กราฟ    
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ใบกจิกรรมที ่ 1 

 
 ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอให้ท่านน าขอ้มูลผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  โรงเรียน 
ของท่านมา  plot  กราฟ   
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ใบความรู้ที่  2 
การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 หลงัจากเสร็จส้ินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ผนภาพการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้  จ าเป็นตอ้งสรุปผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล  เพื่อใหไ้ดบ้ทสรุปท่ีน าไปสู่การหาจุดเด่น  จุดดอ้ย  และการพฒันาต่อไป   
การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยขั้นตอน  ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี  1  พิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกราฟ  4  ประเด็น  ดงัน้ี 
   ประเด็นท่ี  1  ลกัษณะของเส้นกราฟวา่มีลกัษณะเป็นรูปโคง้ปกติ  รูปโคง้เบท้างบวก  
หรือรูปโคง้เบท้างลบ 
   ประเด็นท่ี  2  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มธัยฐาน  (Median)  และ  ฐานนิยม  (Mode)  
ระดบัโรงเรียนสูงหรือต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
   ประเด็นท่ี  3  คะแนนต ่าสุด  (Min.)  เป็นอยา่งไร  เช่น  เท่ากบัศูนยค์ะแนน  ต ่ากวา่
ระดบัประเทศ  หรือ  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
   ประเด็นท่ี  4  คะแนนสูงสุด  (Max.)  เป็นอยา่งไร  เช่น  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  สูงกวา่
ระดบัประเทศ  หรือ  คะแนนเตม็  (100  คะแนน)   
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 ขั้นท่ี  2  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ประกอบดว้ยการสรุปผล  4  ประเด็น  ดงัน้ี 
  ประเด็นท่ี  1  ลกัษณะของเส้นกราฟ 
   ระดบัพอใจ  หากกราฟมีรูปโคง้ปกติ  หรือ  รูปโคง้เบท้างลบ 
   ระดบัไม่พอใจ  หากกราฟมีรูปโคง้เบท้างบวก 
  ประเด็นท่ี  2  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มธัยฐาน  (Median)  และฐานนิยม  (Mode)   
   ระดบัพอใจ  หากมีค่าสูงกวา่ระดบัประเทศ 
   ระดบัไม่พอใจ  หากมีค่าต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ประเด็นท่ี  3  คะแนนต ่าสุด  (Min.)   
   ระดบัพอใจ  หากคะแนนต ่าสุด  (Min.)  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
   ระดบัไม่พอใจ  หากคะแนนต ่าสุด  (Min.)  เท่ากบัศูนย ์ (0)  หรือ  ต ่ากวา่
ระดบัประเทศ 
  ประเด็นท่ี  4  คะแนนสูงสุด  (Max.) 
   ระดบัพอใจ  หากคะแนนสูงสุด  (Max.)  สูงกวา่ระดบัประเทศหรือ  คะแนนเตม็  
(100  คะแนน)   
   ระดบัไม่พอใจ  หากคะแนนสูงสุด  (Max.)  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
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 ลกัษณะของกราฟ  แบ่งเป็น  3  ลกัษณะ  ไดแ้ก่  รูปโคง้ปกติ  รูปโคง้เบท้างลบ  และ
รูปโคง้เบท้างบวก  รายละเอียดดงัภาพประกอบ   
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ใบกจิกรรมที ่ 2 

 
 ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอให้ท่านน าแผนภาพจากใบกิจกรรมท่ี  1  
มาสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลงในแบบสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 
 

แบบสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน  (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6  วชิาคณติศาสตร์   

 
 1.  ลกัษณะของเส้นกราฟ 

  รูปโคง้ปกติ รูปโคง้เบท้างบวก รูปโคง้เบท้างลบ 
  ระดบัพอใจ ระดบัไม่พอใจ 

 2.  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มธัยฐาน  (Median)  และฐานนิยม  (Mode) 
  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
   ระดบัพอใจ   ระดบัไม่พอใจ 

 3.  คะแนนต ่าสุด  (Min.) 
  เท่ากบัศูนย ์ (0)   ต ่ากวา่ระดบัประเทศ สูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ระดบัพอใจ ระดบัไม่พอใจ 

 4.  คะแนนสูงสุด  (Max.) 

  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ สูงกวา่ระดบัประเทศ คะแนนเตม็  (100) 
  ระดบัพอใจ  ระดบัไม่พอใจ 

 

--------------------------------------- 
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ใบความรู้ที่  3 
การค้นหาจุดเด่น  จดุด้อยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (ONET)  

ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  วชิาคณิตศาสตร์ 
 

ความหมายของจุดเด่น  จุดด้อย   
 1.  จุดเด่น  หมายถึง  สาระการเรียนรู้  หรือ  มาตรฐานการเรียนรู้  ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดบั
โรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ  แบ่งเป็น 
  1.1  ระดบัดีเยีย่ม  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่า
กวา่ระดบัประเทศ  (Mean  สูงกวา่ประเทศ,  S.D.  ต ่ากวา่ประเทศ) 
  1.2  ระดบัดี  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่
ระดบัประเทศ  (Mean  สูงกวา่ประเทศ,  S.D.  สูงกวา่ประเทศ) 
 2.  จุดดอ้ย  หมายถึง  สาระการเรียนรู้  หรือ  มาตรฐานการเรียนรู้  ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดบั
โรงเรียนต ่ากวา่ระดบัประเทศ  แบ่งเป็น 
  2.1  ระดบัปรับปรุง  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  (Mean  ต ่ากวา่ประเทศ,  S.D.  ต ่ากวา่ประเทศ) 
  2.2  ระดบัปรับปรุงเร่งด่วน  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสูงกวา่ระดบัประเทศ  (Mean  ต ่ากวา่ประเทศ,  S.D.  สูงกวา่ประเทศ) 
 รายละเอียดดงักล่าว  เขียนเป็นแผนภาพได ้ ดงัน้ี 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

 
 

ภาพประกอบ  การคน้หาจุดเด่น / จุดดอ้ย  จากคะแนนเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการค้นหาจุดเด่น  จุดด้อย  จ าแนกตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
 1.  อ่านใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  ฉบบัท่ี  5  ค่าสถิติส าหรับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้  
โดยน าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบัโรงเรียนเปรียบเทียบกบัระดบัประเทศ 
แลว้บนัทึกลงในตาราง  ดงัตวัอยา่ง 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ตวัอยา่ง  การกรอกขอ้มูลผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  
ระดบัโรงเรียนกบัระดบัประเทศ  แยกตามสาระการเรียนรู้ 
 

 
 

  

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

จ ำนวนและกำรด ำเนนิกำร 58.26 17.36 39.87 18.23 18.39 -0.87 ดเียีย่ม จดุเดน่

กำรวดั 54.89 28.37 36.48 27.51 18.41 0.86 ดี จดุเดน่

เรขำคณติ 54.35 35.85 50.27 35.82 4.08 0.03 ดี จดุเดน่

พชีคณติ 34.78 35.92 29.76 34.2 5.02 1.72 ดี จดุเดน่

กำรวเิครำะหข์อ้มลูและ

ควำมน่ำจะเป็น 43.48 39.85 28.28 35.51 15.2 4.34 ดี จดุเดน่

ควำมตำ่ง

สำระกำรเรยีนรู ้ ระดบั กำรแปลควำมหมำย

โรงเรยีน ประเทศ
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 2.  อ่านใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  ฉบบัท่ี  2  ค่าสถิติส าหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้  โดยน าค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบัโรงเรียนเปรียบเทียบกบัระดบัประเทศ  
ปรากฏผล  ดงัตาราง 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ตวัอยา่ง  การกรอกขอ้มูลผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  
ระดบัโรงเรียนกบัระดบัประเทศแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 3.  น าผลท่ีไดจ้ากขั้นท่ี  1  และ  ขั้นท่ี  2  บนัทึกลงในแผนภาพ  เพื่อตรวจสอบวา่การจดัการ 
เรียนการสอนของครูมีจุดเด่นในสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ใด  หรือครูมีจุดดอ้ยในสาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ใด  ดงัตวัอยา่ง   

 

 
 
 จากการคน้หาจุดเด่น  จุดดอ้ย  โดยใชผ้ลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  พบวา่การจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์   
มีจุดดอ้ยท่ี  มาตรฐาน  ค  4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป  (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังชัน่   
ส่วนมาตรฐานอ่ืนๆ  และสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  อยูใ่นระดบัดีเยีย่มและดี  ซ่ึงเป็นจุดเด่น   
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ใบกจิกรรมที ่ 3 

  

 ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอใหท่้านน าขอ้มูลผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  จากใบรายงานผล  ฉบบัท่ี  2  และ 
ฉบบัท่ี  5  ของโรงเรียนท่านมาวเิคราะห์หาจุดเด่นจุดดอ้ย  ตามล าดบั   
 

 1  น าคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  รายสาระการเรียนรู้จากใบรายงานผล
ฉบบัท่ี  5  กรอกขอ้มูลลงในตารางแลว้วเิคราะห์วา่อยูใ่นระดบัใด  เป็นจุดเด่นหรือจุดดอ้ย 
 

 
 
 2  น าคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  รายมาตรฐานการเรียนรู้จาก
ใบรายงานผลฉบบัท่ี  2  กรอกขอ้มูลลงในตารางแลว้วิเคราะห์วา่อยูใ่นระดบัใด  เป็นจุดเด่นหรือจุดดอ้ย 
 

 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

จ ำนวนและกำรด ำเนนิกำร

กำรวดั

เรขำคณติ

พชีคณติ

กำรวเิครำะหข์อ้มลูและ

ควำมน่ำจะเป็น

ควำมตำ่ง
ระดบั กำรแปลควำมหมำยสำระกำรเรยีนรู ้

โรงเรยีน ประเทศ

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ค 1.1

ค 1.2

ค 1.3

ค 1.4

ค 2.2

ค 3.1

ค 3.2

ค 4.1

ค 4.2

ค 5.1

ค 5.2

มำตรฐำนกำรเรยีนรู ้ กำรแปลควำมหมำยระดบั
ควำมตำ่งประเทศโรงเรยีน
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 3  น ารายช่ือสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้จากตาราง  เขียนลงในแผนภาพ 
ใหต้รงตามระดบัท่ีไดว้เิคราะห์ไวพ้ร้อมกบันบัจ านวนสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่
ละระดบั   
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 4  บนัทึกขอ้มูลลงในแบบสรุป  เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการรายงานผูอ้  านวยการโรงเรียน  
หรือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 

แบบสรุปผลการคน้หาจุดเด่น/จุดดอ้ย 
จากใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์ 
 
โรงเรียน  ..............................................................  ปีการศึกษา  .................................... 
 

 
 

---------------------------------------------------------- 
 

จ ำนวน รำยละเอยีด จ ำนวน รำยละเอยีด

จดุเดน่

จดุดอ้ย

รำยกำร
สำระกำรเรยีนรู ้ มำตรฐำนกำรเรยีนรู ้
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

        
 

เฉลยใบกจิกรรมที่  1-3 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี  1   
 กราฟท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัขอ้มูลของโรงเรียน  เม่ือท่าน  plot  กราฟเสร็จแลว้  กรุณาตรวจสอบโดย
ใชแ้นวทางในใบความรู้ท่ี  1 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี  2 
 การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลโรงเรียนของท่าน  กรุณาตรวจสอบโดยใช้
แนวทางในใบความรู้ท่ี  2 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี  3 
 การคน้หาจุดเด่น/จุดดอ้ย  ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลโรงเรียนของท่าน  กรุณาตรวจสอบโดยใชแ้นวทาง
ในใบความรู้ท่ี  3 
 
----------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบกจิกรรม 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หาและกจิกรรม 

เล่มที่  4  เร่ือง  แนวทางการ
พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6   
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค์ 
 
  1.  ทบทวนและวนิิจฉยัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งผลใหเ้กิด
จุดดอ้ยได ้
  2.  หาแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ได ้
 

 

เนือ้หา 
 
 1.  การทบทวนและการวินิจฉยัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งผลให้
เกิดจุดดอ้ย   
 2. การหาแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 
 

 

กจิกรรม 
 

 1.  ทดสอบก่อนการเรียนรู้เอกสาร 
 2.  ศึกษาเน้ือหาในเอกสารจากใบความรู้   
 3.  ท าใบกิจกรรม 
 4.  ทดสอบหลงัการเรียนรู้เอกสาร 
 5.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้   
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ใบความรู้ที่  1 

จาก  สทศ.  สู่ห้องเรียน 
 
 การบรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ประกอบดว้ยการก าหนดคุณภาพผูเ้รียนจากหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  จ  าแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  จ  านวน  8
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดแ้ก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
ภาษาองักฤษ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี โดยมีโรงเรียนเป็น
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาดว้ยการสอน  การสอบ  และการพฒันาตามมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน
ดงักล่าว  ในขณะเดียวกนัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  หรือ  ช่ือยอ่วา่
“สทศ.”  ท าหนา้ท่ีในการประเมินผลระดบัชาติ  แลว้น าผลการประเมินสะทอ้นให้เกิดการพฒันาการจดั
การศึกษาแก่ทุกภาคส่วน 
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 จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว  การน าขอ้มูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติแจง้ผลหลงัจากท่ีการสอบเสร็จส้ินลง  มาวเิคราะห์
ขอ้มูล  คน้หาจุดเด่น  จุดดอ้ย  เพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนนั้น  จึงเป็นการด าเนินการตาม
ระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และสามารถรับประกนัผลการจดัการศึกษาของ
ครูผูส้อนและโรงเรียนนั้นๆ  ได ้
 

ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของครูผูส้อนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  พบวา่ครูผูส้อนส่วนใหญ่ไม่ใชข้อ้มูลผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  จดัท าข้ึนดว้ยสาเหตุส าคญั  3  ประการ 
  1.  ครูผูส้อนมีความคิดเห็นวา่ผลการทดสอบระดบัชาติท่ี  สทศ.  จดัท าข้ึนเป็นเพียงการ
รายงานผลการสอบของนกัเรียนรุ่นท่ีแลว้  ซ่ึงจบการศึกษาไปแลว้  ไม่สามารถน าไปแกไ้ขได ้
และมกัมีความเขา้ใจวา่นกัเรียนแต่ละรุ่นมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั 
  2.  ครูผูส้อนไม่เขา้ใจสถิติบางอยา่ง  ประกอบกบัรายละเอียดในใบรายงานผลส่วนใหญ่
เป็นจ านวนท่ีตอ้งอาศยัการแปลความหมาย  แต่ครูไม่สามารถแปลความหมายขอ้มูลเช่ือมโยงกบับริบท
การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 
  3.  ครูผูส้อนไม่สามารถระบุจุดเด่น  จุดดอ้ย  จากผลการทดสอบได ้ ส่วนใหญ่มกัมุ่งเนน้ท่ี
การเปรียบเทียบค่าสถิติระดบัโรงเรียนกบัระดบัประเทศ  โดยพิจารณาเพียงค่าสูงกวา่หรือต ่ากวา่เท่านั้น
ท าใหไ้ม่สามารถเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนได ้
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ใบกจิกรรมที ่ 1 

 
ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอให้ท่านตรวจสอบความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบั 

 การน ามาขอ้มูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้น  
 ประถมศึกษาปีท่ี  6  มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอน 

 
ประเด็น ความคิดเห็น 

1.  นกัเรียนแต่ละรุ่นเก่งไม่เท่ากนั   
ท าใหค้ะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET)  สูงบา้งต ่าบา้ง 

 
.....  เห็นดว้ย  .....  ไม่เห็นดว้ย 

เพราะ  ............................................ 
......................................................... 
......................................................... 

2.  ขอ้สอบบางขอ้ยากมาก  บางขอ้ไม่
ยาก  มีผลต่อคะแนนของนกัเรียน 

 

 
.....  เห็นดว้ย  .....  ไม่เห็นดว้ย 

เพราะ  ............................................ 
......................................................... 
.......................................................... 

3.  นกัเรียนบางคนเรียนเก่ง  แต่ได้
คะแนนนอ้ย  นกัเรียนบางคนเรียนไม่
เก่ง  แต่ไดค้ะแนนมาก  เป็นเร่ืองท่ีคาด

เดาไดย้าก 

 
.....  เห็นดว้ย  .....  ไม่เห็นดว้ย 

เพราะ  ............................................ 
......................................................... 
......................................................... 

4.  ใบรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   

(O-NET)  มีขอ้มูลมากเกินไปท าให้
อ่านยาก 

 
.....เห็นดว้ย  .....  ไม่เห็นดว้ย 

เพราะ  ............................................ 
......................................................... 
........................................................ 
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ใบความรู้ที่  2 

เข้าใจวิชาคณติศาสตร์ 
 

 
 
 ครูผูส้อนคณิตศาสตร์จ าเป็นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของวชิา

คณิตศาสตร์  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของ

วชิาคณิตศาสตร์  สรุปไดด้งัน้ี 

  1.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดรวบยอด  เป็นการสร้างความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัเร่ืองหน่ึงๆ  ข้ึนจากธรรมชาติสู่ลกัษณะเป็นนามธรรม  เช่น  ความคิดรวบยอดเร่ืองเส้นขนาน

การคูณอตัราส่วนตรีโกณมิติ  การหาพื้นท่ี  ซ่ึงความคิดรวบยอดจะเกิดจากการสรุปความคิดเห็นท่ี

เหมือนกนั  โดยอาศยัประสบการณ์  เหตุการณ์  หรือสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 

  2.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล  อยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีแบบแผน

เป็นขั้นตอน  การสรุปในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งมีการอา้งอิงเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผลทุกขั้นตอน  

คณิตศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้ใหม่ๆ  และคิดคน้ส่ิงประดิษฐต่์างๆ 

  3.  คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นสากล  เป็นภาษาสัญลกัษณ์  ท่ีมีการก าหนดสัญลกัษณ์พิเศษ

ข้ึนเพื่อส่ือความหมายเฉพาะในทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงท าใหส้ามารถเขียนขอ้ความทางคณิตศาสตร์ได้

รัดกุม  ชดัเจน  ส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง  เกิดความเขา้ใจตรงกนัทัว่โลก  เช่น  π  หรือ  ∑  เป็นตน้ 

 

                                   

 

 

 

 

 

1.  ธรรมชาติของคณติศาสตร์ 
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  4.  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอยา่งหน่ึง  ความงามของคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยความมี

ระเบียบ  และความกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนภายใน  นกัคณิตศาสตร์จึงตอ้งเป็นผูมี้จิตนาการ  ช่างสังเกต

ละเอียดรอบคอบ  รู้จกัเลือกค าต่างๆ  มาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  พร้อมทั้งการใหเ้หตุผลอยา่งสมเหตุสมผล

รวมถึงการถ่ายทอดส่ิงท่ีพิสูจน์ไดแ้ลว้ออกมาอยา่งมีระบบระเบียบ  เป็นขั้นเป็นตอนอยา่งชดัเจน  เช่น

ความงดงามของตวัเลขความงดงามของคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ  การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะโดยใช้

รูปร่างรูปทรงทางเรขาคณิต   เป็นตน้ 

  5.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีโครงสร้างหรือแบบแผน  จึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาความรู้

ใหม่ๆ  ในสาขาต่างๆ  มากมาย  โครงสร้างของคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์นั้นมีก าเนิดมาจากธรรมชาติ  

โดยมนุษยไ์ดเ้ฝ้าสังเกตความเป็นไปของธรรมชาติ  โดยพิจารณาปัญหาต่างๆ  ของเน้ือหาเหล่านั้นแลว้

สรุปในรูปนามธรรม  สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเน้ือหานั้นๆ  ซ่ึงแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ประกอบดว้ย  ค าอนิยาม  บทนิยาม  และสัจพจน์  จากนั้นจึงใชต้รรกศาสตร์สรุปออกมา

เป็นกฎหรือทฤษฎีบท  แลว้น ากฎหรือทฤษฎีบทเหล่าน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นธรรมชาติต่อไป  ดว้ยวธีิการ

ดงักล่าวท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจความเป็นไปของธรรมชาติไดดี้ยิง่ข้ึนและในขณะท่ีน ากฎหรือทฤษฎีบทไป

ประยกุตใ์ชก้บัธรรมชาติ  อาจจะไดข้อ้มูลใหม่ก่อให้เกิดการปรับปรุงแกไ้ขแบบจ าลอง  จนกระทัง่

อาจจะท าใหไ้ดก้ฎหรือทฤษฎีบทท่ีดีกวา่เดิม  แลว้น าไปประยกุตใ์ชก้บัธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึง  ดงั

แผนภูมิ 

 

 

 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-Sw7DozFDjhc/Ve7Ge297oxI/AAAAAAAADQk/wm_U_YPAknA/s1600/Capture.PNG
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2.1  คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

  1)  มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัและศูนย ์ เศษส่วน

ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  ร้อยละ  การด าเนินการของจ านวน  สมบติัเก่ียวกบัจ านวน  สามารถ

แกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจ านวนนบั  เศษส่วน  ทศนิยมไม่เกินสาม

ต าแหน่ง  และร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้ สามารถหา

ค่าประมาณของจ านวนนบัและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได ้

  2)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว  ระยะทาง  น ้าหนกั  พื้นท่ี  ปริมาตร  ความจุ 

เวลา  เงิน  ทิศ  แผนผงั  และขนาดของมุม  สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าความรู้

เก่ียวกบัการวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได ้

  3)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและสมบติัของรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูป

วงกลม  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม  และเส้นขนาน 

  4)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธ์ได ้ แกปั้ญหาเก่ียวกบั

แบบรูป  สามารถวเิคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของสมการเชิงเส้นท่ีมีตวั

ไม่ทราบค่าหน่ึงตวัและแกส้มการนั้นได ้

  5)  รวบรวมขอ้มูล  อภิปรายประเด็นต่างๆ  จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ  แผนภูมิรูปวงกลม  กราฟเส้น  และตาราง  และน าเสนอขอ้มูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ

แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  และกราฟเส้น  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ใน

การคาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ  ได ้

  6)  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ

และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ

ความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
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2.2  สาระการเรียนรู้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่ง

ต่อเน่ือง  ตามศกัยภาพ  โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคน  ดงัน้ี 

  1)  จ านวนและการด าเนินการ:  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน  ระบบจ านวน

จริง  สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง  การด าเนินการของจ านวน  อตัราส่วน  ร้อยละ  การแกปั้ญหาเก่ียวกบั

จ านวน  และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

  2)  การวดั:  ความยาว  ระยะทาง  น ้าหนกั  พื้นท่ี  ปริมาตรและความจุ  เงินและเวลา  

หน่วยวดัระบบต่างๆ  การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั

และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

  3)  เรขาคณติ:  รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ  สองมิติ  และสามมิติ 

การนึกภาพ  แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric  

transformation)  ในเร่ืองการเล่ือนขนาน  (translation)  การสะทอ้น  (reflection)  และการหมุน

(rotation) 

  4)  พชีคณติ:  แบบรูป  (pattern)  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์นั  เซตและการด าเนินการของเซต

การใหเ้หตุผล  นิพจน ์ สมการ  ระบบสมการ  อสมการ  กราฟ  ล าดบัเลขคณิต  ล าดบัเรขาคณิต  

อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต 
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  5)  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น:  การก าหนดประเด็น  การเขียนขอ้ค าถาม 

การก าหนดวธีิการศึกษา  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การจดัระบบขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและ

การกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล  การส ารวจความคิดเห็น  ความน่าจะ

เป็นการใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ  และช่วยในการ

ตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

  6)  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์:  การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้

ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

2.3  มาตรฐานการเรียนรู้ 

  สาระที ่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 

   มาตรฐาน  ค  1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวน 

ในชีวติจริง 

   มาตรฐาน  ค  1.2  เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่างๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 

   มาตรฐาน  ค  1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 

   มาตรฐาน  ค  1.4  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้

  สาระที ่ 2  การวดั 

   มาตรฐาน  ค  2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี

ตอ้งการวดั 

   มาตรฐาน  ค  2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
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  สาระที ่ 3  เรขาคณติ 

   มาตรฐาน  ค  3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

   มาตรฐาน  ค  3.2  ใชก้ารนึกภาพ  (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ(spatial  

reasoning)  และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  ในการแกปั้ญหา 

  สาระที ่ 4  พชีคณติ 

   มาตรฐาน  ค  4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป(pattern)แบบรูปและฟังกช์ัน่ 

   มาตรฐาน  ค  4.2  ใชนิ้พจน์สมการอสมการกราฟและตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์

(mathematical  model)  อ่ืนๆ  แทนสถานการณ์ต่างๆ  ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใชแ้กปั้ญหา 

  สาระที ่ 5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

   มาตรฐาน  ค  5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   มาตรฐาน  ค  5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

   มาตรฐาน  ค  5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ

แกปั้ญหา 

  สาระที ่ 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

   มาตรฐาน  ค  6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร   

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

                             

 

 

 

 

 

 



-86- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

2.4  ตัวช้ีวดั  และสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.1  ป.6/1  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  ความหมาย  การอ่านและการเขียนทศนิยมสามต าแหน่ง 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.1  ป.6/2  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  หลกั  ค่าประจ าหลกั  และค่าของเลขโดดในแต่ละหลกัของทศนิยมสามต าแหน่ง 

   2.  การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย,  การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกิน

สามต าแหน่ง 

   3.  การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.1  ป.6/3  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูปเศษส่วน 

   2.  การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ  10,  100,  1,000  ในรูปทศนิยม 
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  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.2  ป.6/1  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของเศษส่วน  จ านวน

คละ  และทศนิยม  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน 

   2.  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนคละ 

   3.  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ 

   4.  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสาม

ต าแหน่ง 

   5.  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสาม

ต าแหน่ง 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.2  ป.6/2  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหา

ระคนของจ านวนนบั  เศษส่วน  จ านวนคละ  ทศนิยมและร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบ  และสร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจ านวนนบัได ้

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน

ของจ านวนนบั 

   2.  การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ

หารระคนของจ านวนนบั 

   3.  โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน

ของเศษส่วน 

   4.  โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน

ของทศนิยม 

   5.  การสร้างโจทยปั์ญหาการคูณ  การหาร  และการคูณ  หารระคนของทศนิยม  โจทย์

ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ  รวมถึงโจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการหาก าไร  ขาดทุน  การลดราคา

การหาราคาขาย  การหาราคาทุน  และดอกเบ้ีย 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.3  ป.6/1  บอกค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็หลกัต่างๆ  ของจ านวนนบั  และ

น าไปใชไ้ด ้

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  ค่าประมาณใกลเ้คียงเป็นจ านวนเตม็หม่ืน  เตม็แสน  และเตม็ลา้น 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.3  ป.6/2  บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   ค่าประมาณใกลเ้คียงทศนิยมหน่ึงต าแหน่งและสองต าแหน่ง 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.4  ป.6/1  ใชส้มบติัการสลบัท่ี  สมบติัการเปล่ียนหมู่  และสมบติัการแจกแจงใน

การคิดค านวณ 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การบวกการคูณ 

   2.  การบวก  ลบ  คูณหารระคน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  1.4  ป.6/2  หา  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น.  ของจ านวนนบั 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  ตวัประกอบ  จ านวนเฉพาะ  และตวัประกอบเฉพาะ 

   2.การหา  ห.ร.ม. 

   3.การหา  ค.ร.น. 

 

                     

 

 

 



-89- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  2.1  ป.6/1  อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของส่ิงต่างๆ  โดยระบุทิศทางและ

ระยะทางจริง  จากรูปภาพ  แผนท่ี  และแผนผงั 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  ทิศ 

   2.  การบอกต าแหน่งโดยใชทิ้ศ 

   3.  มาตราส่วน 

   4.  การอ่านแผนผงั 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  2.1  ป.6/2  หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใชค้วามยาวของดา้น 

   2.  การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใชส้มบติัของเส้นทแยงมุม 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  2.1  ป.6/3  หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง 

   2.  การหาพื้นท่ีของรูปวงกลม 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  2.2  ป.6/1  แกปั้ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

   2.  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

   3.  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  2.2  ป.6/2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  2.2  ป.6/2  เขียนแผนผงัแสดงต าแหน่งของส่ิงต่างๆ  และแผนผงัแสดงเส้นทางการ

เดินทาง 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การเขียนแผนผงัแสดงส่ิงต่างๆ 

   2.  การเขียนแผนผงัแสดงเส้นทางการเดินทาง 

   3.  การเขียนแผนผงัโดยสังเขป 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  3.1  ป.6/1  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม

ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด) 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  3.1  ป.6/2  บอกสมบติัของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  สมบติัของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  3.1  ป.6/3  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุมแยง้ 

   2.  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีอยูบ่นขา้ง

เดียวกนัของเส้นตดัเป็น  180  องศา 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  3.2  ป.6/1  ประดิษฐท์รงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และ

พีระมิดจากรูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ  (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก

กรวย  ปริซึม  พีระมิด) 

   2.  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  3.2  ป.6/2  สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือก าหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุม  หรือเม่ือ

ก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  4.1  ป.6/1  แกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูป 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง: 

   1.  ปัญหาเก่ียวกบัแบบรูป 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  4.2  ป.6/1  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา  และแกส้มการพร้อมทั้งตรวจ

ค าตอบ 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  สมการเชิงเส้นท่ีมีตวัไม่ทราบค่าหน่ึงตวั 

   2.  การแกส้มการโดยใชส้มบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการบวก  การลบ  การคูณ  หรือ

การหาร 

   3.  การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  5.1  ป.6/1  อ่านขอ้มูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  5.1  ป.6/2  เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  5.2  ป.6/1  อธิบายเหตุการณ์โดยใชค้  าท่ีมีความหมายเช่นเดียวกบัค าวา่  “เกิดข้ึน

อยา่งแน่นอน”  “อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได”้  “ไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน” 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   1.  การคาดคะเนเก่ียวกบัการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  6.1  ป.4-6/1  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  6.1  ป.4-6/2  ใชค้วามรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีน

การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  6.1  ป.4-6/3  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  6.1  ป.4-6/4  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือ

ความหมายและการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  6.1  ป.4-6/5  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั

ศาสตร์อ่ืนๆ 

  ตัวช้ีวดั 

   ค  6.1  ป.4-6/6  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 2.5  อภิธานศัพท์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ก าหนดค าอธิบายค าศพัท ์

ท่ีปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจไปในทิศทาง

เดียวกนั  ดงัน้ี 

  1)  การด าเนินการ  (operation)  หมายถึงการด าเนินการของจ านวนและการด าเนินการ

ของเซต  ซ่ึงการด าเนินการของจ านวนในท่ีน้ีไดแ้ก่  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การยกก าลงั  

และการถอดรากของจ านวนท่ีก าหนด  การด าเนินการของเซตในท่ีน้ีไดแ้ก่  ยเูนียน  อินเตอร์เซกชนั  

และคอมพลีเมนตข์องเซต 

  2)  การตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ(awareness  of  reasonableness  of  

answer)  เป็นการส านึก  เฉลียวใจ  หรือฉุกคิดวา่ค าตอบท่ีไดม้านั้นน่าจะถูกตอ้งหรือไม่  เป็นค าตอบท่ี

เป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้ หรือเป็นค าตอบท่ีควรตอบหรือไม่  เช่น  นกัเรียนคนหน่ึงตอบวา่  1 1

2 4


เท่ากบั  2

6   
แสดงวา่นกัเรียนคนน้ีไม่ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  เพราะไม่ฉุกคิดวา่เม่ือ

มีอยูแ่ลว้คร่ึงหน่ึง  การเพิ่มจ านวนท่ีเป็นบวกเขา้ไป  ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาตอ้งมากกวา่คร่ึง  แต่ค าตอบท่ี

ได้
  

2

6
  นั้นนอ้ยกวา่คร่ึง  ดงันั้นค าตอบท่ีไดไ้ม่น่าจะถูกตอ้ง  สมควรท่ีจะตอ้งคิดหาค าตอบใหม่  ผูท่ี้มี

ความรู้สึกเชิงจ านวนดีจะเป็นผูท่ี้ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณหรือ

การแกปั้ญหาไดดี้  การประมาณค่าเป็นวธีิหน่ึงท่ีอาจช่วยใหพ้ิจารณาไดว้า่ค  าตอบท่ีไดส้มเหตุสมผล

หรือไม่  
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  3)  การนึกภาพ  (visualization)  เป็นการนึกถึงหรือวเิคราะห์ภาพหรือรูปเรขาคณิตต่างๆ

ในจินตนาการเพื่อคิดหาค าตอบหรือกระบวนการท่ีจะไดภ้าพหรือเกิดภาพท่ีปรากฏ  เช่น 

 

 

 

 

 

เม่ือตอ้งการหาปริมาตรและพื้นท่ีผวิของปริซึมในรูปกถา้สามารถใชก้ารนึกภาพไดว้า่ปริซึมดงักล่าว

ประกอบดว้ยปริซึม  2  แท่ง  ดงัรูป  ข  หรือ  รูป  ค  ก็อาจท าใหห้าปริมาตรและพื้นท่ีผิวของปริซึม 

ในรูป  ก  ไดง่้ายข้ึน 

  4)  การประมาณ  (approximation)  เป็นการหาค่าซ่ึงไม่ใช่ค่าท่ีแทจ้ริง  แต่เป็นการหาค่าท่ี

มีความละเอียดเพียงพอท่ีจะน าไปใช ้ เช่น  ประมาณ  25.20  เป็น  25  หรือประมาณ  178  เป็น  180

หรือประมาณ  18.45  เป็น  20  เพื่อสะดวกในการค านวณค่าท่ีไดจ้ากการประมาณ  เรียกวา่  

ค่าประมาณ 

  5)  การประมาณค่า  (estimation)  เป็นการค านวณหาผลลพัธ์โดยประมาณ  ดว้ยการ

ประมาณแต่ละจ านวนท่ีเก่ียวขอ้งก่อนแลว้จึงน ามาค านวณหาผลลพัธ์  การประมาณแต่ละจ านวนท่ีจะ

น ามาค านวณอาจใชห้ลกัการปัดเศษหรือไม่ใชก้็ได ้ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

  6)  การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric  transformation)  เนน้เฉพาะการเปล่ียนต าแหน่ง

ของรูปเรขาคณิตท่ีลกัษณะและขนาดของรูปยงัคงเดิม  ซ่ึงเป็นผลจากการเล่ือนขนาน  (translation)  

การสะทอ้น  (reflection)  หรือการหมุน  (rotation)  โดยไม่กล่าวถึงสมการหรือสูตรท่ีแสดง

ความสัมพนัธ์ในการแปลงนั้น 

 

 

 

 

 

รูป  ค รูป  ข รูป  ก 



-96- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

  7)  การสืบเสาะ  สังเกต  และคาดการณ์เก่ียวกบัสมบติัทางเรขาคณิต  เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง  ในท่ีน้ีใชส้มบติัทางเรขาคณิตเป็นส่ือใน

การเรียนรู้  ผูส้อนควรก าหนดกิจกรรมทางเรขาคณิตท่ีผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้พื้นฐานเดิมท่ีเคยเรียน

มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้  ดว้ยการ  ส ารวจ  สังเกต  หาแบบรูป  และสร้างขอ้ความคาดการณ์ท่ี

อาจเป็นไปได ้ อยา่งไรก็ตามผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนตรวจสอบวา่ขอ้ความคาดการณ์นั้นถูกตอ้งหรือไม่

โดยอาจคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมวา่ขอ้ความคาดการณ์นั้นสอดคลอ้งกบัสมบติัทางเรขาคณิตหรือ

ทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม่  ในการประเมินผลสามารถพิจารณาไดจ้ากการท ากิจกรรมของ

ผูเ้รียน 

  8)  ความรู้สึกเชิงจ านวน  (number  sense)  เป็นสามญัส านึกและความเขา้ใจเก่ียวกบั

จ านวนท่ีอาจพิจารณาในดา้นต่างๆ  เช่น 

   8.1)  เขา้ใจความหมายของจ านวนท่ีใชบ้อกปริมาณ  (เช่น  ดินสอ  5  แท่ง)  และใช้

บอกอนัดบัท่ี  (เช่น  วิง่เขา้เส้นชยัเป็นท่ี  5) 

   8.2)  เขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายของจ านวนใดๆ  กบัจ านวนอ่ืนๆ  เช่น  8

มากกวา่  7อยู ่ 1  แต่นอ้ยกวา่  10  อยู ่ 2 

   8.3)  เขา้ใจเก่ียวกบัขนาดของจ านวนใดๆ  เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนอ่ืน  เช่น  8

ใกลเ้คียงกบั  4  แต่  8  นอ้ยกวา่  100  มาก 

   8.4)  เขา้ใจผลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินการของจ านวน  เช่น  ค าตอบของ  65+42

ควรมากกวา่  100  เพราะวา่  65>60,  42>40  และ  60+40  =  100 

   8.5)  ใชเ้กณฑจ์ากประสบการณ์ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจ านวน

เช่น  การรายงานวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  คนหน่ึงสูง  250 เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได ้

ความรู้สึกเชิงจ านวนสามารถพฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนได ้ โดยจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสมซ่ึงรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณค่า  ผูเ้รียนท่ีมีความรู้สึกเชิงจ านวนดี 

จะเป็นผูท่ี้สามารถตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณและการแกปั้ญหาไดดี้ 
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  9)  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  model)  ไดแ้ก่  ตาราง  กราฟ  นิพจน ์ สมการ

อสมการ  ฟังกช์นั  หรืออ่ืนๆ  ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ี

ก าหนดให ้

  10)  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (mathematical  skill  and  process)   

เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้  และ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีน้ี

เนน้ท่ีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น  และตอ้งการพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  ไดแ้ก่

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใหเ้หตุผล  ความสามารถในการส่ือสาร  ส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ  ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้  และการมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ผูส้อนตอ้งสอดแทรกทกัษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์เขา้กบัการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา  ดว้ยการใหน้กัเรียนท ากิจกรรม  หรือตั้งค  าถามท่ี

กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด  อธิบาย  และใหเ้หตุผล  เช่น  ให้นกัเรียนแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้

หรือให้นกัเรียนเรียนรู้ผา่นการแกปั้ญหา  ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางพีชคณิตในการแกปั้ญหาหรือ

อธิบายเหตุผลทางเรขาคณิต  ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเก่ียวกบัสถานการณ์

ต่างๆ   

ในชีวติประจ าวนัหรือกระตุน้ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี

หลากหลายและแตกต่างจากคนอ่ืน  รวมทั้งการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนดว้ย  การประเมินผลดา้น

ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมินไดจ้ากกิจกรรมท่ีนกัเรียนท า  จากแบบฝึกหดั

จากการเขียนอนุทิน  หรือขอ้สอบท่ีเป็นค าถามปลายเปิดท่ีใหโ้อกาสนกัเรียนแสดงความสามารถ 

  11)  แบบจ าลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  ไดแ้ก่  รูปเรขาคณิตซ่ึงใชใ้นการ

แสดงการอธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้
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  12)  แบบรูป  (pattern)  เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแสดงลกัษณะส าคญัร่วมกนัของชุดของ

จ านวน  รูปเรขาคณิต  หรือ  อ่ืนๆ  การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสังเกตและวเิคราะห์แบบรูปเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์  กล่าวคือ  สังเกต  ส ารวจ  คาดการณ์

และใหเ้หตุผลสนบัสนุนหรือคา้นการคาดการณ์  ตวัอยา่งเช่น  ในระดบัประถมศึกษา  เม่ือก าหนดชุด

ของรูปเรขาคณิต    และถา้ความสัมพนัธ์เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป  ผูเ้รียนน่าจะคาดการณ์ไดว้า่

รูปต่อไปในแบบรูปน้ีควรเป็น    ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีการเขียนรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมสลบักนั

คร้ังละหน่ึงรูปเช่นเดียวกนัเม่ือมีแบบรูปชุดของจ านวน  101  1001  10001  100001  และถา้

ความสัมพนัธ์เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป  ผูเ้รียนน่าจะคาดการณ์ไดว้า่จ  านวนถดัไปควรเป็น  1000001  ดว้ย

เหตุผลท่ีวา่ตวัเลขท่ีแสดงจ านวนถดัไปไดม้าจากการเติม  0  เพิ่มข้ึนมาหน่ึงตวัในระหวา่งเลขโดด  1   

ท่ีอยูห่วัทา้ย  ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  แบบรูปท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนสังเกตและวเิคราะห์ควรเป็นแบบรูปท่ี

สามารถน าไปสู่การเขียนรูปทัว่ไปโดยใชต้วัแปรในลกัษณะเป็นฟังกช์นัหรือความสัมพนัธ์อ่ืนๆ  เชิง

คณิตศาสตร์  เช่น  เม่ือก าหนดแบบรูป  1  3  5  7  9  11  มาใหแ้ละถา้ความสัมพนัธ์เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป

ผูเ้รียนควรเขียนรูปทัว่ไปของจ านวนในแบบรูปไดเ้ป็น  2n–1  เม่ือ  n  =  1,2,3,… 

  13)  รูปเรขาคณิต  (geometric  figure)  เป็นรูปท่ีประกอบดว้ย  จุด  เส้นตรง  เส้นโคง้

ระนาบ  ฯลฯ  อยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง 

   13.1)  ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ  ไดแ้ก่  เส้นตรงส่วนของเส้นตรงและรังสี 

   13.2)  ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสองมิติ  ไดแ้ก่  มุมวงกลมรูปสามเหล่ียมและรูป

ส่ีเหล่ียม 

   13.3)  ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ไดแ้ก่  ทรงกลมลูกบาศกป์ริซึม  และพีระมิด 

  14)  สันตรง  (straightedge)  เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียนเส้นในแนวตรง

เช่น  ใชเ้ขียนส่วนของเส้นตรงและรังสี  ปกติบนสันตรงจะไม่มีมาตราวดั  (measure)  ก ากบัไวอ้ยา่งไร

ก็ตามในการเรียนการสอนอนุโลมใหใ้ชไ้มบ้รรทดัแทนสันตรงไดโ้ดยถือเสมือนวา่ไม่มีมาตราวดั 

  15)  เหตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ  (spatial  reasoning)  เป็นการใชค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

สมบติัต่างๆ  ของรูปเรขาคณิตและความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต  มาใหเ้หตุผลหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์หรือแกปั้ญหาทางเรขาคณิต 
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ใบกจิกรรมที ่ 2 

 
ค าช้ีแจง  หลงัจากการศึกษาใบความรู้เสร็จส้ินแลว้  ขอให้ท่านตอบค าถามเก่ียวกบัธรรมชาติวชิา
คณิตศาสตร์  สาระ  มาตรฐาน  และตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
  

 
ค าถามขอ้  1  ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นอยา่งไร 
ค าตอบขอ้  1  …………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าถามขอ้  2  สาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์มีอะไรบา้ง 
ค าตอบขอ้  2 ………………………………………………………………………….………………...… 
……………………………………………..…………………………….……….…..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………….….……… 
…………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………….……… 
ค าถามขอ้  3  มาตรฐานการเรียนรู้ของวชิาคณิตศาสตร์เนน้ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมใด  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
ค าตอบขอ้  3  ……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบความรู้ที่  3 

บทเรียนจากการสะท้อนข้อยาก 
 

สาระที ่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
 ข้อ  1 
 

 
 

 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเปล่ียน
เศษส่วนใหเ้ป็นทศนิยมและเปล่ียนทศนิยมใหเ้ป็นเศษส่วน  และหาค าตอบของโจทยปั์ญหาระคนของ
จ านวนนบั  เศษส่วน  และทศนิยม  ไดโ้ดยใชก้ารบวก  ลบ  คูณ  และหารทศนิยม  (ค  1.1  ป.6/3,         
ค  1.2  ป.6/1,  ค  1.2  ป.6/2) 
 

 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดในการเปล่ียนเศษส่วนใหเ้ป็นทศนิยมและเปล่ียน

ทศนิยมใหเ้ป็นเศษส่วน  กล่าวคือไม่สามารถเปล่ียน  4
14   ใหเ้ป็นทศนิยมและไม่สามารถเปล่ียน  2.25  

ใหเ้ป็นเศษส่วนได ้ รวมทั้งอาจขาดทกัษะในการบวก  ลบ  คูณ  หารทศนิยม  จึงท าใหไ้ม่สามารถ
ค านวณหาค าตอบได ้
 

 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จริงท่ีใกลต้วั
ผูเ้รียน  และฝึกทกัษะการเปล่ียนเศษส่วนเป็นทศนิยม  เปล่ียนทศนิยมเป็นเศษส่วน  และฝึกทกัษะการ
บวก  ลบ  คูณ  และหารทศนิยม  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีโจทยห์ลากหลาย 
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 ข้อ  2 

  
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการประมาณ
ค่าใกลเ้คียงของทศนิยม  (ค  1.3  ป.6/2) 
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเร่ืองการประมาณค่าใกลเ้คียงของทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งและสองต าแหน่ง  ในท่ีน้ีโจทยมี์สถานการณ์ของการประมาณค่าใกลเ้คียงของทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งกบัสองต าแหน่งในขอ้เดียวกนั  และ  “9”  เป็นทศนิยมต าแหน่งท่ีสาม  จึงท าใหผู้เ้รียนเกิด
ความสับสนในการประมาณ 
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  ตารางสิบ  ตารางร้อย  เป็นตน้  เพื่อใหเ้ขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอด  โดยเร่ิมจาก
จ านวนนอ้ยๆ  ไปสู่โจทยท่ี์มีจ  านวนมากข้ึนตามล าดบั  ทั้งน้ีการสอนทศนิยมตอ้งอาศยัพื้นฐานเร่ือง
เศษส่วนมาก่อน  ดงันั้น  ครูผูส้อนตอ้งตรวจสอบความเขา้ใจและความคิดรวบยอดของผูเ้รียนในเร่ือง
เศษส่วนเสียก่อน  จึงจะจดัการเรียนการสอนเร่ืองทศนิยมได ้
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ข้อ  3 
 

 
 

 ข้อ  4 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้  3-4  น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการ
วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยร์ะคนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัก าไรขาดทุนและทกัษะการบวก  
ลบ  คูณ  และหาร  (ค  1.2  ป.6/1,  ค  1.2  ป.6/2) 

 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการวิเคราะห์โจทยซ่ึ์งมีความซบัซอ้น  
เน่ืองจากตอ้งค านวณราคาต่อหน่วย  และค านวณผลรวม  จากนั้นตอ้งค านวณหาก าไร  แลว้จึง
ค านวณหาค าตอบเป็นร้อยละ  รวมทั้งผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัก าไร  ขาดทุน  จึงท าให้ 
ไม่สามารถค านวณหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีได ้

 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จริงท่ีใกลต้วั
ผูเ้รียน  เช่น  สถานการณ์พ่อคา้แม่คา้  ตลาดนดั  เป็นการคา้ขายท่ีมีสินคา้และการใชเ้งินในการคา้ขาย
จริงๆ  เป็นตน้  จากนั้นครูผูส้อนจึงเช่ือมโยงไปสู่การวเิคราะห์และหาค าตอบจากโจทยท่ี์มีความ
ซบัซอ้นข้ึนตามล าดบั  และฝึกทกัษะการวเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบจากโจทยท่ี์มีความ
หลากหลาย  
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 ข้อ  5 
 

 
 

 ข้อ  6 

 
 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้  5-6  ผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการหา  
ค.ร.น.   ห.ร.ม.  และทกัษะการคูณ  การหาร  (ค  1.4  ป.6/2)   
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั  ค.ร.น. และ  ห.ร.ม.  เน่ืองจากสถานการณ์
ในโจทยไ์ม่มีความซบัซอ้นเพียงแต่ไม่ไดก้  าหนดใหผู้เ้รียนหา  ค.ร.น.  หรือ  ห.ร.ม.  ผูเ้รียนจึงอาจเกิด
ความสับสน  จึงไม่สามารถหาค าตอบได ้  
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จริง  เช่น  ให้ผูเ้รียน
ทดลองจดัแจกนัดอกไมเ้ช่นเดียวกบัโจทยก์ าหนด  โดยใชด้อกไมจ้ริง  หรืออาจใชว้สัดุอ่ืนๆ  ท่ีหาได้
ง่าย  เป็นตน้  เม่ือผูเ้รียนมีความคิดรวบยอด  มีความเขา้ใจลึกซ้ึงแลว้จึงใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะโดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะท่ีมีความหลากหลาย 
 

  

ตอบ  12   
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 ข้อ  7 

 

 
 

 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสมบติัการ
สลบัท่ีในการคิดค านวณ  (ค  1.4  ป.6/1) 
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความเขา้ใจและความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสมบติัการสลบัท่ี  และ
จ านวน  จึงท าใหเ้กิดความสับสนในการเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งของโจทย ์ ในท่ีน้ี  (5 × 3)  เป็นจ านวน
หน่ึง  ดงันั้น  เม่ือจ าเป็นตอ้งใชส้มบติัการสลบัท่ีจึงเป็นการสลบัท่ีของการคูณระหวา่งจ านวน  (5 × 3)  
กบั  4  ตวัเลือกท่ีถูกตอ้งจึงเป็น  ขอ้  2  ส่วนขอ้อ่ืนๆ  เป็นตวัลวงซ่ึงใชส้มบติัการเปล่ียนหมู่   
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสร้างความเขา้ใจและความคิดรวบยอดเก่ียวกบั  “จ านวน”  และ  “สัญลกัษณ์”  ใหถู้กตอ้ง  
ตวัอยา่งเช่น  “8”  เป็นจ านวนท่ีสามารถแสดงดว้ยสัญลกัษณ์  “7 + 1”  หรือ  “5 + 3”  หรือ  “10 - 2” 
เป็นตน้  หลงัจากนั้นจึงสร้างความเขา้ใจและความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสมบติัการสลบัท่ี ในการคิด
ค านวณต่อไป 
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สาระที ่ 2  การวดั 
ข้อ  8 

 
 

 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเร่ืองทิศ  มาตราส่วน
และการคิดค านวณ  (ค  2.1  ป.6/1) 
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทิศ  และมาตราส่วนโดยเฉพาะทิศ
ตะวนัออก  ทิศตะวนัตก  เน่ืองจากในแผนผงัมีสัญลกัษณ์ทิศเหนือแลว้  นอกจากน้ีตวัลวงเป็นตวัลวงท่ี
ดี  เช่น  ตวัลวงท่ี  1  ทิศไม่ถูกตอ้งแต่ระยะทางถูกตอ้ง  ตวัลวงท่ี  2  ทิศถูกตอ้งแต่ระยะทางไม่ถูกตอ้ง  
ตวัลวงท่ี  3  ทิศถูกตอ้งแต่ระยะทางไม่ถูกตอ้ง  เป็นตน้  ดงันั้นผูรี้ยนตอ้งมีความคิดรวบยอดเร่ืองทิศ  
มาตราส่วน  และการคูณ  อยา่งถูกตอ้ง  จึงจะสามารถเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งได ้
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จริงเพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและความคิดรวบยอดตามล าดบั  เช่น  การใหผู้เ้รียนส ารวจสถานท่ีต่างๆ  
ในหมู่บา้น  วดัระยะทางจริง  หลงัจากนั้นน ามาเขียนแผนผงั  โดยใชม้าตราส่วน  เป็นตน้  การจดัการ
เรียนการสอนลกัษณะน้ีบ่อยๆ  จะท าใหผู้เ้รียนใชท้กัษะต่างๆ  อยา่งรอบดา้น  และมีความคุน้เคยกบั
ขอ้มูลในแผนผงั  ผูเ้รียนจึงจะสามารถวเิคราะห์และคิดหาค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 ข้อ  9 

 
 

 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเร่ืองเวลา  (ค  2.2   
ป.4/1  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การชัง่  การตวง  เงิน  และเวลา)  :ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4 
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเร่ืองเวลา  เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4  ไม่มีในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5-6  นอกจากน้ีโจทยมี์ความซบัซอ้น  เน่ืองจากมี
เน้ือหาเก่ียวกบัประเทศอาเซียนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  ขอ้มูลในโจทยไ์ม่มีช่ือประเทศพม่า  แต่ใชค้  าวา่  
“ส่วนท่ีเหลือ”  แต่เม่ือโจทยถ์ามกลบัมีค าวา่  “พม่า”  ซ่ึงผูเ้รียนอ่านไม่พบในขอ้มูล  ดว้ยความซบัซอ้น
ของเน้ือหาของโจทย ์ ระยะเวลาในการเรียนรู้เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  เท่านั้น  จึงท าใหโ้จทยข์อ้
น้ีเป็นโจทยท่ี์ยากมากส าหรับผูเ้รียน 
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนเพื่อกระตุน้ความคิดรวบยอดเร่ืองเวลา
โดยใชส้ถานการณ์จริงและส่ือของจริงไดแ้ก่นาฬิกา  ตวัอยา่งการจดักิจกรรม  เช่น  น านาฬิกามา
หลายๆ  เรือน  สมมติให้เป็นนาฬิกาประเทศไทย  ประเทศอ่ืนๆ  ท่ีมีโซนเวลาแตกต่างกนั  เป็นตน้  จาก
การจดักิจกรรมดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและความคิดรวบยอดเร่ืองเวลา  หลงัจากนั้นจึงใช้
โจทยปั์ญหาหรือแบบฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพและความหลายหลายในการฝึกทกัษะ  เป็นการย  ้า  ซ ้ า
ทวนใหมี้ความคิดหลากหลายมากข้ึน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ข้อ  10 
 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเร่ืองการหาปริมาตร
และความจุของรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  (ค  2.2  ป.6/2)  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร  (ค  1.1  ป.6/1)   
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเร่ืองการหาปริมาตร  และวธีิการหาค าตอบของ
โจทย ์ เน่ืองจากโจทยต์อ้งการทราบความสูงของอ่าง  ไม่ตอ้งการทราบปริมาตร  ดงันั้นหากผูเ้รียนไม่มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัวธีิการหาปริมาตร  ก็จะไม่สามารถหาค าตอบได ้  
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จริงและใชส่ื้อการ
สอนเพื่อให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงระหวา่งรูปทรงกบัปริมาตร  เช่น  น าอ่างเล้ียงปลารูปทรงส่ีเหล่ียมมาให้
ผูเ้รียนวดัความกวา้ง  ความยาว  และความสูงไว ้ น าน ้าเทลงในอ่าง  แลว้วดัความสูงของระดบัน ้า  
หลงัจากนั้นค านวณหาปริมาตรน ้า  ใชเ้คร่ืองตวงน ้าเพื่อวดัปริมาตรน ้า  แลว้ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบผล
การคิดค านวณกบัการใชเ้คร่ืองตวง  เป็นตน้  การจดัการเรียนการสอนลกัษณะน้ีจะท าใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ความเขา้ใจและความคิดรวบยอดเชิงรูปธรรม  หลงัจากนั้นจึงใชแ้บบฝึกทกัษะต่างๆ  ฝึกการคิด
ค านวณและหาค าตอบ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ข้อ  11 
 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสูตรการหา
พื้นท่ี  และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ี  (ค  2.1  ป.6/3  และ  ค  2.2  ป.6/1) 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนอาจมีความคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัสูตรการหาพื้นท่ี  และขาดความคิดรวบ
ยอดในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีซ่ึงเป็นพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและพื้นท่ีของรูปวงกลมท่ีทบั
ซอ้นกนั   
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนคน้หาและสรุป
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัพื้นท่ีและการหาพื้นท่ีดว้ยตนเอง  เช่น  ใหผู้เ้รียนวดัและค านวณพื้นท่ีส่ิงต่างๆ  
ท่ีอยูใ่กลต้วัผูเ้รียนดว้ยตนเอง  เป็นตน้ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ข้อ  12 
 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีไดผู้เ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการหา
พื้นท่ีวงกลม  และทกัษะการคูณ  การหาร 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการคูณเศษส่วน  และเลขยกก าลงั  
เน่ืองจากการหาพื้นท่ีวงกลมซ่ึงมีสูตร   r

2  นั้นตอ้งอาศยัความคิดรวบยอดของเศษส่วนและเลขยก
ก าลงั  จากการวเิคราะห์โจทยเ์ป็นโจทยท่ี์ไม่ซบัซอ้น  
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมในการ
หาพื้นท่ีวงกลมดว้ยตนเอง  และฝึกการคิดค านวณจนคล่อง 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ข้อ  13 
 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการแกโ้จทย์
ปัญหาพื้นท่ี  ร้อยละ  (ค  2.2  ป.6/1)   
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์  ร้อยละ  และการหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก  เน่ืองจากโจทยก์ าหนดความกวา้งความยาวของรูปท่ี  1  ใหเ้ท่านั้น  ส่วนรูปอ่ืนๆ  ผูเ้รียนตอ้งใช้
การคิดวเิคราะห์และทกัษะในการคน้หาค าตอบเพื่อใชใ้นการค านวณหาค าตอบของรูปท่ี  2  และ  3  
นอกจากน้ีตวัเลือกไม่ไดเ้สนอค าตอบท่ีเป็นความกวา้งและยาวของรูปแต่กลบัเสนอค าตอบเป็นการ
เปรียบเทียบมากกวา่หรือนอ้ยกวา่  ท าใหผู้เ้รียนตอ้งใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจอีกระดบัหน่ึง   
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิด
วเิคราะห์และการใชข้อ้มูลในการตดัสินใจมากกวา่การคิดค านวณเพื่อหาค าตอบเพียงค าตอบเดียว  เช่น  
การเปรียบเทียบขอ้มูล  เป็นตน้ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

สาระที ่ 3  เรขาคณติ 
 ข้อ  14 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสมบติัของ
เส้นขนาน  โดยอาศยัมุมแยง้  และมุมภายใน  ของเส้นตดั  (ค  3.1  ป.6/3)   
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสมบติัของเส้นขนาน  มุมแยง้  มุมภายนอก  
และมุมภายใน 
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อของจริงท่ีท าให้
ผูเ้รียนจบัตอ้งไดม้ากกวา่การวาดรูปบนกระดานด าแลว้ให้ผูเ้รียนวดัมุมบนรูปในกระดานด า  แต่ควรใช้
วสัดุท่ีเป็นเส้นตรง  เช่น  ไม ้ เชือก  หลอด  เป็นตน้  ผูเ้รียนในวยัน้ียงัไม่สามารถมีความคิดรวบ
ยอดจากการเรียนรู้จากสัญลกัษณ์เท่านั้น  ตอ้งอาศยัส่ือของจริงจึงจะเรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอดได ้  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ข้อ  15 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัรูปทรง
เรขาคณิตสามมิติและภาพคล่ีของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ  (ค  3.2  ป.6/1)   
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัรูปทรงเรขาคณิตสามมิติและภาพคล่ีของ
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ  และไหวพริบในการอ่านโจทย ์ เน่ืองจากโจทยใ์ชส้ถานการณ์ใหผู้เ้รียนหารูป
มาเพิ่มเติมจากรูปท่ีมีอยูแ่ลว้   
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนศึกษาภาพคล่ีและ
ประกอบรูปทรงเรขาคณิตดว้ยตนเองจากส่ือของจริงท่ีจบัตอ้งได ้ และใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีความ
หลากหลายในการฝึกการอ่านโจทยแ์ละการแกปั้ญหาเพื่อหาค าตอบ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

สาระที ่ 4  พชีคณติ 
 ข้อ  16 
 

 
 
 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัแบบรูป  
(pattern)  ซ่ึงเป็นชุดของจ านวน  ผูเ้รียนตอ้งสังเกต  ส ารวจ  ความสัมพนัธ์ของชุดจ านวนท่ีมีความ
ต่อเน่ืองกนั  เวน้ระยะใหห้าค าตอบ  3  ช่วง  จากนั้นจึงน าจ านวนท่ีหาไดม้าด าเนินการหาค าตอบตามท่ี
โจทยก์ าหนด 
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดทกัษะการสังเกต  ส ารวจ  และหาความสัมพนัธ์ของชุดจ านวน  จึง
ส่งผลไปสู่การคาดการณ์ต่อเน่ืองไปในแต่ละช่วง  นอกจากน้ีโจทยปั์ญหาขอ้น้ีมีความยากเน่ืองจากการ
หาค าตอบตามท่ีโจทยก์ าหนดจึงท าใหน้กัเรียนตอ้งมีความแม่นย  าสองขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนการหา
ค าตอบตามแบบรูปท่ีโจทยก์ าหนด  และขั้นตอนการคิดหาค าตอบจากการด าเนินการตามท่ีโจทย์
ก าหนด  ท าใหผู้เ้รียนตอ้งใชท้กัษะการคิดค านวณ  ไดแ้ก่  การบวก  และการลบเขา้มาช่วยจึงจะท าให้
สามารถหาค าตอบไดถู้กตอ้ง  เน่ืองจากเป็นโจทยแ์บบอตันยั  ชนิดเขียนค าตอบ   
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนจบั
ตอ้งไดส้ร้างความสัมพนัธ์ของแบบรูปและคน้หาค าตอบจากสถานการณ์ง่ายๆ  ไปจนถึงสถานการณ์ท่ี
ยากข้ึน  หลงัจากนั้นจึงใหผู้เ้รียนสร้างความสัมพนัธ์ของแบบรูปข้ึนเอง  และแลกเปล่ียนใหเ้พื่อนคน
อ่ืนๆ  คน้หาค าตอบใหไ้ด ้ จากนั้นจึงใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีความหลากหลายใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์และ
หาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 ข้อ  17 
 

 
 

 การสะท้อน  การหาค าตอบของโจทยข์อ้น้ีผูเ้รียนตอ้งมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัแบบรูป  
(pattern)  ซ่ึงเป็นชุดของรูปเรขาคณิต  ผูเ้รียนตอ้งสังเกต  ส ารวจ  ความสัมพนัธ์ของชุดรูปเรขาคณิตรูป
ท่ี  1  ถึง  รูปท่ี  4  และคาดการณ์ต่อเน่ืองไปจนถึงรูปท่ี  7   
 
 สภาพปัญหา  ผูเ้รียนขาดทกัษะการสังเกต  ส ารวจ  และหาความสัมพนัธ์ของชุดรูปเรขาคณิต  
จึงส่งผลไปสู่การคาดการณ์ต่อเน่ืองไปจนถึงรูปท่ี  7  นอกจากน้ีโจทยปั์ญหาขอ้น้ีมีความยากเน่ืองจาก
การคาดการณ์จากรูปสุดทา้ย  (รูปท่ี  4)  ไปจนถึงรูปท่ี  7  นั้นห่างกนัถึง  3  ช่วง  ท าให้ผูเ้รียนตอ้งใช้
ทกัษะการคิดค านวณ  ไดแ้ก่  การบวก  และการคูณเขา้มาช่วยจึงจะท าใหส้ามารถหาค าตอบไดถู้กตอ้ง  
เน่ืองจากเป็นโจทยแ์บบอตันยั  ชนิดเขียนค าตอบ   
 
 แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนจบั
ตอ้งไดส้ร้างความสัมพนัธ์ของแบบรูปและคน้หาค าตอบจากสถานการณ์ง่ายๆ  ไปจนถึงสถานการณ์ท่ี
ยากข้ึน  หลงัจากนั้นจึงใหผู้เ้รียนสร้างความสัมพนัธ์ของแบบรูปข้ึนเอง  และแลกเปล่ียนใหเ้พื่อนคน
อ่ืนๆ  คน้หาค าตอบใหไ้ด ้ จากนั้นจึงใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีความหลากหลายใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์และ
หาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
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ใบความรู้ที่  4 
แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวชิาคณติศาสตร์ 

 
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
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จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอนหรือจุดประสงคข์องการจดัการเรียนการสอน  คือ
ขอ้ความท่ีระบุคุณลกัษณะการเรียนรู้และความสามารถท่ีครูผูส้อนตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  วา่เม่ือ
เสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนการสอนน้ีผูเ้รียนจะตอ้งรู้อะไร  จะตอ้งท าอะไรได ้  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   
ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติัได ้ รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ในแต่ละระดบัชั้นในลกัษณะของมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั   
ในการจดัการเรียนการสอนครูผูส้อนจึงตอ้งวเิคราะห์มาตรฐานการ  
เรียนรู้และตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแลว้เขียนเป็นผลการเรียนรู้ในรูปของ 
การปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้ เรียกวา่จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  และใช้
จุดประสงคน้ี์เป็นส่ือกลางสร้างความเขา้ใจระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียนให้เขา้ใจเขา้ใจตรงกนัวา่
เป้าหมายของการเรียนการสอนคืออะไร  สุดทา้ยผูเ้รียนตอ้งบรรลุผลการเรียนรู้อะไร  ซ่ึงการแจง้
จุดประสงคข์องการจดัการเรียนการสอนก่อนด าเนินการสอนพบวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

การก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการจดัการเรียนการสอนตอ้งก าหนดใหค้รอบคลุมทั้ง 
3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย  

1.  ดา้นพุทธิพิสัย  หมายถึง  จุดประสงคท่ี์แสดงความสามารถของสติปัญญาในการประมวล
ขอ้มูล  พฤติกรรมท่ีช้ีบ่งความสามารถในดา้นน้ีสามารถแบ่งได ้ 6  ระดบั  ดงัน้ี 

 1)  รู้  จ า  หมายถึง  การรับรู้ขอ้มูล  ความรู้ความสามารถในการระลึกได ้ จ าได ้
ค ากริยาท่ีใชบ้่งบอกพฤติกรรม ไดแ้ก่  เลือก  ระบุ  อธิบาย  เติมค าใหส้มบูรณ์  ช้ีบ่ง  จบัคู่จดัท ารายการ 
เรียกช่ือ  จ า บอก  ก าหนด  

 2)  เขา้ใจ  หมายถึง  ความสามารถในการแปลความ  อธิบายความรู้  ตีความ  
คาดคะเน ค ากริยาท่ีใชบ้่งบอกพฤติกรรม  ไดแ้ก่  เปล่ียน  อธิบาย  ประมาณการ  ขยายความ  สรุป  
อา้งอิง  แปลความหมาย  คาดคะเน  ตีความ  ขยายความ  อุปมาอุปมยั  ลงสรุป  ยกตวัอยา่ง 

  

การก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน 
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 3)  ประยกุตใ์ช ้ หมายถึง  ความสามารถในการน าขอ้มูลไปใช ้ ค ากริยาท่ีใชบ้่งบอก
พฤติกรรม  ไดแ้ก่ การประยุกต ์ การค านวณ  การสาธิต  การพฒันา  การคน้พบ  การดดัแปลง  การ
ด าเนินการ  การมีส่วนร่วม  การแสดง  วางแผน  ท านาย  เช่ือมโยง  

 4)  วเิคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการแยกส่วนประกอบของส่ิงต่างๆ  และ
คน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งของส่วนประกอบกบัโครงสร้างรวม
หรือส่วนประกอบเฉพาะ  ค ากริยาท่ีใชบ้่งบอกพฤติกรรม ไดแ้ก่  วเิคราะห์  แยกแยะ  จดัพวก  จดัชั้น 
จดัประเภท  จดักลุ่ม  เปรียบเทียบ  หาความแตกต่าง  วจิารณ์  แสดงแผนภูมิ  จ าแนก  สรุปอา้งอิง  และ
ก าหนดองคป์ระกอบ 

 5)  ประเมินค่า  หมายถึง  ความสามารถในการตดัสินใจโดยอาศยัเกณฑห์รือ
มาตรฐาน  ค ากริยาท่ีใชบ้่งบอกพฤติกรรม  ไดแ้ก่  โตแ้ยง้  ประเมิน  เปรียบเทียบ  สรุปความ  วจิารณ์  
ตดัสิน อธิบาย  ตีความ  จดัล าดบัท่ี  จดัชั้น  เทียบกบัมาตรฐาน 

 6)  สร้างสรรค ์ หมายถึง  ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่างๆ  เขา้ดว้ยกนั
ดว้ยรูปแบบใหม่ๆ  ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งมีเหตุผล  หรือท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นตน้แบบ  ค ากริยา
ท่ีใชใ้นการแสดงพฤติกรรมไดแ้ก่  สร้าง  ออกแบบ  พฒันา  ประพนัธ์  แต่ง  วางแผน  ปรับปรุง  ผลิต  
น าเสนอ 

2.  ดา้นจิตพิสัย  หมายถึง  จุดประสงคท่ี์แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัความรู้สึก  เจตคติและค่านิยม 
แบ่งเป็น  5  ล าดบัขั้น  ดงัน้ี 

 1)  การรับรู้  เป็นล าดบัของการตระหนกั  รับรู้ต่อส่ิงเร้า  ผูเ้รียนจะแสดงออกให้เห็น
ถึงความตั้งใจ  ความสนใจ  ต่อส่ิงเร้าหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  ค ากริยาท่ีใช ้ ไดแ้ก่  เลือก  ช้ี  ติดตาม 
ยอมรับ 

 2)  การตอบสนอง  เป็นขั้นของการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการถูก
ควบคุมหรือโดยความสนใจของผูเ้รียนเองเพราะเห็นวา่ส่ิงเร้านั้นน่าสนใจ  ค  ากริยาท่ีใช ้ ไดแ้ก่  พิสูจน์  
อภิปราย  น าเสนอ  เลือก 
 3)  การเห็นคุณค่า  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแสดงพฤติกรรมดว้ยความเช่ือ ความประทบัใจ  ความ
ซาบซ้ึง  และศรัทธาท่ีมีต่อส่ิงนั้นดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  ค ากริยาท่ีใช ้ ไดแ้ก่  อธิบาย  ท าตาม  ริเร่ิม  
น าไปใช ้
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 4)  การจดัระเบียบ  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนสร้างระบบค่านิยมส่วนตนข้ึนมาโดยการ
ยอมรับและจดัระเบียบคุณค่าต่างๆ  ใหเ้ช่ือมโยงเขา้กบัค่านิยมเดิมท่ีมีมาก่อนของตนเอง  เป็นค่านิยม
ในชีวติ  ค  ากริยาท่ีใช ้ ไดแ้ก่  จดัระเบียบ  รวบรวม  สรุป  บูรณาการ  จดัล าดบั  สังเคราะห์  สร้าง  
จดัระบบ 

 5)  การสร้างระบบค่านิยมของตนเอง  เป็นการก าหนดคุณลกัษณะ  การน าค่านิยมท่ี
จดัระบบแลว้มาปฏิบติัจนเป็นนิสัยเฉพาะตน  พฤติกรรมในระดบัน้ีมีความคงเส้นคงวา แน่นอน  ไม่
เปล่ียนแปลงต่อความเช่ือของตนเอง  ค  ากริยาท่ีใช ้ ไดแ้ก่  ปฏิบติั  แสดงออก  แกปั้ญหา  ประกาศตวั  
แสดงตน  อุทิศตน  ทุ่มเท  ยอมรับ  เกิดส านึก 

3.  ดา้นทกัษะพิสัย  หมายถึง  จุดประสงคท่ี์แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัพฒันาทกัษะทางกาย 
เนน้หนกัดา้นการวางท่าทางใหถู้กตอ้ง  และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานแต่ละชนิด  สามารถระบุ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกไดจ้ากการตีความทกัษะหรือการปฏิบติัออกมาเป็นพฤติกรรม  ซ่ึงสังเกตไดจ้าก
ความถูกตอ้งแม่นย  า  ความวอ่งไว  คล่องแคล่ว  และสม ่าเสมอ  แบ่งได ้ 5  ขั้น  ดงัน้ี 

 1)  ขั้นการเลียนแบบ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการลอกเลียนแบบ หรือการ
ปฏิบติัการตามแบบอยา่งท่ีมีตน้แบบ   

 2)  ขั้นการปฏิบติัไดโ้ดยล าพงั  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการกระท าไดด้ว้ย
ตนเองโดยล าพงั  พยายามฝึกตามแบบ  ท าซ ้ า  ปฏิบติัตามค าแนะน า 

 3)  ขั้นการปฏิบติัไดถู้กตอ้งแม่นย  า  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการผา่นการ
ฝึกฝนมาแลว้  สามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง  โดยไม่ตอ้งแนะน า  ปฏิบติัการอยา่งถูกตอ้ง  แม่นย  า  

 4)  ขั้นการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและผสมผสาน  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบติังาน
หลายๆ  ขั้นตอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  คล่องแคล่ว  ดว้ยความถูกตอ้ง 
 5)   ขั้นการปฏิบติัโดยอตัโนมติัเป็นธรรมชาติ  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจนถึง
ความช านาญ  ความถูกตอ้ง  เท่ียงตรงและเป็นธรรมชาติ 
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 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  
2551  เนน้ใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้
ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งสมดุลระหวา่งดา้นเน้ือหาสาระความรู้  ทกัษะ
กระบวนการ  ควบคู่ไปกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์ การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายนั้น  ในครูผูส้อนจะตอ้งรู้หลกัการสอนซ่ึงเป็นธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์  ดงัน้ี 
 1.  การจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ังจะตอ้งมีจุดประสงคท่ี์แน่นอนวา่จดักิจกรรมการเรียน
การสอนน้ีเพื่อตอบสนองตวัช้ีวดัขอ้ใด 
 2.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะตอ้งให้นกัเรียนมองเห็นวา่ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ต่อไปน้ี
เป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีประโยชน์ส าหรับตวัเขา  ดงันั้น  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึง
ควรเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมในชีวติประจ าวนัไปสู่นามธรรมซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์โดย
เร่ิมจากใหผู้เ้รียนไดก้ระท ากบัวตัถุควบคู่ไปกบัสัญลกัษณ์ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเห็นวา่สัญลกัษณ์นั้นมี
ความหมาย  หลงัจากนั้นจึงใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยการสังเกตจากการดูรูปภาพของวตัถุควบคู่ไปกบั
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  สุดทา้ยจึงใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เพียงอยา่งเดียว 
 3.  เด็กจะเรียนรู้จากการเล่นท่ีมีความสนุกสนาน  ดงันั้นการจดักิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์
จึงควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการเล่นท่ีมีซบัซอ้นหลายระดบั  เร่ิมจากง่ายไปสู่ยาก  และใช้
เวลาไม่นานเกินไป  เช่น  เร่ิมจากกิจกรรมหรือเกมท่ีไม่มีกติกาท่ีแน่นอนแต่มีความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์แผงอยู ่ ต่อจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีกติกาหรือระเบียบและเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะเร่ิมเขา้ใจ
ในความคิดรวบยอด  และสุดทา้ยจึงให้เรียนรู้จากแบบฝึกหดัซ่ึงมุ่งใหผู้เ้รียนรู้และเกิดพฤติกรรมตาม
ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการ  ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนุกนั้นจะท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิา
คณิตศาสตร์ 
 4.  ก่อนท่ีจะใหผู้เ้รียนเรียนรู้เร่ืองใหม่ตอ้งมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเพื่อใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ไดแ้ละกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัซ่ึงจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเรียนเกิดความเขา้ใจ  มองเห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์  รวมทั้งความสัมพนัธ์และความ
ต่อเน่ืองของเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนไดดี้ข้ึน 

  

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
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 5.  การจดัการเรียนการสอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ในแง่ของสติปัญญา
และความสามารถในการเรียนรู้  จากหลกัการทางคณิตศาสตร์ท่ีวา่  ตวัแปรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ  จะมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งคงท่ีแมต้วัแปรต่างๆ  จะเปล่ียนแปลงได ้ ดงันั้นการจดักิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร์จึงควรใชห้ลายๆ  วธีิแต่มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนเรียนรู้ในความคิดรวบยอดเดียวกนั   
 6.  กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการยดืหยุน่ได ้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม
ตามความพอใจตามความถนดัของตนและใหอิ้สระในการท างานแก่ผูเ้รียน  
 7.  กิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งให้ผูเ้รียนมีโอกาสท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือมีส่วนร่วมในการ
คน้ควา้  สรุปกฎเกณฑ ์ ความรู้ต่าง  ๆ  ดว้ยตนเอง  โดยครูอาจใชค้  าถามน าเพื่อใหผู้เ้รียนคน้หาค าตอบ
ดว้ยตนเองหรือกบัเพื่อนๆ  ไม่ใช่โดยการบอกของครู 
 8.  ครูผูส้อนไม่ควรจ ากดัวธีิการคิดค านวณหาค าตอบหรือวธีิการเขียนส่ือสารค าตอบท่ีถูกตอ้ง
ของผูเ้รียน  แต่ควรแนะวธีิคิดท่ีเร็ว  แม่นย  า  และวธีิการเขียนค าตอบท่ีสามารถเขียนไดใ้หผู้เ้รียนทราบ
ในภายหลงัและควรฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัตรวจค าตอบดว้ยตนเอง 
 9.  กิจกรรมการเรียนการสอนควรประยกุตม์าจากชีวติประจ าวนัหรือสถานการณ์ในชุมชนเพื่อ
สอนใหผู้เ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกบัคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
 10.  กิจกรรมการเรียนการสอนควรเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา  
สามารถใหเ้หตุผล  เช่ือมโยง  ส่ือสาร  และคิดอยา่งสร้างสรรค ์ ตลอดจนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและ
น าไปคิดต่อ 
 11.  วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาทกัษะเม่ือสอนใหผู้เ้รียนรู้หลกัการและรู้วธีิการแลว้  ตอ้งให้
ผูเ้รียนฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะจากแบบฝึกท่ีมีสถานการณ์ต่างๆ  อยา่งหลากหลาย  
 12.  ใชก้ารประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยขณะจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อนควรประเมินผลโดยการสังเกต  การสอบถาม  หรือตรวจ
แบบฝึกหดั  เพื่อการคน้หาขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและขอ้บกพร่องในการจดักิจกรรมการสอนของครู
แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นโดยทนัที 
 13.  มีการใหก้ าลงัใจ  ใหค้  าชมเชยกบันกัเรียนขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
เหมาะสม  ไม่มากเกินไป  ไม่นอ้ยเกินไป เพื่อเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
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 การวดัผล  (measurement)  คือการก าหนดตวัเลข
ใหก้บัวตัถุ  ส่ิงของ  เหตุการณ์  ปรากฏการณ์  ผลงานหรือ  
พฤติกรรมต่างๆ  ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยใช้
เคร่ืองมือไปวดัเพื่อใหไ้ดต้วัเลขแทนคุณลกัษณะต่างๆ 

 วธีิการวดัผล 
  1.  การทดสอบ  (Testing)  หมายถึง  กระบวนการในการน าชุดของส่ิงเร้าไปกระตุน้
ใหน้กัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัออกมาใหค้รูสังเกตไดแ้ละวดัได้  โดยทัว่ไปครูใชก้ารสอบ
เพื่อวดัพฤติกรรมพุทธิพิสัยของนกัเรียน  ประกอบดว้ย  ความรู้ความจ า  เขา้ใจ  ประยกุตใ์ช ้ วเิคราะห์  
ประเมินค่า  และสร้างสรรค ์ โดยมีแบบทดสอบ  (Test)  เป็นเคร่ืองมือในการวดั 
  2.  การสังเกต  (Observation)  หมายถึง  การเฝ้าดูพฤติกรรมท่ีตอ้งการสังเกตอยา่งมี
จุดมุ่งหมาย  โดยอาศยัประสาทสัมผสัแลว้จดบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตไดไ้วเ้ป็นหลกัฐาน  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการลงสรุปส่ิงท่ีท าการสังเกตได ้ เคร่ืองมือท่ีใชจ้ดบนัทึกผลการสังเกต  เช่น  แบบส ารวจรายการ  
มาตรประมาณค่า  หรือแบบบนัทึก  ครูใชก้ารสังเกตในการวดัพฤติกรรมจิตพิสัยและทกัษะพิสัยของ
นกัเรียน 
  3.  การสัมภาษณ์  (Interview)  เป็นการพูดคุยกนัอยา่งมีจุดมุ่งหมายระหวา่บุคคล  2  
ฝ่าย  คือ  ผูส้ัมภาษณ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ  ครูใชก้ารสัมภาษณ์นกัเรียนเพื่อเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง  ความคิดเห็น  เจตคติ  และความรู้สึกของนกัเรียน  หรืออาจสัมภาษณ์
ผูป้กครองเพื่อเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียน   
  4.  การสอบถาม  (Question)  เป็นการคน้หาขอ้มูล  โดยผูต้อบตอ้งเขียนค าตอบลงใน
แบบสอบถามดว้ยตวัเอง  ครูใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลลกัษณะเดียวกบัการสัมภาษณ์  เช่น  ขอ้เทจ็จริง  
ความคิดเห็น  เจตคติ  และความรู้สึกของนกัเรียน  แต่จะใชใ้นกรณีท่ีนกัเรียนอ่านออก  เขียนได ้    
  5.  สังคมมิติ  (Sociometry)  เป็นวธีิการวดัเพื่อศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์ทางสังคม
ของบุคคล  วา่นกัเรียนเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ่มเพียงใด  โดยใหน้กัเรียนตอบค าถามท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม  เช่น  ใครเป็นเพื่อรักของนกัเรียน  นกัเรียนชอบเล่นกบัใคร  เป็นตน้  
แลว้ครูน าค าตอบของนกัเรียนมาวเิคราะห์เพื่อดูวา่มีนกัเรียนคนใดบา้งท่ีเพื่อนไม่เลือกซ่ึงหมายถึง
นกัเรียนคนนั้นมีแนวโนม้เก่ียวกบัปัญหาการปรับตวั    

การวดัและประเมนิผล 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5jKPfmfzSAhWMto8KHWB3BhoQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fhome.kku.ac.th%2Fkorcha%2Fobs1.html&usg=AFQjCNEdQxUdZptfdiyxtASnFS7GojSUJw&sig2=p3-hgmRIs664j6k7Iz172w&bvm=bv.151325232,d.c2I


-122- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

 การประเมินผล  (evaluation)  หมายถึงการน าเอา
ขอ้มูลต่างๆ  ท่ีไดจ้ากการวดัรวมกบัการใชว้จิารณญาณของ
ผูป้ระเมินมาใชใ้นการตดัสินใจ  โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 เกณฑ์การประเมินผล 
  1.  องิกลุ่ม  (norm-referenced  assessment)  หมายถึง  การประเมินผลของบุคคล
โดยเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนท่ีเรียนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  ท าไดโ้ดยการน าคะแนนดิบของผูเ้รียน
รายบุคคลเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียของกลุ่มซ่ึงใชเ้คร่ืองมือวดัชุดเดียวกนั  เช่น  คะแนนเฉล่ีย  
(mean)  มธัยฐาน  (median)  หรือฐานนิยม  (mode)  เพื่อพิจารณาวา่บุคคลนั้นอยูใ่นระดบัใดของกลุ่ม   
  2.  องิเกณฑ์  (criteria-referenced  assessment)  หมายถึง  การตดัสินผลการวดัโดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้  ท าไดโ้ดยการน าคะแนนท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บเปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามส าเร็จของงานท่ีครูก าหนดข้ึน 
  3.  ประเมินตามสภาพจริง  (authentic  assessment)  หมายถึง  การประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียนจากการปฏิบติังานหรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  โดยงานหรือกิจกรรมท่ี
มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบติัจะเป็นงานในสถานการณ์จริง  หรือใกลเ้คียงกบัชีวติจริง  (real  life)  ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ะครอบคลุมทั้งดา้นการปฏิบติั  (performance)  กระบวนการ  (process)  และผลผลิต  (products) 
 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณติศาสตร์ 
  1.  การวดัและประเมินผลต้องท าอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน  ครูผูส้อนควรใชค้  าถามท่ีเนน้การคิดกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัเพื่อนในการตรวจสอบความเขา้ใจในเน้ือหา  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
ผูเ้รียนขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน   
  2.  การวดัและประเมินผลต้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ครูผูส้อนตอ้งเลือก
วธีิการวดัผลใหเ้หมาะสม  ตรงตามตวัช้ีวดัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
  3.  การวดัผลและประเมินผลต้องให้ได้สารสนเทศเกีย่วกบัผู้เรียน  การจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ครูผูส้อนตอ้งทราบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตวัช้ีวดัหรือไม่  มีจุดบกพร่อง
หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองใด  สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดห้รือไม่  ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดจ้ากการวดัผล
ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
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 การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
วชิาคณิตศาสตร์เป็นการทดสอบวดัความรู้และความคิดรวบยอดดา้นคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครู
คณิตศาสตร์  ดงันั้นหากพบวา่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  มีจุดดอ้ย
ยอ่มแสดงถึงการจดัการเรียนการสอนในสาระนั้นๆ  หรือ  มาตรฐานการเรียนรู้นั้นๆ  มีขอ้บกพร่อง
กล่าวคือ  ไม่สามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้และความคิดรวบยอดตามมาตรฐานท่ีหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ก าหนดไวไ้ด ้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีไดผ้ล  เป็นการขบัเคล่ือนการก าหนด
จุดมุ่งหมาย(Objectives)  การจดัการเรียนการสอน  (Learning)  และการวดัและประเมินผล  
(Evaluation)  ท่ีสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนไปดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ 
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 ครูผูส้อนคณิตศาสตร์  ควรมีการทบทวนสาระการเรียนรู้  หรือ  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็น 
จุดดอ้ยอยา่งรอบคอบ  โดยการตรวจสอบหรือวนิิจฉยัจากผลการจดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมา  หรือ
อาจตรวจสอบจากนกัเรียนในปีการศึกษาปัจจุบนัอยา่งเป็นธรรม  อยา่งพินิจพิเคราะห์  แลว้จึงน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวางแผนออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งจุดมุ่งหมาย  การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล  ดงัตวัอยา่ง 

จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน(กจิกรรม) การวดัและประเมินผล 

1.  เพื่อใหน้กัเรียนหา
พื้นท่ีของรูปวงกลม 

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ 3-4 คน  
2. ใหน้กัเรียนสร้างรูปวงกลมท่ีมีขนาดต่างกนั กลุ่ม
ละ 3 รูป 
2. ใหน้กัเรียนค านวณหาเส้นรอบวงของวงกลมทั้ง 3 
รูปแลว้บนัทึกผลในแบบบนัทึก 
4. ใหน้กัเรียนตดัแบ่งวงกลมแต่ละรูปเป็น 16 ช้ิน 
เท่าๆกนั 
5.  ใหน้กัเรียนน าทั้ง 16 ช้ินของแต่ละรูปมาเรียงต่อ
กนัใหเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
6. ใหน้กัเรียนวดัดา้นกวา้ง  ดา้นยาว  และค านวณหา
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแต่ละรูป บนัทึกผลใน
แบบบนัทึก 
7. ใหน้กัเรียนพิจาณาและอภิปรายถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งดา้นกวา้งของรูปส่ีเหล่ียมกบัรัศมีของรูป
วงกลม  และดา้นยาวของรูปส่ีเหล่ียมกบัเส้นรอบวง
ของรูปวงกลมแลว้บนัทึกผลในแบบบนัทึก 
8. ใหน้กัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลของการอภิ
ปลายของกลุ่มตนเอง 
9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอดเป็น
สูตรการหาพื้นท่ีรูปวงกลม 
10. ใหน้กัเรียนค านวณหาพื้นท่ีของรูปวงกลมทั้ง 3 
รูปท่ีกลุ่มสร้างข้ึน บนัทึกผลในแบบบนัทึก 

1. พิจารณา
ความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัเพื่อน
ในกลุ่ม 
2. พิจารณาความ
ถูกตอ้งของการเขียน
ส่ือสารในใบงาน 
3. พิจารณาความ
ถูกตอ้งของการหา
พื้นท่ีวงกลม 
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แบบบนัทึกกิจกรรม 
 

       บนัทึกผลการวดัและการค านวณหาพ้ืนท่ี 

รูปวงกลม รูปส่ีเหลีย่มมุมฉาก 

รัศม ี เส้นรอบวง พืน้ที ่ ด้านกว้าง ด้านยาว พืน้ที ่
      
      
      

 

      บนัทึก ผลการอภิปราย 
              …………………………………………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกจิกรรมที ่ 3 

 

ช้ีแจง  ใหค้รูวางแผนออกแบบการจดัการเรียนการสอนในตวัช้ีวดัท่ีตอ้งพฒันา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มาอยา่งนอ้ย  2  ตวัช้ีวดั  โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
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เฉลยใบกจิกรรมที่  1 
 

 
ประเด็น ความคิดเห็น 

1.  นกัเรียนแต่ละรุ่นเก่งไม่เท่ากนั   
ท าใหค้ะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET)  สูงบา้งต ่าบา้ง 

แนวค าตอบ 
   ตอบเห็นดว้ย  หรือไม่เห็นดว้ย  

พร้อมเหตุผลสนบัสนุนความคิดเห็น
ของท่านท่ีสอดคลอ้งกนั   

2.  ขอ้สอบบางขอ้ยากมาก  บางขอ้ไม่
ยาก  มีผลต่อคะแนนของนกัเรียน 

 

แนวค าตอบ 
   ตอบเห็นดว้ย  หรือไม่เห็นดว้ย  

พร้อมเหตุผลสนบัสนุนความคิดเห็น
ของท่านท่ีสอดคลอ้งกนั   

3.  นกัเรียนบางคนเรียนเก่ง  แต่ได้
คะแนนนอ้ย  นกัเรียนบางคนเรียนไม่
เก่ง  แต่ไดค้ะแนนมาก  เป็นเร่ืองท่ีคาด

เดาไดย้าก 

แนวค าตอบ 
   ตอบเห็นดว้ย  หรือไม่เห็นดว้ย  

พร้อมเหตุผลสนบัสนุนความคิดเห็น
ของท่านท่ีสอดคลอ้งกนั   

4.  ใบรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   

(O-NET)  มีขอ้มูลมากเกินไปท าให้
อ่านยาก 

แนวค าตอบ 
   ตอบเห็นดว้ย  หรือไม่เห็นดว้ย  

พร้อมเหตุผลสนบัสนุนความคิดเห็น
ของท่านท่ีสอดคลอ้งกนั   

  

เฉลยใบกจิกรรม 
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เฉลยใบกจิกรรมที่  2 

 
  

 
ค าถามขอ้  1  ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นอยา่งไร 
แนวค าตอบ  คณิตศาสตร์เป็นวชิาพื้นฐานท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การด ารงชีวติประจ าวนัของมนุษย ์  เป็นวชิาท่ีเกิดจากการสร้างความคิดรอบ
ยอดเก่ียวกบัเร่ือหน่ึงๆโดยอาศยัการคน้ควา้จากการสังเกต  สืบเสาะหาขอ้มูล 
จากธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัแลว้ใชก้ระบวนการคิดท่ีมีระบบ มี
ระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน มาสร้างใหเ้ป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ในรูปของบทนิยาม  ค  าอนิยาม  และสัจพจน์  แลว้สรุปเป็นกฎหรือทฤษฎีบท 
โดยส่ือสารออกมาเป็นภาษาสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะในทาง
คณิตศาสตร์ท่ีสามารถเขา้ใจตรงกนัไดท้ัว่โลก 
 
ค าถามขอ้  2  สาระวชิาคณิตศาสตร์มีอะไรบา้ง 
แนวค าตอบ  วชิาคณิตศาสตร์มี 6 สาระ คือ 1)  จ  านวนและการด าเนินการ  2)  
การวดั  3)  เรขาคณิต  4)  พีชคณิต  5)  การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  
6)  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
ค าถามขอ้  3  มาตรฐานการเรียนรู้ของวชิาคณิตศาสตร์เนน้ใหน้กัเรียนมี
พฤติกรรมใด  ยกตวัอยา่งประกอบ 
แนวค าตอบ  เขา้ใจ  แกปั้ญหา  ประยกุตใ์ช ้ ส่ือสาร  เช่ือมโยง  คิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ มีเหตุผล  เช่น  มาตรฐาน  ค  1.1  มาตรฐาน  ค  1.3   มาตรฐาน  ค  
2.2    มาตรฐาน  ค  3.1  มาตรฐาน  ค  4.2   มาตรฐาน  ค  6.1  เป็นตน้ 
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เฉลยใบกจิกรรมที่  3 

 
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ครูผูส้อนน ามาตรฐานท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนและมาตรฐานท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีได้

จากการวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ในเอกสาร

ประกอบการนิเทศเล่มท่ี 3 มาวางแผนออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การวดั

และประเมินผล  ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเนน้ให้นกัเรียนพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์  เนน้ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมและคน้หาค าตอบของปัญหาดว้ยตนเอง  การ

วดัและประเมินผลใหค้รอบคลุมตวัช้ีวดัและมาตรฐาน  โดยศึกษาจากใบความรู้ท่ี 1-4    
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ล าดบั
ท่ี 

รายการ จุดประสงค ์
จ านวน
ขอ้ 

1 แบบทดสอบ  ก่อน
และหลงัการเรียนรู้  
เอกสารเล่มท่ี  1 

1.  บอกความหมายของการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ได ้
2.  บอกความส าคญัของการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ได ้
3.  บอกแนวการออกขอ้สอบในการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ได ้

5 

2 แบบทดสอบ  ก่อน
และหลงัการเรียนรู้  
เอกสารเล่มท่ี  2 

1. บอกลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน) หรือ สทศ. ได ้
2.  บอกส่วนประกอบส าคญัของใบรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ของ สทศ.  ได ้
3.  บอกความหมายของสถิติในใบรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของ สทศ.  
ได ้
4.  อ่านค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของ สทศ.ได ้

10 

3 แบบทดสอบ  ก่อน
และหลงัการเรียนรู้  
เอกสารเล่มท่ี  3 

1.  วเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดบัโรงเรียนได ้
2.  บอกจุดเด่น/จุดดอ้ย  ของการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยอาศยัขอ้มูล
จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET)  เป็นฐานได ้  

10 

 

 

รายละเอยีดแบบทดสอบ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ จุดประสงค ์
จ านวน
ขอ้ 

4 แบบทดสอบ  ก่อน
และหลงัการเรียนรู้  
เอกสารเล่มท่ี  4 

1.  ทบทวนและวนิิจฉยัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งผลใหเ้กิดจุดดอ้ยได ้
2.  หาแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
ตามแนวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551  ได ้

10 

5 แบบทดสอบ  ก่อน
และหลงัการนิเทศ 

       สามารถวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6 ได ้

30 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ เอกสาร เล่มที ่ 1 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 
1.  ขอ้ใดเป็นช่ือเตม็ของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
  ก.  Ordinary  Nation  Examination  Test 
  ข.  Ordinary  Nation  Educational  Test 
  ค.  Ordinary  National  Educational  Test 
  ง.  Ordinary  National  Examination  Test 
 
2.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
  ก.  การทดสอบโอเน็ต  (O-NET)  เนน้การวดัความรู้และเจตคติของนกัเรียน 
  ข.  การทดสอบโอเน็ต  (O-NET)  มีประโยชน์เอ้ือเฉพาะครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ทุก

คน 
  ค.  การทดสอบโอเน็ต  (O-NET)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบการจดัการเรียนการสอนของ

ครูทุกคน 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
3.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  และมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  3  ไม่น าส่ิงใดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  มาใชใ้นการ
ออกขอ้สอบ 
 ก.  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค.  คุณภาพผูเ้รียน 
 ง.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

4.  ขอ้สอบท่ีใชใ้นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  เนน้การวดัพฤติกรรมใด 
  ก.  ความรู้  การประเมินค่าสร้างสรรค ์
  ข.  การวเิคราะห์  การน าไปใช ้
  ค.  ความจ า  การน าไปใช ้
  ง.  ความรู้  ความเขา้ใจ 
 
5.  ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้สอบท่ีใชใ้นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) 
  ก.  ขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสร้างขอ้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
   ประกอบดว้ยสถานการณ์และค าถาม 
  ข.  ขอ้สอบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  

ประเภทปรนยั  ประกอบดว้ยตวัเลือก  4  ตวัเลือก 
  ค.  ขอ้สอบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

แบ่งระดบัความยากง่ายเป็น  4  ระดบั  ไดแ้ก่  ง่าย  ปานกลาง  ค่อนขา้งยาก  และยากท่ีสุด 
  ง.  บตัรขอ้สอบ  (Item Card)  ใชใ้นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้สอบท่ีใชใ้นการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 

---------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 1 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 
1.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
  ก.  การทดสอบโอเน็ต (O-NET) เนน้การวดัความรู้และเจตคติของนกัเรียน 
  ข.  การทดสอบโอเน็ต (O-NET) มีประโยชน์เอ้ือเฉพาะครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 
  ค.  การทดสอบโอเน็ต (O-NET) มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบการจดัการเรียนการสอนของครู

ทุกคน 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
2.  ขอ้ใดเป็นช่ือเตม็ของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
  ก.  Ordinary  Nation  Examination  Test 
  ข.  Ordinary  Nation  Educational  Test 
  ค.  Ordinary  National  Educational  Test 
  ง.  Ordinary  National  Examination  Test 
 
3.  ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้สอบท่ีใชใ้นการทดสอบโอเน็ต  (O-NET) 
  ก.  บตัรขอ้สอบ  (Item Card)  ใชใ้นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้สอบท่ีใชใ้นการ

ทดสอบโอเน็ต  (O-NET) 
  ข.  ขอ้สอบโอเน็ต  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  แบ่งระดบัความยากง่ายเป็น  4  ระดบั  

ไดแ้ก่  ง่าย  ปานกลาง  ค่อนขา้งยาก  และยากท่ีสุด 
  ค.  ขอ้สอบโอเน็ต  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ประเภทปรนยั  ประกอบดว้ยตวัเลือก  4  

ตวัเลือก 
  ง.  ขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสร้างขอ้สอบโอเน็ต  (O-NET)  ประกอบดว้ยสถานการณ์และค าถาม 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

4.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  และมธัยมศึกษา 
ปีท่ี  3  ไม่น าส่ิงใดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  มาใชใ้นการ
ออกขอ้สอบ 

  ก.  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ค.  คุณภาพผูเ้รียน 
  ง.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  
5.  ขอ้สอบท่ีใชใ้นการทดสอบโอเน็ต  (O-NET)  เนน้การวดัพฤติกรรมใด 
  ก.  ความรู้  ความเขา้ใจ 
  ข.  ความจ า  การน าไปใช ้
  ค.  การวเิคราะห์  การน าไปใช ้
  ง.  ความรู้  การประเมินค่าสร้างสรรค ์
 
 

 
---------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 1 
 

ข้อที่ ค าตอบฉบับก่อนการเรียนรู้ ค าตอบฉบับหลงัการเรียนรู้ 
1 ค ค 
2 ค ค 
3 ง ข 
4 ก ง 
5 ค ง 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ เอกสาร เล่มที ่ 2 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 
1.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) 
  ก.  การรายงานผลการทดสอบแบ่งเป็นลกัษณะรายบุคคลและรายโรงเรียน 
  ข.  ค่าสถิติท่ีไม่พบในใบรายงานผลแบบรายบุคคล  ไดแ้ก่  คะแนนมาตรฐาน  (T-Score) 
  ค.  การรายงานผลการทดสอบลกัษณะช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบประกอบดว้ยใบรายงานผล   
        จ  านวน  1  ฉบบั 
  ง.  การรายงานผลคะแนนเฉล่ียแยกตามสาระการเรียนรู้ปรากฏในใบรายงานผลรายโรงเรียน 
 
2.  ใบรายงานผลฉบบัใดแสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้   
  ก.  ฉบบัท่ี  1 
  ข.  ฉบบัท่ี  2 
  ค.  ฉบบัท่ี  3 
  ง.  ฉบบัท่ี  4 
 
3.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งเร่งพฒันาในใบรายงานผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
  ก.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนต ่าสุด 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
  ง.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งพฒันาอยา่งเร่งด่วน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

4.  ใบรายงานผลฉบบัใดไม่แสดงคะแนนเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ก.  ฉบบัท่ี  1  และ  ฉบบัท่ี  3 
  ข.  ฉบบัท่ี  2  และ  ฉบบัท่ี  5 
  ค.  ฉบบัท่ี  3  และ  ฉบบัท่ี  4 
  ง.  ฉบบัท่ี  4  และ  ฉบบัท่ี  6 
 
5.  ใบรายงานผลฉบบัใดแสดงค่าสถิติระดบัโรงเรียน  แยกตามสาระการเรียนรู้แต่ละวชิา 
  ก.  ฉบบัท่ี  2 
  ข.  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  ฉบบัท่ี  4 
  ง.  ฉบบัท่ี  5 

 
6.  ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคห์ลกัของการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) 
  ก.  ใชใ้นการรายงานความสามารถของนกัเรียนกบัผูป้กครอง 
  ข.  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาความดีความชอบของครูผูส้อน 
  ค.  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของโรงเรียน 
  ง.  ใชใ้นการตรวจสอบมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
7.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) 
  ก.  มธัยฐานมีไดม้ากกวา่หน่ึงค่า 
  ข.  Min.  หมายถึง  คะแนนสูงสุด 
  ค.  คะแนนเฉล่ีย  ฐานนิยม  และมธัยฐาน  เป็นค่ากลาง 
  ง.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแสดงใหเ้ห็นการกระจายของฐานนิยม 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

8.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ก.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีค่านอ้ย  ถา้นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุดและนกัเรียนท่ีได้

คะแนนต ่าสุดมีความแตกต่างกนัมาก 
  ข.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนมีค่านอ้ยกวา่ระดบัประเทศเสมอ 
  ค.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค านวณจากค่ามธัยฐานลบดว้ยค่าฐานนิยม 
  ง.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชเ้พื่ออธิบายคะแนนเฉล่ีย 
 
9.  ถา้ตอ้งการทราบวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่าในวชิาคณิตศาสตร์มีมากหรือนอ้ยกวา่วชิาภาษาไทย  

ควรอ่านใบรายงานผลฉบบัใด 
  ก.  ฉบบัท่ี  3 
  ข.  ฉบบัท่ี  4 
  ค.  ฉบบัท่ี  5 
  ง.  ฉบบัท่ี  6 
 
10.  ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET)  ฉบบัท่ี  1  ผลการทดสอบ  O-NET  รายบุคคล  (ส าหรับโรงเรียน) 
  ก.  ใบรายงานผล  ฉบบัท่ี  1  ไม่แสดงคะแนนของเด็กพิเศษ 
  ข.  เกณฑใ์นการก าหนดระดบัคะแนนแต่ละวชิามีค่าไม่เท่ากนั 
  ค.  ใบรายงานผล  ฉบบัท่ี  1  แสดงร้อยละ  30  ของผลการทดสอบเพื่อน าไปใชป้ระกอบการ

ตดัสินผลการเรียน 
  ง.  ก าหนดระดบัคะแนนแสดงคุณภาพไว ้ 8  ระดบั  ไดแ้ก่  ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดี  ค่อนขา้งดี  
   ปานกลาง  พอใช ้ ควรปรับปรุง  ควรปรับปรุงอยา่งยิง่  
 
 
 

 
---------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 2 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 
1.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัลกัษณะการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  
  ก.  การรายงานผลการทดสอบลกัษณะช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบประกอบดว้ยใบรายงานผล   
        จ  านวน  1  ฉบบั 
  ข.  การรายงานผลคะแนนเฉล่ียแยกตามสาระการเรียนรู้ปรากฏในใบรายงานผลรายโรงเรียน 
  ค.  ค่าสถิติท่ีไม่พบในใบรายงานผลแบบรายบุคคล  ไดแ้ก่  คะแนนมาตรฐาน  (T-Score) 
  ง.  การรายงานผลการทดสอบแบ่งเป็นลกัษณะรายบุคคลและรายโรงเรียน 
 
2.  ใบรายงานผลฉบบัใดแสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้   
  ก.  ฉบบัท่ี  4 
  ข.  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  ฉบบัท่ี  2 
  ง.  ฉบบัท่ี  1 
 
3.  ใบรายงานผลฉบบัใดไม่แสดงคะแนนเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ก.  ฉบบัท่ี  1  และ  ฉบบัท่ี  3 
  ข.  ฉบบัท่ี  2  และ  ฉบบัท่ี  5 
  ค.  ฉบบัท่ี  3  และ  ฉบบัท่ี  4 
  ง.  ฉบบัท่ี  4  และ  ฉบบัท่ี  6 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

4.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งเร่งพฒันาในใบรายงานผลการทดสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   

  ก.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งพฒันาอยา่งเร่งด่วน 
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 
  ง.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนต ่าสุด 
 
5.  ใบรายงานผลฉบบัใดแสดงค่าสถิติระดบัโรงเรียน  แยกตามสาระการเรียนรู้แต่ละวชิา 
  ก.  ฉบบัท่ี  2 
  ข.  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  ฉบบัท่ี  4 
  ง.  ฉบบัท่ี  5 

 
6.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
  ก.  คะแนนเฉล่ีย  ฐานนิยม  และมธัยฐาน  เป็นค่ากลาง 
  ข.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแสดงใหเ้ห็นการกระจายของฐานนิยม 
  ค.  มธัยฐานมีไดม้ากกวา่หน่ึงค่า 
  ง.  Min.  หมายถึง  คะแนนสูงสุด 
 
7.  ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคห์ลกัของการรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
  ก.  ใชใ้นการรายงานความสามารถของนกัเรียนกบัผูป้กครอง 
  ข.  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาความดีความชอบของครูผูส้อน 
  ค.  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของโรงเรียน 
  ง.  ใชใ้นการตรวจสอบมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

8.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ก.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีค่านอ้ย  ถา้นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุดและนกัเรียนท่ีได้

คะแนนต ่าสุดมีความแตกต่างกนัมาก 
  ข.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนมีค่านอ้ยกวา่ระดบัประเทศเสมอ 
  ค.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค านวณจากค่ามธัยฐานลบดว้ยค่าฐานนิยม 
  ง.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชเ้พื่ออธิบายคะแนนเฉล่ีย 
 
9.  ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   

(O-NET)  ฉบบัท่ี  1  ผลการทดสอบ  O-NET  รายบุคคล  (ส าหรับโรงเรียน) 
  ก.  ใบรายงานผล  ฉบบัท่ี  1  ไม่แสดงคะแนนของเด็กพิเศษ 
  ข.  เกณฑใ์นการก าหนดระดบัคะแนนแต่ละวชิามีค่าไม่เท่ากนั 
  ค.  ใบรายงานผล  ฉบบัท่ี  1  แสดงร้อยละ  30  ของผลการทดสอบเพื่อน าไปใชป้ระกอบการ

ตดัสินผลการเรียน 
  ง.  ก าหนดระดบัคะแนนแสดงคุณภาพไว ้ 8  ระดบั  ไดแ้ก่  ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดี  ค่อนขา้งดี  
   ปานกลาง  พอใช ้ ควรปรับปรุง  ควรปรับปรุงอยา่งยิง่  
 
10.  ถา้ตอ้งการทราบวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่าในวชิาคณิตศาสตร์มีมากหรือนอ้ยกวา่วชิา

ภาษาไทย  ควรอ่านใบรายงานผลฉบบัใด 
  ก.  ฉบบัท่ี  3 
  ข.  ฉบบัท่ี  4 
  ค.  ฉบบัท่ี  5 
  ง.  ฉบบัท่ี  6 
 

 
---------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 2 
 

ข้อที่ ค าตอบฉบับก่อนการเรียนรู้ ค าตอบฉบับหลงัการเรียนรู้ 
1 ข ค 
2 ค ข 
3 ค ค 
4 ค ข 

5 ง ง 

6 ข ก 
7 ค ข 
8 ง ง 
9 ข ก 

10 ก ข 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ เอกสาร เล่มที ่ 3 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 

1.   จากภาพ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก.  มธัยฐาน  (Median)  มีค่ามากกวา่  ฐานนิยม  (Mode)  และ  คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
  ข.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนต ่ามีจ  านวนมากกวา่นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูง 
  ค.  เส้นกราฟเบท้างซา้ย  หรือ  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  เส้นกราฟเบบ้วก 
  ง.  เส้นกราฟลกัษณะน้ีอยูใ่นระดบัพอใจ 
 
2.  ใบรายงานผลฉบบัใดใชเ้ป็นขอ้มูลในการ  plot  กราฟ  แสดงการแจกแจงจ านวนนกัเรียนตามช่วง
คะแนน 
  ก.  ฉบบัท่ี  1 
  ข.  ฉบบัท่ี  2 
  ค.  ฉบบัท่ี  3 
  ง.  ฉบบัท่ี  4 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
  
  จากภาพ  สมมติเป็นขอ้มูลของโรงเรียน  A  ใชต้อบค าถามขอ้  3-5 
3.  กราฟของโรงเรียน  A  มีลกัษณะเป็นกราฟลกัษณะใด  เพราะเหตุใด 
 ก.  รูปโคง้ปกติ  (normal curve)  เน่ืองจาก  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  ระดบัโรงเรียนสูงกวา่

ระดบัประเทศ   
 ข.  รูปโคง้เบท้างซา้ย  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่านอ้ยกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ

ฐานนิยม  (Mode) 
 ค.  รูปโคง้เบท้างขวา  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ

ฐานนิยม  (Mode) 
 ง.  รูปโคง้เบท้างซา้ย  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ

ฐานนิยม  (Mode)  ระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ 
4.  จากกราฟ  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  ไม่มีนกัเรียนคนใดไดค้ะแนนในช่วงระหวา่ง  60.01-70.00 
 ข.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในช่วง  50.01-60.00  มีเพียงบางส่วนเท่านั้น 
 ค.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนอยูร่ะหวา่ง  40.01-50.00  และเท่ากบัค่าฐานนิยม  (Mode) 
 ง.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในช่วง  50.01-60.00  มีจ  านวนใกลเ้คียงกบันกัเรียนท่ีไดค้ะแนน

ในช่วง  80.01-90.00 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

5.  ขอ้ใดกล่าวถึงประโยชน์สูงสุดของการแสดงคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มธัยฐาน  (Median)  ฐานนิยม  
(Mode)  คะแนนค ่าสุด  (Min.)  และคะแนนสูงสุด  (Max.)  ระดบัประเทศลงในกราฟ 

 ก.  เปรียบเทียบความสามารถของนกัเรียนในโรงเรียน  A  กบันกัเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ   
ทัว่ประเทศ 

  ข.  คน้หาจุดเด่นของการจดัการเรียนการสอน  โดยดูจากค่าท่ีสูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ค.  เทียบเคียงลกัษณะของกราฟระดบัโรงเรียนกบักราฟระดบัประเทศ 
  ง.  สร้างแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันานกัเรียนใหมี้คะแนนเฉล่ียสูงข้ึน 
 
6.  การจดัระดบัคุณภาพสาระการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้  เป็น  4  ระดบั  ไดแ้ก่  ดีเยีย่ม  ดี  

ปรับปรุง  และปรับปรุงเร่งด่วน  ใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ 
  ก.  คะแนนสูงสุด  และคะแนนต ่าสุด 
  ข.  คะแนนเฉล่ีย  และ  คะแนนสูงสุด 
  ค.  คะแนนเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ง.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคะแนนต ่าสุด 
 
7.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  กรณีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนสูงกวา่

ระดบัประเทศ 
  ก.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนมาก  แต่นกัเรียนอีกส่วนหน่ึงไดค้ะแนนนอ้ย  แตกต่างกนัมาก 
  ข.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย  และมีนกัเรียนส่วนนอ้ยไดค้ะแนนมาก 
  ค.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนมาก  แต่นกัเรียนส่วนนอ้ยท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 
  ง.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย  และไม่มีนกัเรียนไดค้ะแนนมาก 

 
8.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  เก่ียวกบัจุดเด่นและจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัขอ้มูลผล

การทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  เป็นฐาน 
  ก.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ  เป็นจุดเด่น 
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียนต ่ากวา่ระดบัประเทศ  เป็นจุดเด่น 
  ค.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ  เป็น
จุดเด่น 
  ง.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ 
   เป็นจุดเด่น 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
ใชต้ารางน้ีตอบค าถามขอ้  9-10 
 
ตารางแสดงการวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (ONET)  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  ของโรงเรียน  B 

 
 
9.  สาระการเรียนรู้การวดั  และสาระการเรียนรู้การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  อยูใ่นระดบัใด

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไปเปรียบเทียบกบัระดบัประเทศ 
  ก.  ดี 
  ข.  ดีเยีย่ม 
  ค.  ปรับปรุง 
  ง.  ปรับปรุงเร่งด่วน 
 
10.  สาระการเรียนรู้ใดอยูใ่นระดบัปรับปรุงเร่งด่วน  เม่ือน าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ไปเปรียบเทียบกบัระดบัประเทศ 
  ก.  การวดั 
  ข.  พีชคณิต 
  ค.  เรขาคณิต 
  ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
 

 
---------------------------------------------------- 

  

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

จ ำนวนและกำรด ำเนนิกำร 58.23 16.35 39.87 18.23 18.36 -1.88 ดเียีย่ม จดุเดน่

กำรวดั 53.89 28.21 36.48 27.51 17.41 0.70 ? ?

เรขำคณติ 49.15 36.21 50.27 35.82 -1.12 0.39 ? ?

พชีคณติ 29.75 34.15 29.76 34.20 -0.01 -0.05 ? ?

กำรวเิครำะหข์อ้มลูและ

ควำมน่ำจะเป็น
28.3 35.52 28.28 35.51 0.02 0.01 ? ?

สำระกำรเรยีนรู ้ ระดบั กำรแปลควำมหมำย
ระดบัประเทศ

(โรงเรยีน B - ประเทศ)

ควำมตำ่ง
โรงเรยีน B
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 3 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 
1.  ใบรายงานผลฉบบัใดใชเ้ป็นขอ้มูลในการ  plot  กราฟ  แสดงการแจกแจงจ านวนนกัเรียนตามช่วง 
 คะแนน 
  ก.  ฉบบัท่ี  4 
  ข.  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  ฉบบัท่ี  2 
  ง.  ฉบบัท่ี  1 
 

2.   จากภาพ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก.  มธัยฐาน  (Median)  มีค่ามากกวา่  ฐานนิยม  (Mode)  และ  คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
  ข.  เส้นกราฟเบท้างซา้ย  หรือ  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  เส้นกราฟเบบ้วก 
  ค.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนต ่ามีจ  านวนมากกวา่นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูง 
  ง.  เส้นกราฟลกัษณะน้ีอยูใ่นระดบัพอใจ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
   
  จากภาพ  สมมติเป็นขอ้มูลของโรงเรียน  A  ใชต้อบค าถามขอ้  3-5 
3.  จากกราฟ  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในช่วง  50.01-60.00  มีจ  านวนใกลเ้คียงกบันกัเรียนท่ีไดค้ะแนน

ในช่วง  80.01-90.00 
 ข.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนอยูร่ะหวา่ง  40.01-50.00  และเท่ากบัค่าฐานนิยม  (Mode) 
 ค.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในช่วง  50.01-60.00  มีเพียงบางส่วนเท่านั้น 
 ง.  ไม่มีนกัเรียนคนใดไดค้ะแนนในช่วงระหวา่ง  60.01-70.00 
 
4.  กราฟของโรงเรียน  A  มีลกัษณะเป็นกราฟลกัษณะใด  เพราะเหตุใด 
 ก.  รูปโคง้ปกติ  (normal curve)  เน่ืองจาก  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  ระดบัโรงเรียนสูงกวา่

ระดบัประเทศ   
 ข.  รูปโคง้เบท้างซา้ย  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่านอ้ยกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ

ฐานนิยม  (Mode) 
 ค.  รูปโคง้เบท้างขวา  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ

ฐานนิยม  (Mode) 
 ง.  รูปโคง้เบท้างซา้ย  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ

ฐานนิยม  (Mode)  ระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

5.  ขอ้ใดกล่าวถึงประโยชน์สูงสุดของการแสดงคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มธัยฐาน  (Median)  ฐานนิยม  
(Mode)  คะแนนค ่าสุด  (Min.)  และคะแนนสูงสุด  (Max.)  ระดบัประเทศลงในกราฟ 

  ก.  สร้างแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันานกัเรียนใหมี้คะแนนเฉล่ียสูงข้ึน 
  ข.  เทียบเคียงลกัษณะของกราฟระดบัโรงเรียนกบักราฟระดบัประเทศ 
  ค.  คน้หาจุดเด่นของการจดัการเรียนการสอน  โดยดูจากค่าท่ีสูงกวา่ระดบัประเทศ 
 ง.  เปรียบเทียบความสามารถของนกัเรียนในโรงเรียน  A  กบันกัเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ   

ทัว่ประเทศ 
 
6.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  กรณีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนสูงกวา่

ระดบัประเทศ 
  ก.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย  และไม่มีนกัเรียนไดค้ะแนนมาก 
  ข.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนมาก  แต่นกัเรียนส่วนนอ้ยท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 
  ค.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย  และมีนกัเรียนส่วนนอ้ยไดค้ะแนนมาก 
  ง.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนมาก  แต่นกัเรียนอีกส่วนหน่ึงไดค้ะแนนนอ้ย  แตกต่างกนัมาก 
 
7.  การจดัระดบัคุณภาพสาระการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้  เป็น  4  ระดบั  ไดแ้ก่  ดีเยีย่ม  ดี  

ปรับปรุง  และปรับปรุงเร่งด่วน  ใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ 
  ก.  คะแนนสูงสุด  และคะแนนต ่าสุด 
  ข.  คะแนนเฉล่ีย  และ  คะแนนสูงสุด 
  ค.  คะแนนเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ง.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคะแนนต ่าสุด 

 
8.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  เก่ียวกบัจุดเด่นและจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัขอ้มูลผล

การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  เป็นฐาน 
  ก.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ   
   เป็นจุดเด่น 
  ข.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ  เป็น
จุดเด่น 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียนต ่ากวา่ระดบัประเทศ  เป็นจุดเด่น 
  ง.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ  เป็นจุดเด่น 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 
ใชต้ารางน้ีตอบค าถามขอ้  9-10 
 
ตารางแสดงการวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (ONET)  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  วชิาคณิตศาสตร์  ของโรงเรียน  B 

 
 
9.  สาระการเรียนรู้ใดอยูใ่นระดบัปรับปรุงเร่งด่วน  เม่ือน าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไป

เปรียบเทียบกบัระดบัประเทศ 
  ก.  การวดั 
  ข.  พีชคณิต 
  ค.   เรขาคณิต 
  ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
 
10.  สาระการเรียนรู้การวดั  และสาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  อยูใ่นระดบั

ใดเม่ือน าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไปเปรียบเทียบกบัระดบัประเทศ 
  ก.  ปรับปรุงเร่งด่วน 
  ข.  ปรับปรุง 
  ค.  ดีเยีย่ม 
  ง.  ดี 
 

 
---------------------------------------------------- 

 

  

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

จ ำนวนและกำรด ำเนนิกำร 58.23 16.35 39.87 18.23 18.36 -1.88 ดเียีย่ม จดุเดน่

กำรวดั 53.89 28.21 36.48 27.51 17.41 0.70 ? ?

เรขำคณติ 49.15 36.21 50.27 35.82 -1.12 0.39 ? ?

พชีคณติ 29.75 34.15 29.76 34.20 -0.01 -0.05 ? ?

กำรวเิครำะหข์อ้มลูและ

ควำมน่ำจะเป็น
28.3 35.52 28.28 35.51 0.02 0.01 ? ?

สำระกำรเรยีนรู ้ ระดบั กำรแปลควำมหมำย
ระดบัประเทศ

(โรงเรยีน B - ประเทศ)

ควำมตำ่ง
โรงเรยีน B
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 3 
 

ข้อที่ ค าตอบฉบับก่อนการเรียนรู้ ค าตอบฉบับหลงัการเรียนรู้ 
1 ข ก 
2 ง ค 
3 ค ข 
4 ค ค 
5 ข ค 
6 ค ง 
7 ก ค 
8 ก ง 
9 ก ค 
10 ค ง 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

 

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ เอกสาร เล่มที ่ 4 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 
1.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก.  สถานศึกษาตอ้งน าผลการทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
   (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
  ข.  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  มีหนา้ท่ีตรวจสอบ 
   คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  ค.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา 
   ระดบัชาติ 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
2.  หลกัสูตร  สถานศึกษา  และสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.) 
 มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
  ก.  จดัการศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย  ทดสอบและประเมินผล 
  ข.  ก าหนดเป้าหมาย  จดัการศึกษา  ทดสอบและประเมินผล 
  ค.  จดัการศึกษา  ทดสอบและประเมินผล  ก าหนดเป้าหมาย 
  ง.  ทดสอบและประเมินผล  จดัการศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย 
 
3.  ขอ้ใดเป็นปัญหาและอุปสรรคของครูผูส้อนในการใชข้อ้มูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
 ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
  ก.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประกาศหลงัจากนกัเรียนจบ 
   การศึกษาไปแลว้ จึงไม่สามารถน าผลมาพฒันาการเรียนการสอนได ้
  ข.  ความรู้ความเขา้ใจในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   
   (O-NET) 
  ค.  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
  ง.  ความร่วมมือของครูในโรงเรียน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

4.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์ 
  ก.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบัความคิดรวบยอด  หรือการสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 
   เร่ืองหน่ึงๆ 
  ข.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล  เป็นระบบระเบียบ  เป็นขั้นเป็นตอน 
  ค.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีโครงสร้างหรือแบบแผนท่ีเกิดจากการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
  ง.  คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นสากล  เป็นภาษาสัญลกัษณ์ 
 
5.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณภาพผูเ้รียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
  ก.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศษส่วน ทศนิยมไม่เกินส่ีต าแหน่ง 
  ข.  รวบรวมขอ้มูล  อภิปรายประเด็นต่างๆ  จากแผนภูมิรูปภาพ 
  ค.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว  และระยะทาง 
  ง.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
 
6.  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ก.  ระบบสมการ  ล าดบัเรขาคณิต  ล าดบัเลขคณิต  อยูใ่นสาระท่ี  4  พีชคณิต 
  ข.  ความยาว  ระยะทาง  น ้าหนกั  อยูใ่นสาระท่ี  2  การวดั 
  ค.  การก าหนดประเด็น  การเขียนค าถาม อยูใ่นสาระท่ี  5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   และความน่าจะเป็น 
  ง.  อตัราส่วน  ร้อยละ  การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน  กราฟ  อยูใ่นสาระท่ี  1  จ  านวนและ 
   การด าเนินการ 
 
7.  กิจกรรมใดไม่ส่งผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิง 
 ท่ีตอ้งการวดั 
  ก.  ใชแ้บบฝึกท่ีมีความหลากหลายใหน้กัเรียนฝึกแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดั 
  ข.  น าส่ิงของท่ีมีรูปร่างต่างๆ  มาใหน้กัเรียนจดัหมวดหมู่แยกตามรูปร่าง 
  ค.  น าส่ิงท่ีตอ้งการวดัมาใหน้กัเรียนคาดคะเนความกวา้งและยาว 
  ง.  จดักิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการวดั 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

8.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์สูงสุดของการวนิิจฉยัหาสาเหตุความเขา้ใจคลาดเคล่ือนของนกัเรียนจาก 
 “โจทยข์อ้ยาก” 
  ก.  ใชเ้ป็นแนวทางในการติวนกัเรียนรุ่นต่อมา 
  ข.  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาจุดดอ้ยของการสอน 
  ค.  ใชใ้นการเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียของปีท่ีผา่นมา 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
9.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์ 
  ก.  ครูตอ้งจดักิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์โดยใชส้ถานการณ์จริง 
  ข.  การสอนคณิตศาสตร์เนน้ความจ ามากกวา่ความคิดรวบยอด 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้ท าให้ครูก าหนดกิจกรรมไดห้ลากหลาย 
  ง.  การท าแบบฝึกหดับ่อยๆ  ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจง่ายข้ึน 
 
10.  “ฝึกทกัษะการนัง่  ทดสอบวดัการเดิน”  ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นเก่ียวกบัเร่ืองใด 
  ก.  การก าหนดเป้าหมาย  และการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกนั 
  ข.  การก าหนดเป้าหมาย  และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกนั 
  ค.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการก าหนดเป้าหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
  ง.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผลท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
 

---------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 4 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
หนา้ตวัเลือกนั้น 

 
1.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์ 
  ก.  ครูตอ้งจดักิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์โดยใชส้ถานการณ์จริง 
  ข.  การสอนคณิตศาสตร์เนน้ความจ ามากกวา่ความคิดรวบยอด 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้ท าให้ครูก าหนดกิจกรรมไดห้ลากหลาย 
  ง.  การท าแบบฝึกหดับ่อยๆ  ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจง่ายข้ึน 
 
2.  หลกัสูตร  สถานศึกษา  และสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.) 
 มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
  ก.  จดัการศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย  ทดสอบและประเมินผล 
  ข.  จดัการศึกษา  ทดสอบและประเมินผล  ก าหนดเป้าหมาย 
  ค.  ก าหนดเป้าหมาย  จดัการศึกษา  ทดสอบและประเมินผล 
  ง.  ทดสอบและประเมินผล  จดัการศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย 
 
3.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณภาพผูเ้รียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
  ก.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศษส่วน ทศนิยมไม่เกินส่ีต าแหน่ง 
  ข.  รวบรวมขอ้มูล  อภิปรายประเด็นต่างๆ  จากแผนภูมิรูปภาพ 
  ค.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว  และระยะทาง 
  ง.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

4.  ขอ้ใดเป็นปัญหาและอุปสรรคของครูผูส้อนในการใชข้อ้มูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
 ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
  ก.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประกาศหลงัจากนกัเรียนจบ 
   การศึกษาไปแลว้ จึงไม่สามารถน าผลมาพฒันาการเรียนการสอนได ้
  ข.  ความรู้ความเขา้ใจในใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   
   (O-NET) 
  ค.  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
  ง.  ความร่วมมือของครูในโรงเรียน 
 
5.  “ฝึกทกัษะการนัง่  ทดสอบวดัการเดิน”  ขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นเก่ียวกบัเร่ืองใด 
  ก.  การก าหนดเป้าหมาย  และการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกนั 
  ข.  การก าหนดเป้าหมาย  และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกนั 
  ค.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการก าหนดเป้าหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
  ง.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผลท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
 
6.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์ 
  ก.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบัความคิดรวบยอด  หรือการสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 
   เร่ืองหน่ึงๆ 
  ข.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล  เป็นระบบระเบียบ  เป็นขั้นเป็นตอน 
  ค.  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีโครงสร้างหรือแบบแผนท่ีเกิดจากการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
  ง.  คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นสากล  เป็นภาสัญลกัษณ์ 
 
7.  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก.  สถานศึกษาตอ้งน าผลการทดสอบของส านกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
   (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
  ข.  ส านกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  (สทศ.)  มีหนา้ท่ีตรวจสอบ 
   คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  ค.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา 
   ระดบัชาติ 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 



-158- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

8.  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ก.  อตัราส่วน  ร้อยละ  การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน  กราฟ  อยูใ่นสาระท่ี  1  จ  านวนและ 
   การด าเนินการ 
  ข.  การก าหนดประเด็น  การเขียนค าถาม อยูใ่นสาระท่ี  5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   และความน่าจะเป็น 
  ค.  ระบบสมการ  ล าดบัเรขาคณิต  ล าดบัเลขคณิต  อยูใ่นสาระท่ี  4  พีชคณิต 
  ง.  ความยาว  ระยะทาง  น ้าหนกั  อยูใ่นกลุ่มสาระท่ี  2  การวดั 
 
9.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์สูงสุดของการวนิิจฉยัหาสาเหตุความเขา้ใจคลาดเคล่ือนของนกัเรียนจาก 
 “โจทยข์อ้ยาก” 
  ก.  ใชใ้นการเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียของปีท่ีผา่นมาก 
  ข.  ใชเ้ป็นแนวทางในการติวนกัเรียนรุ่นต่อมา 
  ค.  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาจุดดอ้ยของการสอน 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
10.  กิจกรรมใดไม่ส่งผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิง 
 ท่ีตอ้งการวดั 
  ก.  ใชแ้บบฝึกท่ีมีความหลากหลายใหน้กัเรียนฝึกแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดั 
  ข.  น าส่ิงของท่ีมีรูปร่างต่างๆ  มาใหน้กัเรียนจดัหมวดหมู่แยกตามรูปร่าง 
  ค.  น าส่ิงท่ีตอ้งการวดัมาใหน้กัเรียนคาดคะเนความกวา้งและยาว 
  ง.  จดักิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการวดั 
 

 
---------------------------------------------------- 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้  เอกสารเล่มที ่ 4 
 

ข้อที่ ค าตอบฉบับก่อนการเรียนรู้ ค าตอบฉบับหลงัการเรียนรู้ 
1 ก ก 
2 ข ค 
3 ข ก 
4 ค ข 
5 ก ง 
6 ง ค 
7 ข ก 
8 ข ก 
9 ก ค 

10 ง ข 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

แบบทดสอบก่อนการนิเทศ 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
  หนา้ตวัเลือกนั้น 

1.  ขอ้ใดเป็นความหมายของการทดสอบ  O-NET  
  ก.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นสูง  
  ข.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
  ค.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
  ง.  การทดสอบวดัความสามารถขั้นพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 

2.  การทดสอบในขอ้ใดเป็นการทดสอบ  O-NET 
  ก.  การทดสอบระดบัชาติ  ท่ีท าการทดสอบผูเ้รียน  ชั้น  ป.3 
  ข.  การทดสอบระดบัชาติ  ท่ีท าการทดสอบผูเ้รียน  ชั้น  ป.6 
  ค.  การทดสอบระดบัเขตพื้นท่ี  ท่ีท  าการทดสอบผูเ้รียน  ชั้น  ม.3 
  ง.  การทดสอบระดบันานาชาติ  ท่ีท าการทดสอบผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 15  ปี 

3.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชผ้ลของการทดสอบ  O-NET 
  ก.  ผลการทดสอบ  O-NET  น ามาใชไ้ดแ้ค่เพียงคะแนนเฉล่ียเท่านั้น  ขอ้มูลอ่ืนๆ  ไม่สามารถ
น ามาใชไ้ด ้
  ข.  ผลการทดสอบ  O-NET  เป็นผลของนกัเรียนปีท่ีแลว้  ไม่สามารถน ามาผลมาใชพ้ฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาได ้
  ค.  ผลการทดสอบ  O-NET  เป็นการสะทอ้นผลการสอนของครูในปีท่ีแลว้  สามารถน าผลมา
ใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได ้
  ง.  ผลการทดสอบ  O-NET  ประกาศหลงัจากนกัเรียนจบการศึกษาไปแลว้  จึงไม่สามารถน า
ผลมาใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได ้

4.  ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของผลการทดสอบ  O-NET  
  ก.  ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
  ข.  ใชใ้นการจดัล าดบัความดีเด่นของสถานศึกษา 
  ค.  ใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  ง.  ใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการจบการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศกัราช  2551 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

5.  ครูผูส้อนสามารถน าผลการทดสอบ  O-NET  มาพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนไดห้รือไม่  
อยา่งไร 
  ก.  ไม่ได ้ เน่ืองจาก  ขอ้สอบในแต่ละปีการศึกษามีความยาก  ง่าย  ต่างกนั 
  ข.  ไม่ได ้ เน่ืองจาก  เป็นการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนคนละกลุ่ม 
  ค.  ได ้ เน่ืองจาก  ท าใหว้เิคราะห์คน้หา  จุดเด่น  จุดดอ้ยของกระบวนการจดัการทดสอบในปี
การศึกษาท่ีผา่นมาแลว้น าไปแกไ้ขหรือพฒันา 
  ง.  ได ้ เน่ืองจาก  ท าใหว้เิคราะห์คน้หามาตรฐานและสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นจุดเด่น  จุดดอ้ย  ใน
ปีการศึกษาท่ีผา่นมาแลว้น าไปแกไ้ขหรือพฒันา 

6.  ขอ้ใดไม่ปรากฏในรายการของ  Item  Card  ของการออกขอ้สอบ  O-NET 
  ก.  คุณภาพผูเ้รียน 
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ค.  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ง.  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

7.  ขอ้สอบ  O-NET  วดัส่ิงใดในตวันกัเรียน 
  ก.  ความรู้และความคิดรวบยอด 
  ข.  คุณลกัษณะองัพึงประสงค ์
  ค.  ทกัษะการปฏิบติังาน 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 

8.  เคร่ืองหมายใดในใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  1  ท่ีแสดงวา่นกัเรียนเป็นเด็กพิเศษ 

  ก.  เคร่ืองหมาย  “ * ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 
  ข.  เคร่ืองหมาย  “ x ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 
  ค.  เคร่ืองหมาย  “ + ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 
  ง.  เคร่ืองหมาย  “ - ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 

9.  ขอ้มูลใดไม่ปรากฏในใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  2 
  ก.  คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
  ข.  คะแนนเฉล่ียรายสาระการเรียนรู้ 
  ค.  มธัยฐานและฐานนิยมระดบัโรงเรียน 
  ง.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  รายมาตรฐานการเรียนรู้ 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  10 

 

 
10.  จากภาพ  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  1  และฉบบัท่ี  2  ของโรงเรียนแห่งหน่ึง  
พบวา่  สทศ.  รานงานจ านวนนกัเรียนไม่เท่ากนั  เพราะเหตุใด 
  ก.  โรงเรียนแจง้รายช่ือนกัเรียนไม่ตรงกนั 
  ข.  โรงเรียนมีนกัเรียนขาดสอบ  จ านวน  2  คน  
  ค.  โรงเรียนมีนกัเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษ  จ านวน  2  คน 
  ง.  โรงเรียนมีนกัเรียนเขา้สอบกรณีพิเศษ  จ  านวน  2  คน 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

11.  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  3  รายงานขอ้มูลใด 
  ก.  ช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบ 
  ข.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ 
  ค.  ร้อยละของนกัเรียนในแต่ละช่วงคะแนน 
  ง.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนน  50  คะแนนข้ึนไป 

12.  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัใดแสดงขอ้มูลคะแนนสูงสุด  ต ่าสุด  ของนกัเรียนท่ีเขา้
สอบ 
  ก.  ฉบบัท่ี  1 
  ข.  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  ฉบบัท่ี  4 
  ง.  ฉบบัท่ี  5 

13.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET 
  ก.  คะแนนเฉล่ีย  เป็นค่ากลาง 
  ข.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  มีไดม้ากกวา่หน่ึงค่า 
  ค.  ฐานนิยม  หมายถึง  คะแนนท่ีซ ้ ากนัมากท่ีสุด 
  ง.  มธัยฐาน  แบ่งขอ้มูลออกเป็น  2  ส่วนเท่าๆกนั 
 
โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  14 

  
14.  จากขอ้มูล  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก.  นกัเรียนส่วนมากไดค้ะแนนสูง 
  ข.  เป็นลกัษณะของกราฟเบท้างขวา 
  ค.  มีนกัเรียนเรียนอ่อนมากกวา่นกัเรียนเรียนเก่ง 
  ง.  มธัยฐาน  (Median)  มีค่ามากกวา่  ฐานนิยม  (Mode)  และ  คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

15.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ในรายงานผลการทดสอบ  O-NET  หมายถึงขอ้ใด 
  ก.  ค่าความยากของขอ้สอบ  
  ข.  ค่าการกระจายของคะแนน 
  ค.  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
  ง.  ค่าคะแนนมาตรฐานของผลการสอบ 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  16    

ค่าสถิติผลการทดสอบ  O-NET   
วชิา  :  คณิตศาสตร์ (64) 

ระดบั 

จ านวนผู้
เขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean) 

ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

คะแนน
ต ่าสุด
(Min.) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

โรงเรียน 11 59.09 22.14 90.00 20.00 60.00 59.00 

16.  จากขอ้มูลค่าสถิติผลการทดสอบ  O-NET  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก.  ค่าการกระจายของคะแนน  เท่ากบั  60 
  ข.  นกัเรียนไดค้ะแนน  60  คะแนนเป็นคะแนนมากท่ีสุด 
  ค.  นกัเรียนไดค้ะแนนต ่ากวา่  60  คะแนน  จ านวน  6  คน 
  ง.  นกัเรียนไดค้ะแนนตั้งแต่  60  ถึง  90  คะแนน  จ านวน  6  คน   

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  17 
ผลการทดสอบ  O-NET  แสดงช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ 

 
17.  จากขอ้มูลช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบ  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก.  ช่วงคะแนนท่ีมีนกัเรียนไดค้ะแนนเป็นจ านวนมาก  คือ  50.01  -  60.00  
  ข.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในช่วง  10.01-  20 คะแนน  มีจ านวน  12  คน 
  ค.  นกัเรียนส่วนมากไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ  50 
  ง.  ไม่มีนกัเรียนคนใดไดค้ะแนน  60  คะแนน 
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โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  18 

ผลการทดสอบ  O-NET  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ 

 
18.  ขอ้สอบขอ้ใดท่ีนกัเรียนท าถูกหมดทุกคน 
  ก.  ขอ้ท่ี  1 
  ข.  ขอ้ท่ี  2 
  ค.  ขอ้ท่ี  3 
  ง.  ขอ้ท่ี  4 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  19 

 
19.  จากกราฟ  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
  ก.  คะแนนสูงสุด  กบัคะแนนต ่าสุด  มีค่าต่างกนัมาก 
  ข.  คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ  50 
  ค.  ขอ้มูลมีการกระจายมาก 
  ง.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

20.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  กรณีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนต ่ากวา่
ระดบัประเทศ 
  ก.  นกัเรียนเรียนท่ีไดค้ะแนนมากและนกัเรียนไดค้ะแนนนอ้ยมีปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั 
  ข.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย  แต่นกัเรียนอีกส่วนหน่ึงไดค้ะแนนมาก  แตกต่างกนั 
   มากเม่ือเทียบกบัระดบัประเทศ 
  ค.  คะแนนของนกัเรียนต่างกนัไม่มาก  และนกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ยเม่ือเทียบกบั 
   ระดบัประเทศ 
  ง.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนมาก  แต่นกัเรียนอีกส่วนหน่ึงไดค้ะแนนนอ้ย  แตกต่างกนัมาก 
   เม่ือเทียบกบัระดบัประเทศ 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  21 

กราฟแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนตามช่วงคะแนนการทดสอบ  O-NET  โรงเรียน  C 

 
21.  จากขอ้มูล  กราฟของโรงเรียน  C  เป็นกราฟลกัษณะใด  เพราะเหตุใด 
  ก.  รูปโคง้เบข้วา  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  ระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ข.  รูปโคง้เบข้วา  เน่ืองจาก  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ 
   ฐานนิยม  (Mode) 
  ค.  รูปโคง้เบซ้า้ย  เน่ืองจาก  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ 
   ฐานนิยม  (Mode) 
  ง.  รูปโคง้เบซ้า้ย  เน่ืองจาก  คะแนนสูงสุด  (Max.)  ระดบัโรงเรียนนอ้ยกวา่ระดบัประเทศ 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

22.  ขอ้ใดเป็นจุดเด่น  ตามเกณฑพ์ิจารณาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโรงเรียนเทียบ
กบัระดบัประเทศ   
  ก.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ   
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่ระดบัประเทศ  
  ง.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่ประเทศและคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
       ระดบัประเทศ 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  23. 

ค่าสถิติการทดสอบ  O-NET  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  ดีเยีย่ม  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ดี  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุง  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุงเร่งด่วน  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
23.  จากขอ้มูล  เม่ือวเิคราะห์คุณภาพตามเกณฑ ์ มาตรฐานการเรียนรู้ใดสมควรตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  
  ก.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.1   
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 2.2 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 4.1 
  ง.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 5.2 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  24   
ผลการทดสอบ  O-NET  แสดงการเปรียบเทยีบระดับโรงเรียนกบัระดับประเทศ 

 

 ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาคุณภาพสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  ดีเยีย่ม  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ดี  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุง  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุงเร่งด่วน  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
24.  จากขอ้มูล  สาระการเรียนรู้พีชคณิต  เป็นจุดเด่นหรือจุดดอ้ย  เพราะเหตุใด  
  ก.  จุดเด่น  เน่ืองจาก มีค่า  S.D.  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ข.  จุดเด่น  เน่ืองจาก มีค่า  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ค.  จุดดอ้ย  เน่ืองจาก มีค่า  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ง.  จุดดอ้ย  เน่ืองจาก มีค่า  S.D.  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 

25.  ครูผูส้อนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ขอ้สอบขอ้ใดเป็น  “โจทยข์อ้ยาก”  ส าหรับนกัเรียน 
  ก.  พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  2 
  ข.  พิจารณาจากร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  พิจารณาจากร้อยละของนกัเรียนตามช่วงคะแนนท่ีต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  4 
  ง.  พิจารณาจากสาระการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  5 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

26.  การวนิิจฉยัหาสาเหตุความเขา้ใจคลาดเคล่ือนของนกัเรียนจาก “โจทยข์อ้ยาก”  มีประโยชน์อยา่งไร 
  ก.  ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ  สพฐ.  ในการก าหนดแผนการพฒันาการศึกษาชาติ 
  ข.  ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา 
  ค.  ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับครูผูส้อนในการพฒันาจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอน 
  ง.  ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องการมหาชน)  ในการ 
   พฒันาขอ้สอบ 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  27-28 

ข้อสอบทีเ่ป็นข้อยาก  ผลการทดสอบ  O-NET 

 
27.  จากขอ้มูล  เม่ือวนิิจฉยัขอ้ยาก  พบวา่นกัเรียนอาจขาดทกัษะหรือความคิดรวบยอดในเร่ืองใดมาก
ท่ีสุด 
  ก.  ทกัษะการคูณจ านวนเตม็ 
  ข.  ความคิดรวบยอดเร่ืองเวลา 
  ค.  ความคิดรวบยอดเร่ือง  ห.ร.ม.  ค.ร.น. 
  ง.  ทกัษะการบวกและการลบจ านวนเตม็ 

28.  จากขอ้มูลขอ้  27  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไรเพื่อแกปั้ญหาขอ้ยาก  
  ก.  ใชเ้กมใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคูณจ านวนเตม็ 
  ข.  ใชแ้บบฝึกใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการบวกและลบจ านวนเตม็ 
  ค.  ใชส้ถานการณ์จ าลองใหผู้เ้รียนฝึกจนเกิดความคิดรวยบอดเร่ืองเวลา 
  ง.  ใชส้ถานการณ์จริงใหผู้เ้รียนฝึกจนเกิดความคิดรวบยอดเร่ือง  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น. 

29.  กิจกรรมใดส่งผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด   
  ก.  ใหน้กัเรียนฟังครูอธิบายและสาธิตวธีิการเก็บขอ้มูลบนกระดาน 
  ข.  ใชแ้บบฝึกท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนปฏิบติัการเขียนกราฟและวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ค.  ใหน้กัเรียนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ง.  ใหน้กัเรียนลงมือเก็บขอ้มูลภาคสนาม  เขียนกราฟและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

    จินดาจะตอ้งซ้ือดอกไมอ้ยา่งนอ้ยท่ีสุดก่ีดอก  จึงจะจดัใส่แจกนัคร้ังละ  4  ดอก  หรือ 8  ดอก  
หรือ  12  ดอก  แลว้หมดพอดี 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

30.  ขอ้ใดเป็นการก าหนดเป้าหมาย  และการวดัผลท่ีสอดคลอ้งกนั   
  ก.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนสามารถหาผลหารดว้ยวธีิการหารสั้นได ้ ทดสอบโดยใช ้
   แบบทดสอบปรนยั  4  ตวัเลือก 
  ข.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนแสดงแนวคิดของการแกโ้จทยปั์ญหาได ้ ทดสอบโดยใช ้
   แบบทดสอบชนิดเติมค าตอบลงในช่องวา่ง 
  ค.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนบอกน ้าหนกัเป็นกิโลกรัมและขีดได ้ ทดสอบโดยการให ้
   นกัเรียนปฏิบติัการชัง่ดว้ยเคร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยวดัเป็นกิโลกรัมและขีด 
  ง.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนสามารถบอกความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาวในระบบ 
   เดียวกนัได ้ ทดสอบโดยให้นกัเรียนเปล่ียนหน่วยการวดัจาก  “วา”  เป็น  “เมตร”   
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

แบบทดสอบหลงัการนิเทศ 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ทบัตวัอกัษร 
  หนา้ตวัเลือกนั้น 

1.  การทดสอบในขอ้ใดเป็นการทดสอบ  O-NET 
  ก.  การทดสอบระดบันานาชาติ  ท่ีท าการทดสอบผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 15  ปี 
  ข.  การทดสอบระดบัเขตพื้นท่ี  ท่ีท  าการทดสอบผูเ้รียน  ชั้น  ม.3 
  ค.  การทดสอบระดบัชาติ  ท่ีท าการทดสอบผูเ้รียน  ชั้น  ป.6 
  ง.  การทดสอบระดบัชาติ  ท่ีท าการทดสอบผูเ้รียน  ชั้น  ป.3 

2.  ขอ้ใดเป็นความหมายของการทดสอบ  O-NET 
  ก.  การทดสอบวดัความสามารถขั้นพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ  
  ข.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
  ค.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
  ง.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นสูง 

3.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชผ้ลของการทดสอบ  O-NET 
  ก.  ผลการทดสอบ  O-NET  น ามาใชไ้ดแ้ค่เพียงคะแนนเฉล่ียเท่านั้น  ขอ้มูลอ่ืนๆ  ไม่สามารถ
น ามาใชไ้ด ้
  ข.  ผลการทดสอบ  O-NET  เป็นการสะทอ้นผลการสอนของครูในปีท่ีแลว้  สามารถน าผลมา
ใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได ้
  ค.  ผลการทดสอบ  O-NET  เป็นผลของนกัเรียนปีท่ีแลว้  ไม่สามารถน ามาผลมาใชพ้ฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา 
  ง.  ผลการทดสอบ  O-NET  ประกาศหลงัจากนกัเรียนจบการศึกษาไปแลว้  จึงไม่สามารถน า
ผลมาใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได ้

4.  ขอ้ใดไม่ปรากฏในรายการของ  Item  Card  ของการออกขอ้สอบ  O-NET 
  ก.  คุณภาพผูเ้รียน 
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ค.  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ง.  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

5.  ครูผูส้อนสามารถน าผลการทดสอบ  O-NET  มาพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนไดห้รือไม่  
อยา่งไร 
  ก.  ไม่ได ้ เน่ืองจาก  ขอ้สอบในแต่ละปีการศึกษามีความยาก  ง่าย  ต่างกนั 
  ข.  ไม่ได ้ เน่ืองจาก  เป็นการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนคนละกลุ่ม 
  ค.  ได ้ เน่ืองจาก  ท าใหว้เิคราะห์คน้หา  จุดเด่น  จุดดอ้ยของกระบวนการจดัการทดสอบในปี
การศึกษาท่ีผา่นมาแลว้น าไปแกไ้ขหรือพฒันา 
  ง.  ได ้ เน่ืองจาก  ท าใหว้เิคราะห์คน้หามาตรฐานและสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นจุดเด่น  จุดดอ้ย  ใน
ปีการศึกษาท่ีผา่นมาแลว้น าไปแกไ้ขหรือพฒันา 

6.  ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของผลการทดสอบ  O-NET 
  ก.  ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
  ข.  ใชใ้นการจดัล าดบัความดีเด่นของสถานศึกษา 
  ค.  ใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  ง.  ใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการจบการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศกัราช  2551 

7.  เคร่ืองหมายใดในใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  1  ท่ีแสดงวา่นกัเรียนเป็นเด็กพิเศษ 

  ก.  เคร่ืองหมาย  “ + ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 
  ข.  เคร่ืองหมาย  “ - ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 
  ค.  เคร่ืองหมาย  “ x ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 
  ง.  เคร่ืองหมาย  “ * ”  ทา้ยช่ือของเด็กพิเศษ 

8.  ขอ้สอบ  O-NET  วดัส่ิงใดในตวันกัเรียน 
  ก.  ความรู้และความคิดรวบยอด 
  ข.  คุณลกัษณะองัพึงประสงค ์
  ค.  ทกัษะการปฏิบติังาน 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 

9.  ขอ้มูลใดไม่ปรากฏในใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  2  
  ก.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  รายมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ข.  มธัยฐานและฐานนิยมระดบัโรงเรียน 
  ค.  คะแนนเฉล่ียรายสาระการเรียนรู้ 
  ง.  คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  10 

 

 
10.  จากภาพ  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  1  และฉบบัท่ี  2  ของโรงเรียนแห่งหน่ึง  
พบวา่  สทศ.  รานงานจ านวนนกัเรียนไม่เท่ากนั  เพราะเหตุใด  
  ก.  โรงเรียนมีนกัเรียนเขา้สอบกรณีพิเศษ  จ  านวน  2  คน 
  ข.  โรงเรียนมีนกัเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษ  จ านวน  2  คน  
  ค.  โรงเรียนมีนกัเรียนขาดสอบ  จ านวน  2  คน 
  ง.  โรงเรียนแจง้รายช่ือนกัเรียนไม่ตรงกนั 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

11.  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัใดไม่แสดงขอ้มูลคะแนนสูงสุด  ต ่าสุด  ของนกัเรียนท่ี
เขา้สอบ 
  ก.  ฉบบัท่ี  2 
  ข.  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  ฉบบัท่ี  5 
  ง.  ฉบบัท่ี  6 

12.  ใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  ฉบบัท่ี  3  รายงานขอ้มูลใด 
  ก.  ช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบ 
  ข.  ร้อยละของนกัเรียนในแต่ละช่วงคะแนน 
  ค.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ 
  ง.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนน  50  คะแนนข้ึนไป 

13.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัค่าสถิติในใบรายงานผลการทดสอบ  O-NET  
  ก.  คะแนนเฉล่ีย  เป็นค่ากลาง 
  ข.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  มีไดม้ากกวา่หน่ึงค่า 
  ค.  ฐานนิยม  หมายถึง  คะแนนท่ีซ ้ ากนัมากท่ีสุด 
  ง.  มธัยฐาน  แบ่งขอ้มูลออกเป็น  2  ส่วนเท่าๆกนั 
 
โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  14 

  
14.  จากขอ้มูล  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  
  ก.  ลกัษณะของกราฟเบท้างขวา 
  ข.  นกัเรียนส่วนมากไดค้ะแนนสูง 
  ค.  มีนกัเรียนเรียนอ่อนมากกวา่นกัเรียนเรียนเก่ง 
  ง.  มธัยฐาน  (Median)  มีค่ามากกวา่  ฐานนิยม  (Mode)  และ  คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  15    

ค่าสถิติผลการทดสอบ  O-NET   
วชิา  :  คณิตศาสตร์ (64) 

ระดบั 

จ านวนผู้
เขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean) 

ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

คะแนน
ต ่าสุด
(Min.) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

โรงเรียน 11 59.09 22.14 90.00 20.00 60.00 59.00 

15.  จากขอ้มูลค่าสถิติผลการทดสอบ  O-NET  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก.  ค่าการกระจายของคะแนน  เท่ากบั  60 
  ข.  นกัเรียนไดค้ะแนน  60  คะแนนเป็นคะแนนมากท่ีสุด 
  ค.  นกัเรียนไดค้ะแนนต ่ากวา่  60  คะแนน  จ านวน  6  คน 
  ง.  นกัเรียนไดค้ะแนนตั้งแต่  60  ถึง  90  คะแนน  จ านวน  6  คน   

16.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ในรายงานผลการทดสอบ  O-NET  หมายถึงขอ้ใด  
  ก.  ค่าการกระจายของคะแนน  
  ข.  ค่าความยากของขอ้สอบ 
  ค.  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
  ง.  ค่าคะแนนมาตรฐานของผลการสอบ 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  17 
ผลการทดสอบ  O-NET  แสดงช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ 

 
17.  จากขอ้มูลช่วงคะแนนของผูเ้ขา้สอบ  ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  
  ก.  ช่วงคะแนนท่ีมีนกัเรียนไดค้ะแนนเป็นจ านวนมาก  คือ  50.01  -  60.00  
  ข.  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในช่วง  10.01-  20 คะแนน  มีจ านวน  12  คน 
  ค.  ไม่มีนกัเรียนคนใดไดค้ะแนน  60  คะแนน 
  ง.  นกัเรียนส่วนมากไดค้ะแนนไม่ถึง ร้อยละ  50 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  18 

ผลการทดสอบ  O-NET  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ 

 
18.  ขอ้สอบขอ้ใดท่ีไม่มีนกัเรียนท าถูก 
  ก.  ขอ้ท่ี  1 
  ข.  ขอ้ท่ี  2 
  ค.  ขอ้ท่ี  3 
  ง.  ขอ้ท่ี  4 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  19 

 
19.  จากกราฟ  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง  
  ก.  ขอ้มูลมีการกระจายมาก 
  ข.  คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ  50 
  ค.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย 
  ง.  คะแนนสูงสุด  กบัคะแนนต ่าสุด  มีค่าต่างกนัมาก 
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แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  20 

กราฟแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนตามช่วงคะแนนการทดสอบ  O-NET  โรงเรียน  C 

 
20.  จากขอ้มูล  กราฟของโรงเรียน  C  เป็นกราฟลกัษณะใด  เพราะเหตุใด 
  ก.  รูปโคง้เบซ้า้ย  เน่ืองจาก  คะแนนสูงสุด  (Max.)  ระดบัโรงเรียนนอ้ยกวา่ระดบัประเทศ 
  ข.  รูปโคง้เบซ้า้ย  เน่ืองจาก  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ 
   ฐานนิยม  (Mode) 
  ค.  รูปโคง้เบข้วา  เน่ืองจากคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  ระดบัโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ง.  รูปโคง้เบข้วา  เน่ืองจาก  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  มีค่ามากกวา่มธัยฐาน  (Median)  และ 
   ฐานนิยม  (Mode) 

21.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  กรณีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัโรงเรียนต ่ากวา่
ระดบัประเทศ  
  ก.  นกัเรียนเรียนท่ีไดค้ะแนนมากและนกัเรียนไดค้ะแนนนอ้ยมีปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั 
  ข.  คะแนนของนกัเรียนต่างกนัไม่มาก  และนกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ยเม่ือเทียบกบั 
   ระดบัประเทศ 
  ค.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนนอ้ย  แต่นกัเรียนอีกส่วนหน่ึงไดค้ะแนนมาก  แตกต่างกนั 
   มากเม่ือเทียบกบัระดบัประเทศ 
  ง.  นกัเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนมาก  แต่นกัเรียนอีกส่วนหน่ึงไดค้ะแนนนอ้ย  แตกต่างกนัมาก 
   เม่ือเทียบกบัระดบัประเทศ 



-178- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการใชเ้อกสารประกอบการนิเทศ  เร่ือง  การวเิคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  สู่การพฒันาการเรียนการสอน 

22.  ขอ้ใดเป็นจุดเด่น  ตามเกณฑพ์ิจารณาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโรงเรียนเทียบ
กบัระดบัประเทศ   
  ก.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ   
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่ระดบัประเทศ  
  ง.  สาระการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่ประเทศและคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
   ระดบัประเทศ 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  23. 

ค่าสถิติการทดสอบ  O-NET  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  ดีเยีย่ม  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ดี  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุง  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุงเร่งด่วน  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
23.  จากขอ้มูล  เม่ือวเิคราะห์คุณภาพตามเกณฑ ์ มาตรฐานการเรียนรู้ใดอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
  ก.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.1   
  ข.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 2.2 
  ค.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 4.1 
  ง.  มาตรฐานการเรียนรู้  ค 5.2 
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โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  24   
ผลการทดสอบ  O-NET  แสดงการเปรียบเทยีบระดับโรงเรียนกบัระดับประเทศ 

 

 ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาคุณภาพสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  ดีเยีย่ม  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ดี  หมายถึง  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุง  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ปรับปรุงเร่งด่วน  หมายถึง  Mean  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  และ  S.D  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
24.  จากขอ้มูล  สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ  เป็นจุดเด่นหรือจุดดอ้ย  เพราะเหตุใด    
  ก.  จุดเด่น  เน่ืองจาก มีค่า  S.D.  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  ข.  จุดเด่น  เน่ืองจาก มีค่า  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ค.  จุดดอ้ย  เน่ืองจาก มีค่า  Mean  สูงกวา่ระดบัประเทศ 
  ง.  จุดดอ้ย  เน่ืองจาก มีค่า  S.D.  ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 

25.  ผูใ้ดไดป้ระโยชน์มากท่ีสุดจากการวนิิจฉยัหาสาเหตุความเขา้ใจคลาดเคล่ือนของนกัเรียนจาก 
“โจทยข์อ้ยาก” 
  ก.  สพฐ.  เน่ืองจาก  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแผนการพฒันาการศึกษาชาติ 
  ข.  เขตพื้นท่ีการศึกษา  เน่ืองจาก  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา 
  ค.  ครูผูส้อน  เน่ืองจาก  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอน 
  ง.  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องการมหาชน)  เน่ืองจาก  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ 
   พฒันาขอ้สอบ 
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26.  ครูผูส้อนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ขอ้สอบขอ้ใดเป็น  “โจทยข์อ้ยาก”  ส าหรับนกัเรียน 
  ก.  พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  2 
  ข.  พิจารณาจากร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  3 
  ค.  พิจารณาจากร้อยละของนกัเรียนตามช่วงคะแนนท่ีต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  4 
  ง.  พิจารณาจากสาระการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่าในรายงานผลการทดสอบ   
   O-NET  ฉบบัท่ี  5 

 

โปรดใชข้อ้มูลขา้งล่างน้ีตอบค าถามขอ้  27-28 

ข้อสอบทีเ่ป็นข้อยาก  ผลการทดสอบ  O-NET 

 
27.  จากขอ้มูล  เม่ือวนิิจฉยัขอ้ยาก  พบวา่นกัเรียนอาจขาดทกัษะหรือความคิดรวบยอดในเร่ืองใดมาก
ท่ีสุด 
  ก.  ทกัษะการคูณจ านวนเตม็ 
  ข.  ความคิดรวบยอดเร่ืองเวลา 
  ค.  ทกัษะการบวกและการลบจ านวนเตม็ 
  ง.  ความคิดรวบยอดเร่ือง  ห.ร.ม.  ค.ร.น. 

28.  จากขอ้มูลขอ้  27  ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไรเพื่อแกปั้ญหาขอ้ยาก  
  ก.  ใชเ้กมใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคูณจ านวนเตม็ 
  ข.  ใชแ้บบฝึกใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการบวกและลบจ านวนเตม็ 
  ค.  ใชส้ถานการณ์จ าลองใหผู้เ้รียนฝึกจนเกิดความคิดรวยบอดเร่ืองเวลา 
  ง.  ใชส้ถานการณ์จริงใหผู้เ้รียนฝึกจนเกิดความคิดรวบยอดเร่ือง  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น. 

 
 

    จินดาจะตอ้งซ้ือดอกไมอ้ยา่งนอ้ยท่ีสุดก่ีดอก  จึงจะจดัใส่แจกนัคร้ังละ  4  ดอก  หรือ 8  ดอก  
หรือ  12  ดอก  แลว้หมดพอดี 
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29.  ขอ้ใดเป็นการก าหนดเป้าหมาย  และการวดัผลท่ีสอดคลอ้งกนั   
  ก.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนแสดงแนวคิดของการแกโ้จทยปั์ญหาได ้ ทดสอบโดยใช ้
   แบบทดสอบอตันยั  เขียนตอบอิสระ 
  ข.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนคาดคะเนปริมาตรของส่ิงของและความจุของภาชนะ   
   แบบทดสอบชนิดเติมค าตอบลงในช่องวา่ง 
  ค.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนสามารถหาผลหารดว้ยวธีิการหารสั้นได ้ ทดสอบโดยใช ้
   ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบปรนยั  4  ตวัเลือก 
  ง.  ก าหนดจุดประสงคใ์หน้กัเรียนสามารถบอกความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาวในระบบ 
   เดียวกนัได ้ ทดสอบโดยให้นกัเรียนเปล่ียนหน่วยการวดัจาก  “วา”  เป็น  “เมตร”   

30.  กิจกรรมใดส่งผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด   
  ก.  ใหน้กัเรียนฟังครูอธิบายและสาธิตวธีิการเก็บขอ้มูลบนกระดาน 
  ข.  ใชแ้บบฝึกท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนปฏิบติัการเขียนกราฟและวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ค.  ใหน้กัเรียนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ง.  ใหน้กัเรียนลงมือเก็บขอ้มูลภาคสนาม  เขียนกราฟและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอ่นการนิเทศ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ ข้อท่ี ค าตอบ 

1 ข 16 ง 

2 ข 17 ค 

3 ค 18 ง 

4 ข 19 ค 

5 ง 20 ค 

6 ง 21 ข 

7 ก 22 ข 

8 ค 23 ง 

9 ข 24 ค 

10 ค 25 ข 

11 ข 26 ค 

12 ง 27 ค 

13 ข 28 ง 

14 ก 29 ก 

15 ข 30 ค 
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เฉลยแบบทดสอบหลังการนิเทศ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ ข้อท่ี ค าตอบ 

1 ค 16 ก 

2 ค 17 ง 

3 ข 18 ค 

4 ง 19 ข 

5 ง 20 ง 

6 ข 21 ข 

7 ก 22 ก 

8 ก 23 ค 

9 ค 24 ข 

10 ข 25 ค 

11 ข 26 ข 

12 ค 27 ง 

13 ข 28 ง 

14 ข 29 ก 

15 ง 30 ก 
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