
ความหมายและวัตถุประสงค์ของ

การทดสอบ O-Net

กิจกรรมที่



O-Net คืออะไร

O-NET (Ordinary National Education Test)  

หรือ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

เป็นการทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3 

ตามมาตรฐานการเรียนรูใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ผู้เข้าสอบเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3

2. สอบวัดความรู้และความคิดรวบยอด

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเน้นถึงการจ าและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความจ าท่ีเริ่มจากส่ิงง่ายๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจ าในส่ิงท่ี

ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

3. เนื้อหาในการสอบเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดังนั้น นักเรียนที่จะได้คะแนนจากการทดสอบ O-NET จึงต้องเป็นนักเรียน

ที่มีความรู้และความคิดรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ความคิดรวบยอดหรือความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญา

ในการขยายความรู้ ความจ า ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรม

เมื่อเผชิญกับส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง



วัตถุประสงค์ของการสอบ O-Net 

4. ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

5. การน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

1. ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น

3. ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ดังนั้น การทดสอบ O-NET มีวัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อประโยชน์ของนักเรียน ครู 

ผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ

1. ใช้เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. ใช้เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3. ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน



O-Net คืออะไร ท าไมต้องสอบ

1.  O-NET ย่อมาจากค าว่าอะไร

1.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

2.  นักเรียนชั้นใดบ้างท่ีต้องสอบ O-NET

2.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

3.  ข้อสอบ O-NET วัดอะไรในตัวนักเรียน

3.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

4.  เนื้อหาท่ีใช้ในการออกข้อสอบ O-NET น ามาจากไหน

4.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

5.  ท าไมต้องสอบ O-NET

5.  ตอบ ………………………………………………………………………………..



ใบรายงานผลการทดสอบ O-Net

กิจกรรมท่ี  



ใบรายงานผล O-NET มีกี่แบบ
สทศ. จัดท าใบรายงานผลการทดสอบ O-NET มี 2 แบบ คือ แบบรายบุคคลและแบบราย

โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 6 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล

แบบที่ 2 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET แบบรายโรงเรียน มี 6 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล (สถานศึกษา)

ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน

ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน

ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้

ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา



ใบรายงานผล O-NET 
สทศ. จัดท าใบรายงานผลการทดสอบ O-NET มี 2 แบบ คือ แบบรายบุคคลและแบบราย

โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 6 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล

แบบที่ 2 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET แบบรายโรงเรียน มี 6 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล (สถานศึกษา)

ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน

ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน

ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้

ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา



ใบรายงานผลแบบที่  1 รายบุคคล

ประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลในใบรายงานผลการสอบ O-NET นักเรียนรายบุคคล 

1. ท าให้รู้ต าแหน่งของตนเอง เมื่อเทียบกับระดับต่างๆ 

2. ท าให้รู้ว่าเพื่อน (นักเรียนคนอื่นๆ) ได้คะแนนกันอย่างไร 

1. คะแนนมาตรฐานที (T-Score) มีความหมายอย่างไร

2. ท าไม สทศ.แจ้งทั้งคะแนน O-NET ที่ได้ และคะแนนมาตรฐานที (T-Score)

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลผู้เข้าสอบ 

ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 

เลขทีน่ั่งสอบ เลขประจ าตัว

ประชาชน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน 

จังหวัด ภาค และสังกัด

ส่วนท่ี 2 คะแนน O-NET

ประกอบด้วย รหัสวิชา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

คะแนนมาตรฐานที (T-Score) และ

คะแนนเฉลี่ยในระดับต่างๆ 6 ระดับ 

ได้แก่ ระดับโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 

จังหวัด สังกัด ภาค และประเทศ

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ

ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบผล

คะแนน O-NET ของนักเรียนกับ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  ขนาด

โรงเรียน  จังหวัด  สังกัด  ภาค  

และประเทศ



ใบรายงานผลแบบที่  2 รายโรงเรียน
ฉบับท่ี 1 ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล (สถานศึกษา)

ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล (สถานศึกษา)

สทศ. แจ้งผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล เป็นรายสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล 

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จังหวัด ภาค สังกัด และขอ้มูลผลการทดสอบ

แยกตามรายวิชา คะแนนนักเรียนรายบุคคล ระดับผลการทดสอบ (เกรด) นักเรียน

รายบุคคล และร้อยละ 30 ของผลการทดสอบ

เหมาะส าหรับครูผู้สอนเพ่ือรับทราบผล

การทดสอบ  ของนักเรียนครบทุกคน  

ทุกวิชา  ประกอบด้วยคะแนนที่ได้  

ระดับผลการเรียน  และร้อยละ  30  

ของผลการทดสอบ   

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ

1. กรณีที่พบคะแนนเป็นเครื่องหมาย  *  

หรือ  x ผู้บริหาร/ครู  ต้องติดต่อกลับไปยัง  

สทศ. 

2. เกณฑ์ของการก าหนดช่วงคะแนน 

(ตัดเกรด)  อยู่หน้าสุดท้ายของรายงาน  

หากพบเครื่องหมาย  *  จะไม่น าคะแนนมา

คิดค่าสถิติ  (เด็กพิเศษ)



ใบรายงานผลแบบที่  2 รายโรงเรียน
ฉบับท่ี 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

เหมาะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  เพื่อรับทราบค่าสถิติระดับโรงเรียน  

แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  แต่ละวิชา ท าให้ทราบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ใดในสาระ

นั้นๆ  ในวิชาที่สอน  มีผลการสอนระดับดีมาก/ดี/พอใช้/ควรปรับปรุง (แข่งกับตัวเอง 

น าไปจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน)  น าไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูล

โรงเรียน  ประกอบด้วย  

รหัส  ชื่อ  ขนาด  ที่ตั้ง  

จังหวัด  ภาค  และสังกัด

ส่วนที่ 2 เป็นค่าสถิติส าหรับ

โรงเรียน ประกอบด้วย จ านวน

ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด 

ต่ าสุด มัธยฐานและฐานนิยม

ส่วนที่ 3 เป็นค่าสถิติส าหรับ

โรงเรียน จ าแนกรายมาตรฐาน  

ประกอบด้วย  คะแนนเฉล่ีย  

(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  จ าแนกตาม

ระดับต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน จังหวัด สังกัด 

ภาค และประเทศ

ส่วนที่ 4 เป็นรายการมาตรฐาน

การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนต้องเร่ง

พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของ

โรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ



ใบรายงานผลแบบที่  2 รายโรงเรียน
ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูล

โรงเรียน  ประกอบด้วย  

รหัส  ชื่อ  ขนาด  ที่ตั้ง  

จังหวัด  ภาค  และสังกัด

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก  

จ าแนกตามระดับ  แบ่งเป็น  ระดับโรงเรียน  

ขนาด  ที่ตั้ง  จังหวัด  สังกัด  ภาค  และประเทศ

เหมาะส าหรับครู  เพ่ือได้ทราบว่านักเรียนในโรงเรียนของตนเองตอบค าถามในแต่ละข้อถูก  คิดเป็น

ร้อยละเท่าไร  (แข่งกับตัวเอง)  และน าไปเปรียบเทียบกับร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกจ าแนกตาม

ระดับโรงเรียน ขนาดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาคเดียวกับโรงเรียน (แข่งกับเพ่ือน)  และ

ระดับประเทศ  โดยน าไปพิจารณาว่าข้อใดที่นักเรียนตอบถูกต้องตรงตามตัวชี้วัด  มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระใด  เพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน



ใบรายงานผลแบบที่  2 รายโรงเรียน
ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูล

โรงเรียน  ประกอบด้วย  

รหัส  ชื่อ  ขนาด  ที่ตั้ง  

จังหวัด  ภาค  และสังกัด

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนรวม  จ าแนกตามช่วงคะแนนต่างๆ 11  ช่วง  ตามล าดับ

ตั้งแต่  0-10  คะแนน  จนถึง  100  คะแนน  ทุกกลุ่มสาระ  

เหมาะส าหรับครู  เพ่ือได้ทราบว่าช่วงคะแนนของนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง  แต่ละวิชาอยู่ใน

ช่วงคะแนนใดบ้าง



ใบรายงานผลแบบที่  2 รายโรงเรียน
ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูล

โรงเรียน  ประกอบด้วย  

รหัส  ชื่อ  ขนาด  ที่ตั้ง  

จังหวัด  ภาค  และสังกัด

ส่วนที่ 2 เป็นค่าสถิติส าหรับ

โรงเรียน ประกอบด้วย จ านวน

ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด 

ต่ าสุด มัธยฐานและฐานนิยม

ส่วนที่ 3 เป็นค่าสถิติส าหรับโรงเรียน 

จ าแนกรายมาตรฐาน  ประกอบด้วย  

คะแนนเฉลี่ย  (Mean)  และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  จ าแนก

ตามระดับต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน ขนาด

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค และ

ประเทศ

ส่วนที่ 4 เป็นรายการมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรยีน

ต้องเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต่ า

กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

เหมาะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  เพื่อรับทราบค่าสถิติระดับโรงเรียน  

แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  แต่ละวิชา ท าให้ทราบว่าสาระใดในวิชาที่สอน  

มีผลการสอนระดับดีมาก/ดี/พอใช/้ควรปรับปรุง (แข่งกับตัวเอง น าไปจัดล าดับ

ความส าคัญเร่งด่วน)  น าไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



ใบรายงานผลแบบที่  2 รายโรงเรียน
ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

เหมาะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  เพื่อน าข้อมูลและสารสนเทศของผลสอบ O-NET

โดยเฉพาะฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน 

แยกตามสาระการเรียนรู้ และฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้) 

ไปใช้แข่งกับตัวเอง และแข่งกับเพื่อน  เป็นกลไกเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนแบบ  PDCA  (Plan Do Check Action)  หรือ  PTTA (Plan Teach Test Action)  

ให้ครูและผู้บริหารทราบถึงประโยชน์ของผลการทดสอบ  O-NET



ใบรายงานผลการทดสอบ O-Net 

1.  ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET มีกี่แบบ อะไรบ้าง

1.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

2.  ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET  แบบที่  2  มีกี่ฉบับ

2.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

3.  ใบรายงานผลฉบับใดแสดงมาตรฐานที่ต้องเร่งพัฒนา

3.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

4.  ใบรายงานผลฉบับใดแสดงสาระที่ต้องเร่งพัฒนา

4.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

5.  ใบรายงานผลฉบับใดแสดงร้อยละนักเรียนตอบถูกรายข้อ

5.  ตอบ ………………………………………………………………………………..



สถิติที่ควรรู้

จากใบรายงานผลการทดสอบ O-Net

กิจกรรม



สถิติส าคัญที่ควรรู้

T-Score
คะแนนมาตรฐาน

Mean
คะแนนเฉลี่ย

S.D.
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Max.
คะแนนสูงสุด

Min.
คะแนนต่ าสุด

Median
มัธยฐาน

Mode
ฐานนิยม



T-Score คะแนนมาตรฐาน

สถิติส าคัญที่ควรรู้

T-Score หรือ คะแนนมาตรฐาน เป็นคะแนนที่น าคะแนนดิบมาผ่านขั้นตอนทางสถิติ 

ท าให้สามารถวัดได้ว่าผู้เข้าสอบมีความสามารถเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทั้งหมด

50 30 2040

5060 3070

จากกรณีตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จากการสอบ จัดเป็นคะแนนดิบ  (raw score) 

ที่ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับคะแนนเต็ม และคะแนนที่เพ่ือนในห้องได้ 

หรือขึ้นอยู่กับคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กรณีที่ 1 นักเรียนคนหนึ่งสอบได้ 50 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 ส่วนเพื่อนในห้อง
ได้คะแนน 30, 40 และ 20

กรณีที่ 2 นักเรียนคนหนึ่งสอบได้ 50 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 ส่วนเพื่อนในห้อง
ได้คะแนน 70, 60 และ 30

การแปลงคะแนนดิบเพื่อให้น าไปใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม เป็นคะแนนซี  (Z-Score) โดยใช้สูตร Z=
𝑥−  𝑥
𝑆.𝐷.

แต่จากสูตรนี้ท าให้ คะแนนซี มีค่าเป็นลบบ้างบวกบ้างจึงไม่สะดวกต่อการน ามาใช้ จึงมีการปรับคะแนนซี ให้เป็น

คะแนนมาตรฐาน หรือ T-Score โดยใช้สูตร T = (10*Z)+50 หรือ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าการแปลงคะแนนดิบเป็น

คะแนนมาตรฐาน (T-Score) เป็นการท าให้คะแนนท่ีได้เป็นคะแนนท่ีมาจากคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 50 และมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 และมีการแจกแจงคะแนนเป็นรูปโค้งปกติ จึงท าให้เกิดการเปรียบเทียบกันได้

พิจารณากรณีศึกษาต่อไปนี้

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ

การประเมินมาตรฐานที อาจก าหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ตั้งแต่ T 65 และสูงกว่า แปลว่า  ดีมาก ตั้งแต่ T 55-65 แปลว่า  ดี

ตั้งแต่ T 45-55 แปลว่า  พอใช้ เฉพาะ T 50 แปลว่า  มีความสามารถปานกลาง
ตั้งแต่ T 35-45 แปลว่า  ยังไม่พอใช้ ตั้งแต่ T 35 แปลว่า  อ่อน



50 30 2040

ตั้งแต่ T 65 และสูงกว่า แปลว่า  ดีมาก ตั้งแต่ T 55-65 แปลว่า  ดี

ตั้งแต่ T 45-55 แปลว่า  พอใช้ เฉพาะ T 50 แปลว่า  มีความสามารถปานกลาง
ตั้งแต่ T 35-45 แปลว่า  ยังไม่พอใช้ ตั้งแต่ T 35 แปลว่า  อ่อน

ตัวอย่างการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐาน (T-Score)

ข้ันที่ 1 หาค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
นักเรยีน คะแนน

นักเรยีนคนที ่1 50
นักเรยีนคนที ่2 40
นักเรยีนคนที ่3 30
นักเรยีนคนที ่4 20
คะแนนเฉลีย่ 35.00
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 11.18

ข้ันที่  2  แปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนซี (Z-Score) โดยใช้สูตร Z = 
𝑥−  𝑥
𝑆.𝐷.

นักเรยีน คะแนน Z-Score
นักเรยีนคนที ่1 50 1.34
นักเรยีนคนที ่2 40 0.45
นักเรยีนคนที ่3 30 -0.45
นักเรยีนคนที ่4 20 -1.34
คะแนนเฉลีย่ 35.00
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 11.18

ข้ันที่  3  แปลงคะแนนซี (Z-Score) เป็นคะแนนมาตรฐาน (T-Score)  

โดยใช้สูตร T = (10Z+50)
นักเรยีน คะแนน Z-Score T-Score

นักเรยีนคนที ่1 50 1.34 63.42
นักเรยีนคนที ่2 40 0.45 54.47
นักเรยีนคนที ่3 30 -0.45 45.53
นักเรยีนคนที ่4 20 -1.34 36.58
คะแนนเฉลีย่ 35.00
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 11.18



Mean คะแนนเฉลี่ย

สถิติส าคัญที่ควรรู้

กรณีที่ 1 นักเรียนห้อง ก จ านวน 5 สอบได้คะแนน 
50, 40, 15, 15 และ 100 จากคะแนนเต็ม 100 

จากการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย จะเห็นได้ว่านักเรียนห้อง ก และห้อง ข 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน แต่เมื่อพิจารณาคะแนนของนักเรียนรายคน พบว่านักเรียน

แต่ละคนของแต่ละห้องมีคะแนนไม่เท่ากัน จึงจ าเป็นต้องใช้ “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน” 

หรือ S.D. มาใช้ในการอธิบายการกระจายของคะแนน สทศ.จึงรายงานคะแนนเฉลี่ย

(Mean) คู่กับ S.D. (Standard deviation)

ค่าเฉลี่ย หมายถึง การหารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจ านวนข้อมูล

ทั้งหมด  ในการทดสอบ O-NET เป็นการน าคะแนนของนักเรียนทั้งหมด

มารวมกัน แล้วหารด้วยจ านวนนักเรียนทั้งหมด จึงเรียกว่า คะแนนเฉลี่ย

50 40 15 15 10

30 30 25 25 20
กรณีที่ 2 นักเรียนห้อง ข จ านวน 5 สอบได้คะแนน 
30, 30, 25, 25 และ 20 จากคะแนนเต็ม 100

จากกรณีตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนห้อง ก มีค่าเท่ากับ 26 ค านวณจากการน าคะแนน

ของนักเรียนทุกคนมารวมกัน แล้วหารด้วย 5 
50+40+15+15+10

5
= 26  

ในท านองเดียวกันวิธีการค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนห้อง ข  ก็เช่นเดียวกัน

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ



50 40 15 15 10

ตัวอย่างการหาคะแนนเฉล่ีย 

ขั้นที่ 1 รวมคะแนน

ขั้นที่ 2 หารด้วยจ านวนคน

สูตร  𝑥 =  𝒙
𝑵

50 40 15 15 10 130

130/5 = 26



S.D. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติส าคัญที่ควรรู้

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งสองห้อง มีค่าเท่ากัน คือ 26 คะแนน แต่ถ้าพิจารณา

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่านักเรียนห้อง ก มี S.D. เท่ากับ 15.94 ซ่ึงเป็นค่าที่สูง

แสดงให้เห็นว่านักเรียนในห้องนี้ได้คะแนนมากและน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย รวมกันประมาณ 

15.94 คะแนน  ส่วน ห้อง ข มี S.D. เท่ากับ  4.18 ซ่ึงเป็นค่าที่ต่ า แสดงให้เห็นว่านักเรียน

ในห้องนี้ได้คะแนนมากและน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย รวมกันประมาณ 3.74 คะแนน

หากใช้ภาษาพูดที่ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มักกล่าวว่า “นักเรียนมีคะแนนเกาะกลุ่มกัน”

50 40 15 15 10 30 30 25 25 20
กรณีที่ 1 นักเรียนห้อง ก

ค่าเฉลี่ย =  26.00

S.D.     =  15.94

เป็นค่าที่แสดงถึงการกระจายของข้อมูลเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย

กรณีที่ 2 นักเรียนห้อง ข

ค่าเฉลี่ย =  26.00

S.D.     =  3.74

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ

S.D.  มักใช้คู่กับ คะแนนเฉลี่ย  เพื่ออธิบาย

การกระจายของข้อมูลเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ย 

สูตร S.D. =  𝒙− 𝒙 𝟐

𝑵



50 40 15 15 10

ตัวอย่างการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นที่ 1 หาคะแนนเฉล่ีย 50 40 15 15 10 26

ขั้นที่ 2 หาความต่างจากคะแนนเฉลี่ย คะแนน ความตา่ง ยกก าลงัสอง
50 24 576
40 14 196
15 -11 121
15 -11 121
10 -16 256

รวม 1270

ขั้นที่ 3 หาค่าเฉลี่ยของความต่าง  1270/5 = 254

ขั้นที่ 4 หารากก าลังสองของค่าท่ีได้ 𝟐𝟓𝟒 = 15.94

สูตร S.D. =  𝒙− 𝒙 𝟐

𝑵



Mode ฐานนิยม

สถิติส าคัญที่ควรรู้

ฐานนิยม (Mode) หมายถึง ค่าของคะแนนที่ซ้ ากันมากที่สุด

หรือ ค่าคะแนนที่มีความถี่สูงที่สุดในข้อมูลชุดนั้น

50 40 15 15 10 30 30 25 25 20
กรณีที่ 1 นักเรียนห้อง ก

คะแนนที่ซ้ ากันมากที่สุด 

เท่ากับ 15

กรณีที่ 2 นักเรียนห้อง ข

คะแนนที่ซ้ ากันมากที่สุด 

เท่ากับ 25

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ

ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกวิธีหน่ึง  เพื่อหาดูว่ามีค่าใด 

บ้างที่มีโอกาสเกิดมากกว่าค่าอ่ืนๆ ถ้ามีค่าซ้ าอยู่ 2 ค่าที่มีความถี่สูงที่สุด

เท่ากัน ค่าฐานนิยมก็จะมี 2 ค่า ถ้ามีค่าความซ้ าเท่ากันหลายค่า ถือว่าไม่มี

ฐานนิยม ฐานนิยมเป็นการหาค่ากลางที่หยาบที่สุด เหมาะส าหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ



Median มัธยฐาน

สถิติส าคัญที่ควรรู้

มัธยฐาน (Median)

หมายถึง ค่าก่ึงกลางของข้อมูลชุดนั้น หรือค่าที่อยู่ในต าแหน่งก่ึงกลาง

ของข้อมูลชุดน้ัน เมื่อได้จัดเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุด ไปหามาก

ที่สุดหรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ค่าก่ึงกลางจะเป็นตัวแทนที่

แสดงว่ามีข้อมูลที่มากกว่าและน้อยกว่าน้ีอยู่ 50 %

50 40 15 15 10 30 30 25 25 20
กรณีที่ 1 นักเรียนห้อง ก

คะแนนกึ่งกลางเท่ากับ 15

กรณีที่ 2 นักเรียนห้อง ข

คะแนนกึ่งกลางเท่ากับ 25

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ

มัธยฐานเป็นค่าที่อยู่ก่ึงกลางของข้อมูล และแบ่งครึ่งข้อมูลออกเป็นสอง

ส่วนเท่ากัน ถ้าข้อมูลเป็นจ านวนคู่ เช่น นักเรียน 10 คน ให้น าคะแนน

ของนักเรียนที่อยู่ก่ึงกลาง 2 คน รวมกันแล้วหารด้วย 2 จะได้ค่ามัธยฐาน



Max. คะแนนสูงสุด

สถิติส าคัญที่ควรรู้

Min. คะแนนต่ าสุด

Maximum  หรือ เขียนย่อว่า Max. หมายถึง ค่าสูงสุดของคะแนน

ชุดนั้นๆ  ส่วน Minimum หรือ เขียนย่อว่า Min. หมายถึง  ค่าต่ าสุด

ของคะแนนชุดนั้นๆ 

50 40 15 15 10 30 30 25 25 20
กรณีที่ 1 นักเรียนห้อง ก

มีค่า Max. เท่ากับ 50

ส่วนค่า Min. เท่ากับ 10

กรณีที่ 2 นักเรียนห้อง ข

มีค่า Max. เท่ากับ 30

ส่วนค่า Min. เท่ากับ 20

การระบุค่า Max. และ Min. เพื่อให้ทราบว่านักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่าไร และ

นักเรียนได้คะแนนต่ าสุดเท่าไร



ความยาก

สถิติส าคัญที่ควรรู้

ข้อ 1 ตอบถูกทุกคน 

ข้อสอบมีค่าความยากเท่ากับ  .00

นักเรียนกลุ่มหนึ่ง จ านวน 10 คน ท าข้อสอบชุดหนึ่ง เมื่อตรวจค าตอบ 

ปรากฏผล ดังนี้

ค่าความยาก  หรือ  ค่า  P  เป็นค่าที่ค านวณจากสัดส่วนหรือจ านวนร้อยละของ

นักเรียนที่ตอบถูกเทียบกับจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อนั้นทั้งหมด ดังสูตร

ข้อ 2 ตอบถูก  8 คน 

ข้อสอบมีค่าความยากเท่ากับ  .80

ข้อ 3 ตอบถูก  5 คน 

ข้อสอบมีค่าความยากเท่ากับ  .50

1. ข้อสอบที่มีค่า P มาก ข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูกมาก แสดงว่าข้อสอบง่าย

2. ข้อสอบที่มีค่า P น้อย ข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูกน้อย แสดงว่าข้อสอบยาก

3. ข้อสอบที่มีค่า P = .50 เป็นข้อสอบที่มีความยากปานกลาง หรือมีความยากง่ายพอเหมาะ

4. ค่าความยากที่ยอมรับได้ มีค่าระหว่าง .20-.80 

ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ



สถิติส าคัญที่ควรรู้จากใบรายงานผล O-NET

2.  ค่าใดเป็นค่าที่บอกการกระจายจากคะแนนเฉลี่ย

2.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

3.  ค่าใดเป็นค่าที่บอกว่านักเรียนได้คะแนนซ้ ากันมากที่สุด

3.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

1.  ค่าใดเป็นค่าที่เกิดจากการน าคะแนนของนักเรียนทุกคนมารวมกันแล้วหาร

ด้วยจ านวนนักเรียนทั้งหมด

1.  ตอบ ………………………………………………………………………………..



การอ่านใบรายงานผลเพื่อวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย

พิจารณาข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน แล้วน ามา plot กราฟ 

จ าแนกเป็นรายวิชา  ในประเด็นต่อไปนี้

n�คะแนนเฉลี่ย (Mean), มัธยฐาน (Median) และ ฐานนิยม (Mode)

o�คะแนนต่ าสุด (Min.)  และคะแนนสูงสุด (Max.)

p�ร้อยละนักเรียนตามช่วงคะแนน

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

คะแนน
0

70 80 90 100

รอ้ยละนักเรยีน

10 20 30 40 50 60

ตัวอย่างการ Plot กราฟ

Mean = 52.48

Median = 60.00

Mode = 48.00

Min. = 10.00 Max. = 80.00

มาตรฐานที่ต้องเร่งพัฒนา

..................................................

มาตรฐานที่ได้คะแนนต่ าสุด

..................................................

มาตรฐานที่ได้คะแนนสูงสุด

..................................................

สาระที่ต้องเร่งพัฒนา

..................................................

สาระที่ได้คะแนนต่ าสุด

..................................................

สาระที่ได้คะแนนสูงสุด

..................................................

บทสรุป จุดเด่น .....................................................................................................................

จุดด้อย .....................................................................................................................

วิชา ........................ ช้ัน ....... โรงเรียน ........................................................



0-10 10.01-20 20.01-30 30.01-40 40.01-50 50.01-60 60.01-70 70.01-80 80.01-90 90.01-
99.99

คณิตศาสตร์ 0 2.17 15.22 15.22 21.74 17.39 4.34 17.39 4.34 2.17

0

5

10

15

20

25

Median รร. 50.00

Mode รร. 45.00

Mean รร. 53.37

Mode ประเทศ 30.00

Median ประเทศ 35.00

Mean ประเทศ 38.06

ร้อยละนกัเรียนตามช่วงคะแนน



ขั้นท่ี 1 น าค่าร้อยละ

ของนกัเรียนตามช่วง

คะแนนมา plot กราฟ

ขั้นท่ี 2 ลากเส้นแนวตั้ง

แสดงคะแนนเฉล่ีย (Mean)

มธัยฐาน (Median) และ 

ฐานนิยม (Mode) 

ของโรงเรียน

n

o



ขั้นท่ี 3 ลากเส้นแนวตั้ง

แสดงคะแนนเฉล่ีย (Mean)

มธัยฐาน (Median) และ 

ฐานนิยม (Mode) 

ระดบัประเทศ

ขั้นท่ี 4 แสดงคะแนนต ่าสุด 

(Min.) และคะแนนสูงสุด 

(Max.) ระดบัโรงเรียนและ

ระดบัประเทศ

p

q



ขั้นท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

o

1. ลกัษณะของเส้นกราฟ
รูปโคง้ปกติ  -
รูปโคง้เบท้างบวก  -
รูปโคง้เบท้างลบ  /

3. คะแนนต ่าสุด (Min.) 
เท่ากบัศูนย ์ (0) /
ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  /
สูงกวา่ระดบัประเทศ  -

4. คะแนนสูงสุด (Max.)
ต ่ากวา่ระดบัประเทศ /
สูงกวา่ระดบัประเทศ  -
คะแนนเตม็ (100) -

2. คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  

มธัยฐาน (Median)

ฐานนิยม  (Mode)  

ต ่ากวา่ระดบัประเทศ  /
สูงกวา่ระดบัประเทศ  -



ขั้นท่ี 1 พิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
n

1. ลกัษณะของเส้นกราฟมีลกัษณะอยา่งไร 

....... รูปโคง้ปกติ     ........ รูปโคง้เบท้างบวก    ........ รูปโคง้เบท้างลบ

3. คะแนนต ่าสุด (Min.) เป็นอยา่งไร

....... เท่ากบัศูนย ์ (0)    ........  ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ     ........  สูงกวา่ระดบัประเทศ

4. คะแนนสูงสุด (Max.) เป็นอยา่งไร

....... ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ    ........  สูงกวา่ระดบัประเทศ     ........  คะแนนเตม็ (100)

2. คะแนนเฉล่ีย  (Mean) มธัยฐาน (Median) และ

ฐานนิยม (Mode)) เป็นอยา่งไร

........  ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ     ........  สูงกวา่ระดบัประเทศ





การอ่านใบรายงานผลเพ่ือวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย

มาตรฐานที่ต้องเร่งพัฒนา

..................................................

มาตรฐานที่ได้คะแนนต่ าสุด

..................................................

มาตรฐานที่ได้คะแนนสูงสุด

..................................................

สาระที่ต้องเร่งพัฒนา

..................................................

สาระที่ได้คะแนนต่ าสุด

..................................................

สาระที่ได้คะแนนสูงสุด

..................................................

บทสรุป จุดเด่น .....................................................................................................................

จุดด้อย .....................................................................................................................

วิชา ........................ ช้ัน ....... โรงเรียน ........................................................



นักเรยีน คะแนน O-NET Z-Score T-Score Mean S.D.
นักเรยีนคนที ่1
นักเรยีนคนที ่2
นักเรยีนคนที ่3
นักเรยีนคนที ่4
นักเรยีนคนที ่5
นักเรยีนคนที ่6
นักเรยีนคนที ่7
นักเรยีนคนที ่8
นักเรยีนคนที ่9
นักเรยีนคนที ่10

แบบบนัทกึคะแนน O-NET , Z-score and T-score ปีการศกึษา 2559
ชัน้ ป.6 โรงเรยีน ......................................... วชิา ......................

แข่งกับตนเอง แข่งกับเพื่อน

พิจารณาข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน แล้วน าคะแนนนักเรียน

รายบุคคลเปลี่ยนเป็นคะแนนมาตรฐานที 

n�กรอกคะแนนนักเรียนรายบุคคล วิชาใดวิชาหนึ่งลงในแบบบันทึกข้อมูล  

(ช่อง n) 

บทสรุป คะแนน  O-NET .....  สูงกว่า  ..... ต่ ากว่า  คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) 

แสดงว่า .....................................................................................................................

o�กรอกคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลงในแบบบันทึกข้อมูล  

(ช่อง o) 

p�พิจารณาคะแนนในช่อง Z-Score และ T-Score 

(ช่อง pและ ช่อง q) 

opn q

q�พิจารณาคะแนน O-NET กับคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ว่า
คะแนน O-NET สูงหรือต่ ากว่าคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) 



วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย จากผลการทดสอบ O-NET

2.  คะแนนเฉลี่ย ฐานนิยม และมัธยฐาน อยู่ใกล้เคียงกันหรือไม่

2.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

3.  คะแนนสูงสุด  ต่ าสุด  สูงหรือต่ ากว่าระดับประเทศ

3.  ตอบ ………………………………………………………………………………..

Plot กราฟ โดยใช้ข้อมูลจากผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 

1.  ค่าใดบ้างที่สูงกว่าระดับประเทศ

1.  ตอบ ………………………………………………………………………………..



แนวทางการอ่านและแปลความหมายของข้อมูล

จากใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

1. คะแนนเฉลี่ย/ฐานนิยม/มัธยฐานเท่าไร สูงหรือ

ต่ ากว่าร้อยละ 50 

2.. คะแนนสูงสุด ต่ าสุด เท่าไร มีนักเรียนได้คะแนน

ศูนย์หรือไม่

3.. คะแนนมีการกระจายมากน้อยเพียงใด 

(มากหรือน้อยกว่า  10)

แข่งกับตนเอง

4.. นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนในช่วงใดบ้าง

4.. มีมาตรฐาน / สาระที่ต้องเร่งพัฒนาหรือไม่  

อะไรบ้าง

แข่งกับเพื่อน 

(เทียบกับ

ประเทศ)

1. คะแนนเฉลี่ย/ฐานนิยม/มัธยฐานเท่าไร สูงหรือ

ต่ ากว่าระดับประเทศ

2.. คะแนนสูงสุด ต่ าสุด สูงหรือต่ ากว่า

ระดับประเทศ

3.. คะแนนมีการกระจายมากหรือน้อยกว่า

ระดับประเทศ

5.. การสอนในโรงเรียนสอดคล้องกับการสอบ O-NET หรือไม่ อย่างไร



ฝึกหาค่าสถิติที่ควรรู้

เรียงคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย 

แล้วหาค าตอบเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

รอบที่  1 ข้อ 1 คะแนนต่ าสุด .................. 

ข้อ 2 คะแนนสูงสด ..................

ข้อ 3 คะแนนเฉลี่ย  ..................

ข้อ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

...............................
ข้อ 5 มัธยฐาน ........................

รอบที่  2

ข้อ 1 คะแนนต่ าสุด .................. 

ข้อ 2 คะแนนสูงสด ..................

ข้อ 3 คะแนนเฉลี่ย  ..................

ข้อ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ...............................

ข้อ 5 มัธยฐาน ........................
ข้อ 6 ฐานนิยม ........................

บทสรุป 

จงบอกการเปลี่ยนแปลงของค่าสถิติจากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 อย่างน้อย 3 ข้อ 

1. ...................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................... 



แนวการออกข้อสอบ  O-NET

โปรดพิจารณาบัตรข้อสอบต่อไปนี้

การออกข้อสอบเชื่อมโยงกับสาระ  

คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด

เน้นระดับการคิด/พฤติกรรม เข้าใจ 

น าไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า/
สร้างสรรค์

แบ่งระดับความยากง่าย เป็น 5 ระดับ 

ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง 
ค่อนข้างยาก และยาก

ข้อสอบมีสถานการณ์และค าถาม

มีค าอธิบายและที่มาของตัวเลือกและ
ตัวลวง  (ตัวเลือกที่ผิด)

แนวการออกข้อสอบ O-NET ของ สทศ. เป็นการออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอด

ของนักเรียน ว่ามีคุณภาพสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้หรือไม่

ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ ชั้น ป.6 จ านวน 4 ตัวเลือก 
ชั้น ม.3 จ านวน 5 ตัวเลือก



คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

1. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนท านองเสนาะไดถูกตอง อธิบายความหมาย โดยตรงและความหมายโดยนัย

ของค า ประโยค ขอความ ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อาน เขาใจ ค าแนะน า ค าอธิบายในคูมือตางๆ แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง 

รวมท้ังจับใจความส าคัญของ เร่ืองท่ีอานและน าความรคูวามคิดจากเร่ืองท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหาในการด าเนินชีวิตได มีมารยาทและ

มีนิสัยรักการอาน และเห็นคุณคาสิ่งท่ีอาน 

2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า แตงประโยค และเขียนขอความ ตลอดจนเขียน

สื่อสารโดยใชถอยค าชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพ โครงเรื่องและ แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ 

จดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการ ตางๆ เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค และ

มีมารยาท ในการเขียน

3. พูดแสดงความรู ความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดู เลาเร่ืองยอหรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟงและดู ตั้งค าถาม ตอบค าถามจากเรื่อง

ท่ีฟงและดู รวมท้ังประเมินความนาเช่ือถือจากการฟงและดูโฆษณา อยางมีเหตุผล พูดตามล าดับข้ันตอนเร่ืองตางๆ อยางชัดเจน 

พูดรายงานหรือประเด็นคนควาจากการฟง การดู การสนทนา และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการดูและพูด 

4. สะกดค าและเขาใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รูและเขาใจ ชนิด และหนาท่ีของค าในประโยค 

ชนิดของประโยค และค าภาษาตางประเทศในภาษาไทย ใชค าราชาศัพท และค าสุภาพไดอยางเหมาะสม แตงประโยค แตงบทรอยก

รองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และ กาพยยานี 11

5. เขาใจและเห็นคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน เลานิทานพื้นบาน รองเพลงพื้นบาน ของทองถ่ิน น าขอคิดเห็นจากเร่ือง

ท่ีอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง และทองจ าบทอาขยานตามท่ี ก าหนดได

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

1. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนท านองเสนาะไดถูกตอง เขาใจความหมาย โดยตรงและความหมายโดยนัย 

จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อาน แสดงความคิดเห็นและ ขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน และเขียนกรอบแนวคิด 

ผังความคิด ยอความ เขียนรายงานจากสิ่งท่ีอานได วิเคราะห วิจารณ อยางมีเหตุผล ล าดับความอยางมีข้ันตอนและความเปนไปได

ของเรื่องท่ีอาน รวมท้ัง ประเมินความถูกตองของขอมูลท่ีใชสนับสนุนจากเร่ืองท่ีอาน 

2. เขียนสื่อสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน ใชถอยค าไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน ค าขวัญ ค าคม ค าอวยพร

ในโอกาสตางๆ โฆษณา คติพจน สุนทรพจน ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ ประสบการณตางๆ เขียนยอความ จดหมายกิจธุระ 

แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห วิจารณ และ แสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษา

คนควาและเขียน โครงงาน 

3. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ประเมินสิ่งท่ีไดจากการฟงและดู น าขอคิดไป ประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน 

พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีไดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค

และพูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ รวมท้ังมีมารยาทในการฟง ดู และพูด 

4. เขาใจและใชค าราชาศัพท ค าบาลีสันสกฤต ค าภาษาตางประเทศอื่นๆ ค าทับศัพท และ ศัพทบัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห

ความแตกตางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสรางของประโยครวม ประโยคซอน ลักษณะภาษาท่ีเปนทางการ กึ่งทางการและ

ไมเปนทางการ และแตงบทรอยกรองประเภท กลอนสุภาพ กาพย และโคลงสี่สุภาพ

5. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน วิเคราะหตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณคา ท่ีไดรับจากวรรณคดี

วรรณกรรมและบทอาขยาน พรอมท้ังสรุปความรูขอคิดเพื่อน าไปประยุกตใชในชีวิตจริง



จบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

1. มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย เศษสวน 

ทศนิยม ไมเกินสามต าแหนง รอยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถแก

ปญหาเกี่ยวกับ การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสาม

ต าแหนง และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได สามารถหาคา

ประมาณของจ านวนนับและ ทศนิยมไมเกินสามต าแหนงได

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 

ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม และน าความรูเกี่ยวกับ

การวัดไป ใชแกปญหาในสถานการณตางๆ ได

3. มีความรคูวามเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม 

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเสนขนาน

4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัวไม

ทราบคา หนึ่งตัวและแกสมการนั้นได

5. รวบรวมขอมูล อภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทง 

เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเสน และตาราง และน าเสนอขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแทง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเสน ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเป็นเบื้องตนใน

การ คาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณตางๆ ได

6. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณต่างๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

และ สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

ความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร

และเช่ือมโยง คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ เลขยก

ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเปนจ านวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริง สามารถด าเนินการ เกี่ยวกับ

จ านวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกก าลัง รากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริง ใชการ ประมาณคา

ในการด าเนินการและแกปญหา และน าความรูเกี่ยวกับจ านวนไปใชในชีวิตจริงได

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 

พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ และปริมาตรได

อยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถน าความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได

3. สามารถสรางและอธิบายขั้นตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและสันตรง อธิบาย

ลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลมได

4. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูปสามเหล่ียม เสนข

นาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถน าสมบัติเหลานั้นไปใชในการใหเหตุผลและ แกปญหา

ได มีความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) ในเรื่องการเล่ือน ขนาน

(translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และน าไปใชได

5. สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

6. สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหา และ สามารถใช

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และกราฟในการ

แกปญหาได

7. สามารถก าหนดประเด็น เขียนขอค าถามเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณ ก าหนดวิธีการ ศึกษา 

เก็บรวบรวมขอมูลและน าเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได

8. เขาใจคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลที่ยัง ไมไดแจก

แจงความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทาง สถิติ 

9. เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช ความรู

เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตางๆ ได

10. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ

สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ

การน าเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร และน าความรู หลักการ 

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์

คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

1. เขาใจโครงสรางและการท างานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของ ส่ิงมีชีวิตที่

หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 

2. เขาใจสมบัติและการจ าแนกกลุมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการท าให สารเกิดการ

เปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจ าวัน การแยกสารอยางงาย 

3. เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระท ากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องตนของแรงลอยตัว สมบัติ

และปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 

4. เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของดวง อาทิตย โลก 

และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณธรรมชาติ 

5. ตั้งค าถามเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียนรู คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจ ตรวจสอบ

โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรจูากผลการส ารวจ ตรวจสอบ 

6. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการด ารงชีวิต และการศึกษาความรเูพ่ิมเติม 

ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดใหหรือตามความสนใจ 

7. แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู

8. ตระหนักในคุณคาของความรวูิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยอง และ เคารพ

สิทธิในผลงานของผูคิดคน 

9. แสดงถึงความซาบซึ้งห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา 

10.  ท างานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ คิดเห็น

ของผูอื่น

คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

1. เขาใจลักษณะและองคประกอบที่ส าคัญของเซลลส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของการท างาน 

ของระบต่างๆ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลาย ของส่ิงมีชีวิต 

พฤติกรรมและการตอบสนองตอสิ่งเราของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง ส่ิงมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

2. เขาใจองคประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปล่ียนแปลงของสารใน รูปแบบ

ของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

3. เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนตของแรง การเคล่ือนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจ าวัน กฎการ อนุรักษ

พลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเหและความ เขมของแสง 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน พลังงาน ไฟฟ้า

และหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส

5. เขาใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มีผลตอ

การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลที่มีตอสิ่งตางๆ บนโลก 

ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

6. เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา 

เทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

7. ตั้งค าถามที่มีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผน และ

ลงมือส ารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสราง องคความรู

8. ส่ือสารความคิด ความรูจากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต การศึกษา 

หาความรูเพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 

10. แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู

โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเช่ือถือได

11. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจ าวัน

และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 

12. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมอยางรคุูณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในทองถิ่น 

13. ท างานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง

ความ คิดเห็นของผูอื่น

คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

1.  มีความรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ สังคม

ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปน ประเทศไทย 

2. มีความรูและความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ ศาสนา

ท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

3. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาท่ีในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด ภาค และ ประเทศ 

รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่น ตนเอง มากยิ่งขึ้น 

4. สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตางๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ไดรับ

การพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร

และภูมิศาสตร เพื่อขยายประสบการณไปสูการท าความเขาใจในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับ

ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบ

ทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีต สูปจจุบัน

จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

1. มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตางๆ

ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

2. มีทักษะท่ีจ าเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนาแนวคิด และขยาย

ประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตางๆ ในโลก ไดแก เอเชีย ออสเตรเลีย 

โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ดวยวิธีการ

ทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร

3. รแูละเขาใจแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถน ามาใชเปนประโยชนในการด าเนินชีวิต

และวางแผนการด าเนินงานไดอยางเหมาะสม

คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอรอง และค าแนะน าที่ฟงและอาน อานออกเสียงประโยค ขอความ นิทาน 

และบทกลอนส้ันๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก /ระบุประโยคและขอความตรงตามความหมาย 

ของสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟงและอาน บทสนทนา 

นิทานงายๆ และเรื่องเลา 

2. พูด /เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล ใชค าส่ัง ค าขอรอง และใหค าแนะน า พูด/ เขียน

แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ์งายๆ พูด

และเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด /เขียนแสดง 

ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

3. พูด /เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และส่ิงแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ

ตารางแสดงขอมูลตางๆ ที่ฟงและอาน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 

4. ใชถอยค า น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 

ของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันส าคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 

เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

5. บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมาย 

วรรคตอน และการล าดับค า ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ 

ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจาของภาษากับของไทย 

6. คนควา รวบรวมค าศัพทที่เกี่ยวของกับกลมุสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และน าเสนอ 

ดวยการพูด/การเขียน 

7. ใชภาษาส่ือสารในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา 

8. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

9. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ ตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ ภายในวงค าศัพทประมาณ 1,050-1,200 ค า (ค าศัพทที่เปนรูปธรรมและ 

นามธรรม) 

10. ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตางๆ

คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

1. ปฏิบัติตามค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา นิทาน 

และบทรอยกรองส้ันๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ /เขียนส่ือที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและ

ขอความท่ีฟงหรืออาน เลือก /ระบุหัวขอเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี

ฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ พรอมท้ัง ใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความสนใจ

ของสังคมและส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชค าขอรอง ค าช้ีแจง และ ค าอธิบาย ใหค าแนะน าอยางเหมาะสม พูดและ

เขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและให

ขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย

ความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว /เหตุการณ พรอมท้ังใหเหตุผล

ประกอบอยางเหมาะสม 

3. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว /เหตุการณ /เรื่อง /ประเด็นตางๆ ท่ีอยใูนความสนใจ

ของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ /แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีไดจากการ วิเคราะหเรื่อง /ขาว /เหตุการณ /สถานการณ

ท่ีอยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ 

4. เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 

5. เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิด ตางๆ และการล าดับ

ค าตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางชีวิตความเปนอยแูละวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ ของไทย และน าไปใชอยางเหมาะสม 

6. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล /ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก แหลงการเรียนรู และ

น าเสนอดวยการพูดและการเขียน 

7.  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง /สถานการณจ าลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

8. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน /คนควา รวบรวม และสรุปความรู /ขอมูลตางๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรู้ 

ตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร /ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น 

เปนภาษาตางประเทศ 

9. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ 

การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท

ประมาณ 2,100-2,250 (ค าศัพทท่ีเปนนามธรรมมากขึ้น) 

10. ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา

ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



ความรู้ความจ า

(Remembering)

ผู้เรียนสามารถระลึกหรือจดจ าข้อมูลได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

ใหค้ าจ ากัดความ (Define), จ าลอง (Duplicate), จัดท ารายการ (List), จดจ า (Memorize), 

ระลึก (Recall), พูดซ้ า (Repeat), คัดลอก (Reproduce State) 

ความเข้าใจ

(Understanding)

ผู้เรียนสามารถอธิบายความคิดหรือความคิดรวบยอดได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

แยกหมวดหมู่ (Classify), บรรยาย (Describe), อภิปราย (Discuss), ช้ีแจงเหตุผล(Explain), 

จ าแนก (Identify), หาแหล่งท่ีต้ัง (Locate), จ าแนกออก (recognize), รายงาน (Report),   

คัดสรร (Select), แปลความ (Translate), การถอดความ (Paraphrase)

การประยุกต์ใช้

(Applying)

ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ไปจากเดิมได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ดังนี้ 

เลือก (Choose), แสดง (Demonstrate), ละคร (Dramatize), บริการอาชีพ (Employ), 

อธิบายพร้อมตัวอย่าง (Illustrate), ปฏิบัติการ (Operate), ก าหนดการท างาน (Schedule), 

ร่าง(Sketch), แก้ปัญหา (solve), ใช้ (Use), เขียน (Write)

การวิเคราะห์

(Analyzing)

ผู้เรียนสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างส่วนต่างได้หรือไม่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

ประเมินค่า (Appraise), เปรียบเทียบ (Compare), แตกต่าง (Contrast), วิจารณ์ (Criticize), 

จ าแนก (Differentiate), แบ่งแยก (Discriminate), วินิจฉัย (Distinguish), ตรวจสอบ

(Examine), ทดลอง (Experiment)

การประเมินค่า

(Evaluating)

ผู้เรียนสามารถพิสูจน์หรือตัดสินใจได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

ประเมินค่า (Appraise), อภิปราย (Argue), แก้ต่าง (Defend), พิจารณาตัดสิน (Judge),    

เลือก (Select), สนับสนุน (Support), ให้คุณค่า (Value), ประเมินค่า (Evaluation)

การสร้างสรรค์

(Creating)

ผู้เรียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ หรือความคิดเห็นมุมมองใหม่ๆ ได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ี

แสดงออก ดังนี้

รวบรวม (Assemble), สร้าง (Construct), สร้างสรรค์ (Create), ออกแบบ (Design),    

พัฒนา (Develop), คิดสูตร-คิดระบบ (Formulate), เขียน (Write)

Benjamin Bloom เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน จ าแนกระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของมนุษย์ไว้  6 ระดับ เรียงจากน้อย

ไปหามาก ดังแผนภาพ

ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET

เป็นข้อสอบที่มุ่งวัดพฤติกรรมด้านความเข้าใจ 

การน าไปใช้  การวิเคราะห์ การประเมินค่า

และการสร้างสรรค์

ระดับการคิด/พฤติกรรม



ความรู้ความจ า

(Remembering)

ผู้เรียนสามารถระลึกหรือจดจ าข้อมูลได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

ใหค้ าจ ากัดความ (Define), จ าลอง (Duplicate), จัดท ารายการ (List), จดจ า (Memorize), 

ระลึก (Recall), พูดซ้ า (Repeat), คัดลอก (Reproduce State) 

ความเข้าใจ

(Understanding)

ผู้เรียนสามารถอธิบายความคิดหรือความคิดรวบยอดได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

แยกหมวดหมู่ (Classify), บรรยาย (Describe), อภิปราย (Discuss), ช้ีแจงเหตุผล(Explain), 

จ าแนก (Identify), หาแหล่งท่ีต้ัง (Locate), จ าแนกออก (recognize), รายงาน (Report),   

คัดสรร (Select), แปลความ (Translate), การถอดความ (Paraphrase)

การประยุกต์ใช้

(Applying)

ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ไปจากเดิมได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ดังนี้ 

เลือก (Choose), แสดง (Demonstrate), ละคร (Dramatize), บริการอาชีพ (Employ), 

อธิบายพร้อมตัวอย่าง (Illustrate), ปฏิบัติการ (Operate), ก าหนดการท างาน (Schedule), 

ร่าง(Sketch), แก้ปัญหา (solve), ใช้ (Use), เขียน (Write)

การวิเคราะห์

(Analyzing)

ผู้เรียนสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างส่วนต่างได้หรือไม่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

ประเมินค่า (Appraise), เปรียบเทียบ (Compare), แตกต่าง (Contrast), วิจารณ์ (Criticize), 

จ าแนก (Differentiate), แบ่งแยก (Discriminate), วินิจฉัย (Distinguish), ตรวจสอบ

(Examine), ทดลอง (Experiment)

การประเมินค่า

(Evaluating)

ผู้เรียนสามารถพิสูจน์หรือตัดสินใจได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังนี้

ประเมินค่า (Appraise), อภิปราย (Argue), แก้ต่าง (Defend), พิจารณาตัดสิน (Judge),    

เลือก (Select), สนับสนุน (Support), ให้คุณค่า (Value), ประเมินค่า (Evaluation)

การสร้างสรรค์

(Creating)

ผู้เรียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ หรือความคิดเห็นมุมมองใหม่ๆ ได้หรือไม่  พฤติกรรมท่ี

แสดงออก ดังนี้

รวบรวม (Assemble), สร้าง (Construct), สร้างสรรค์ (Create), ออกแบบ (Design),    

พัฒนา (Develop), คิดสูตร-คิดระบบ (Formulate), เขียน (Write)

Benjamin Bloom เป็นนักการศึกษา

ชาวอเมริกัน จ าแนกระดับพฤติกรรม

การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของมนุษย์ไว้  

6 ระดับ เรียงจากน้อยไปหามาก 

ดังแผนภาพ

ระดับการคิด/พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์



ม.3

ม.2

ม.1

ป.6

ป.5

ป.4

ป.3

ป.2

ป.1

ปฐมวยั

แผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน ............................  



เจาะลึก  สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ต้องเรง่พัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

การน าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้

ที่ต้องเร่งพัฒนา ดังนี้

กลุม่ ระดบั S.D ค าอธบิาย
กลุม่ 1 ดเียีย่ม สงูกวา่ประเทศ ต า่กวา่ประเทศ นักเรยีนมคีะแนนเกาะกลุม่กนั อยู่ในกลุม่สงู
กลุม่ 2 ดี สงูกวา่ประเทศ สงูกวา่ประเทศ นักเรยีนมคีะแนนไมเ่กาะกลุม่กนั อยู่ในกลุม่สงู
กลุม่ 3 ปรับปรงุ ต า่กวา่ประเทศ ต า่กวา่ประเทศ นักเรยีนมคีะแนนเกาะกลุม่กนั อยู่ในกลุม่ต า่
กลุม่ 4 ปรับปรงุเรง่ดว่น ต า่กวา่ประเทศ สงูกวา่ประเทศ นักเรยีนมคีะแนนไมเ่กาะกลุม่กนั อยู่ในกลุม่ต า่

𝑥 



เจาะลึก  สาระท่ีต้องเร่งพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

น าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาวิเคราะห์  และจัดล าดับสาระที่ต้องเร่ง

พัฒนา  ลงในผังด้านล่าง



เจาะลึก  สาระการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

น าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาวิเคราะห์  และจัดล าดับมาตรฐานการเรียนรู้/

สาระที่ต้องเร่งพัฒนา  ลงในผังด้านล่าง



เจาะลึก  มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

น าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาวิเคราะห์  และจัดล าดับมาตรฐานการเรียนรู้/

สาระที่ต้องเร่งพัฒนา  ลงในผังด้านล่าง



สาระการเรียนรู้ และสาระ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551



มาตรฐานการเรยีนรู ้(Content standards/Academic standards/Learning 

standards) หมายถึง  คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้

และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

คุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด

เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมนีิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ว  1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ

หน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   

สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรูไ้ปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต

มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบรโิภค

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระดับชาติเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่

และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามท่ี 

มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญ

ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน  ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและ

แก้ปัญหา

มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นสิ่งบ่งบอกว่า 

“นักเรียนต้องท ารู้อะไรและท าอะไรได้”



ปัญหาที่ครูพบว่า O-NET ไม่สูง เพราะสาเหตุเหล่านี้ 

ใช่หรือไม่

1 ไม่เคยอ่านใบรายงานผลการทดสอบ O-NET 

อาจเพราะอ่านไม่เป็น หรือคิดว่าเป็นเด็กคนละปี 

เด็กจบไปแล้ว ไม่รู้ว่าจะน าผลไปท าอะไร

2 ไม่รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้เพียงว่าเด็กไม่เก่ง 

ไม่ตั้งใจเรียน ฐานะทางบ้านไม่ดี สุขภาพไม่แข็งแรง 

สังคมเลวร้าย

3 ไม่รู้แนวการออกข้อสอบ ไม่เคยดู Test Blueprint 

คาดเดาแนวทางออกข้อสอบไม่ได้

4 สอนไม่ตรงทาง ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือ มีเป้าหมาย

แต่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้สาระ สอนตาม

หนังสือ และใช้การติวข้อสอบตอนใกล้สอบ

ผลการทดสอบ O-NET ไม่สูง ไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่นักเรียนไม่เก่ง  

แต่เกิดจากกระบวนการสอนของครูที่ไม่ครอบคลุมสาระ  มาตรฐาน

การเรียนรู้  และพฤติกรรมของการทดสอบระดับชาติ  ดังน้ันหากครู

ไม่เข้าใจและเข้าถึงแนวคิดการจัดการศึกษาและการทดสอบระดับชาติ  

ผลการทดสอบ  O-NET จะไม่สูง

ความเชื่อมโยงของการจัดการเรียนการสอน  และ

การทดสอบ  O-NET



O: Objectives
1. ไม่ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอน

2. สอนตามหนงัสือเรียน  ท าใหจุ้ดมุ่งหมายคลาดเคล่ือนจาก

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช  2551

E: Evaluation
1. วดัผลเพียงตอบถูกหรือผิด  นบัคะแนนท่ีได ้ แต่ไม่ประเมินผล

เพ่ือสะทอ้นปัญหาของนกัเรียน

2. ไม่มีการวดัและประเมินผลเพ่ือประเมินความคิดรวบยอด

ของนกัเรียน

3. การวดัและประเมินผลไม่สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย

L: Learning
1. จดัการเรียนการสอนแบบบรรยาย เนน้การท่องจ า และท าตามสูตร

2. จดัการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย

สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



แนวทางการน าผลการทดสอบ  O-NET  

ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน  (กิจกรรม) การวัดและประเมินผล

1. เพื่อให้นักเรียน

...............................................

...............................................

....................................................

....................................................

....................................................

..........................................

..........................................

..........................................

2. เพื่อให้นักเรียน

...............................................

...............................................

....................................................

....................................................

....................................................

..........................................

..........................................

..........................................

3. เพื่อให้นักเรียน

...............................................

...............................................

....................................................

....................................................

....................................................

..........................................

..........................................

..........................................

4. เพื่อให้นักเรียน

...............................................

...............................................

....................................................

....................................................

....................................................

..........................................

..........................................

..........................................



การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง 

การน าเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับ

การใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการ

ตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อให้

ได้ผลเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง

การวัดผล (Measurement) คือการก าหนดตัวเลข

ให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ หรือ

พฤติกรรมต่าง ๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้

ตัวเลขแทนคุณลักษณะต่าง ๆ

การวัดและประเมินผล

1. การทดสอบ (Testing) หมายถึง กระบวนการในการน าชุดของส่ิงเร้าไปกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ี

ต้องการวัดออกมาให้ครูสังเกตได้และวัดได้ โดยท่ัวไปครูใช้การทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย ของนักเรียน 

ประกอบด้วยความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมี

แบบทดสอบ (test) เป็นเครื่องมือในการวัด

2. การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมท่ีต้องการสังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยอาศัย

ประสาทสัมผัสแล้วจดบันทึกส่ิงท่ีสังเกตได้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงสรุปส่ิงท่ีท าการสังเกตได้ 

เครื่องมือท่ีใช้จดบันทึกผลการสังเกต เช่น แบบส ารวจรายการ มาตรประมาณค่า หรือแบบบันทึก ครูใช้การ

สังเกตในการวัดพฤติกรรมจิตพิสัยและทักษะพิสัย ของนักเรียน

3. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์กับผู้

ถูกสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีต้องการ ครูใช้การสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความ

คิดเห็น เจตคติ และ ความรู้สึก ของนักเรียน หรืออาจสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อเกี่บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัว

นักเรียน

4. การสอบถาม (Question) เป็นการค้นหาข้อมูล โดยผู้ตอบจะต้องเขียนตอบลงในแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

ครูใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลลักษณะเดียวกับการสัมภาษณ์ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และ 

ความรู้สึก ของนักเรียน แต่จะใช้ได้ดีในกรณีท่ีนักเรียนอ่านออกเขียนได้

5. สังคมมิติ (Sociometry) เป็นวิธีการวัดเพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล ว่านักเรียนเป็น

ท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ่มเพียงใด โดยให้นักเรียนตอบค าถามท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น 

ใครเป็นเพื่อนรักของนักเรียน ,นักเรียนชอบเล่นกับใครแล้วครูน าค าตอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่ามี

นักเรียนคนใดบ้างท่ีเพื่อนไม่เลือก ซึ่งมีแนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาด้านการปรับตัว

ตัวอย่างวิธีการวัดผล



ผลการทดสอบ  O-NET  สูงขึ้นได้ไม่ยาก  ถ้า .......

1 ครูอ่านข้อมูลผลการทดสอบ  จากใบรายงานผลการทดสอบ O-NET เป็น  

เพราะ สทศ.รายงานผลที่เกิดจากการท าข้อสอบ และสะท้อนให้เห็นการสอน

ที่ครอบคลุมสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ พฤติกรรมนักเรียน ตามแนวหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2 ครูรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้วิธีการพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรม

ที่ระบุไว้ในคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด  มากกว่า

การสอนตามหนังสือ

ผลการทดสอบ O-NET สูงข้ึนได้ไม่ยาก  ถ้า

3 ครูรู้แนวการออกข้อสอบ โดยดู Test Blueprint และตรวจสอบ  

เติมเต็มความสามารถของนักเรียนให้ครบถ้วน  สมบูรณ์

4 ครูตรวจสอบตนเองว่าสอนตรงกับเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่ 

โดยตรวจสอบระหว่างผลการเรียน  (เกรด)  ที่ปรากฏใน  ปพ.  5

ว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ  ผลการสอบ  (เกรด)  จากการทดสอบ  

O-NET หรือไม่  ถ้าทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์กัน  แสดงว่าการสอน  

การวัดและประเมินผลของครูตรงกับเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้



สอนถูกทางหรือไม่ 

สอนถูกทางหรือไม่  พิสูจน์จากระดับผลการทดสอบ O-NET กับ

ระดับผลการเรียนใน ปพ.5

ระดับผลการทดสอบ O-NET สูง

ระดับผลการเรียนใน ปพ.5 ต่ า

8�สอนไม่ถูกทาง 9�สอนถูกทาง

ระดับผลการทดสอบ O-NET สูง

ระดับผลการเรียนใน ปพ.5 สูง



บอกอะไรกับครู

ครูสอนตรงทางหรือไม่

นักเรียนมีพ้ืนฐานดีมั้ย

นักเรียนมีความรู้และความคิดตามหลักสูตรฯมั้ย

ป.1-ป.5 หรือ ป.1-ม.2 สอนกันอย่างไร

ครูยอมรับความจริง

ครูคิดว่านักเรียนรุ่นนี้ไม่เก่ง รุ่นที่แล้วเก่งกว่า

“ท าไมผลวิชาอื่นสูง”

ครูคิดว่าสอนดีแล้ว สอนมาก 

“ท าไมมาตรฐานนี้อยู่ในระดับปรับปรุง 2 ปีซ้อน”

ครูคิดว่าสอนตรงทาง นักเรียนเก่งได้คะแนนมาก 

“ท าไมนักเรียนที่ไม่อยู่ในสายตามได้เกรดโอเน็ตสูงกว่า”

อุปสรรคในการใช้ใบรายงานผล
ไม่เข้าใจค่าสถิติ

มองเห็นแต่ตัวเลข แต่ไม่เห็นภาพ



ความคิดเห็นของครูผู้สอน

ในการใช้ข้อมูลจาก สทศ.

“การรายงานผลการสอบของนักเรียนรุ่นที่แล้ว  นักเรียนเก่งไม่เท่ากัน 

บางรุ่นเก่ง บางรุ่นไม่เก่ง”

“สอนเหมือนกันทุกปี  ข้อสอบมียากบ้างง่ายบ้าง บางปีก็สูง 

บางปีก็ต่ า  ไม่แน่นอน”

“อ่านไม่เป็น มีแต่ตัวเลข ดูแค่สูงกว่าหรือต่ ากว่าประเทศ”

“ไม่เข้าใจค่าสถิติ มองเห็นแต่ตัวเลข แต่ไม่เห็นภาพ แปลความไม่เป็น”

“เด็กบางคนเรียนในห้องไม่เก่ง  แต่ได้คะแนนโอเน็ตดี  ไม่เข้าใจว่า

ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น”



ผลการทดสอบ O-NET

ค้นหาจุดเด่น  จุดด้อย

ทบทวน  วนิิจฉัย 
(อดีต-ปัจจุบนั)

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐานการเรียนรู้

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์

การจดักิจกรรมในปีการศึกษาท่ีผา่นมา

หาแนวทางพฒันา

การเรียนการสอน  
(อนาคต)

การก าหนดจุดมุ่งหมาย

การวดัและประเมินผล

การเรียนการสอน

คุณภาพนกัเรียน - เรียนรู้จากขอ้ยาก

รายละเอียดปรากฏในใบความรู้ท่ี  1-3

รายละเอียดปรากฏในใบความรู้ท่ี  4


