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คํานํา 

  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เร่ิมดําเนินการปีการศึกษา 2553  โดยทําการ
คัดเลือกโรงเรียนในรุ่นแรกจํานวน 500 โรงเรียน  โดยเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 381 
โรงเรียน และเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 119 โรงเรียน   ในปีการศึกษา 2555  ได้
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็นรุ่นที่ 2 จํานวน 232 โรงเรียน  โดยเป็นโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 148 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 84 โรงเรียน  จึงทําให้ปัจจุบันมี
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จํานวน 732 โรงเรียน  เพื่อให้การดําเนินการของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลบรรลุเป้าหมายที่
โครงการกําหนดไว้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อให้โรงเรียนในโครงการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละด้าน ได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ด้านคุณภาพผู้เรียนไว้นั้น เป้าหมายข้อ 3  ล้ําหน้าทางความคิด ได้กําหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับร้อยละ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียน 
และการอ่านภาษาไทย /ด้านคณิตศาสตร์ /ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้เคร่ืองมือกลาง จึงทําให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่ว
ประเทศดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงได้ดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ
ดังกล่าว ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  และได้จัดทํารายงาน
ผลการทดสอบดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงได้จัดทํารายงานผลการทดสอบ
วัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลฉบับนี้ขึ้น  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และผู้ที่มี
ความสนใจ  และขอขอบคุณโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ทุกโรงเรียน  รวมทั้งคณะทํางานทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํา
รายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
ความนํา 

  โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นํามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง   
มีความสามารถในการร่วมมือทํางาน และแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะ 
สิ่งเหล่านี้จะทําให้ประเทศไทยดํารงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้เท่าทัน สมศักดิ์ศรี เคียงบ่า
เคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เร่ิมดําเนินการนําร่องในปีการศึกษา 2553 กับ
โรงเรียนจํานวน 500 โรงเรียน  โดยเป็นระดับประถมศึกษาจํานวน 119 โรงเรียน และเป็นระดับ
มัธยมศึกษาจํานวน 381 โรงเรียน   ในปีการศึกษา 2555  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพิ่มเติมเป็นรุ่นที่ 2 จํานวน 
232 โรงเรียน  โดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 84 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 148 โรงเรียน  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
สู่ความเป็นสากล โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know , 
Learning to Do , Learning to Live Together และ Learning to Be  รวมถึงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA)  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใน
ระดับเดียวกับมาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
  ความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะ
พิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียนทีเ่พิ่มขึ้นตามเป้าหมายทีแ่ต่ละโรงเรียนกําหนด  และทําความตกลงไว้
กับโครงการเป็นสําคัญ  สําหรับความสําเร็จด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  ถือเป็นความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเชื่อว่า ถ้าโรงเรียนมีหลักสูตร มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ก็จะช่วยทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็น
ลําดับ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพื่อโครงการและแต่ละโรงเรียนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง ทั้งนี้ เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนได้ยึด
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เป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 เป้าหมาย  ตามที่ตั้งไว้ตั้งแต่เร่ิมโครงการ
เมื่อปี พ.ศ.2553  ได้แก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ  2) สื่อสารสองภาษา  3) ล้ําหน้าทางความคิด   
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ วัดความรู้ความสามารถของนักเรียนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางข้อสอบ PISA และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเทียบเคียงนานาชาติมากขึ้น  ทั้งนี้การจัดทําข้อสอบดําเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยดําเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 
2 สิงหาคม 2557    
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เป็นหน่วยงานในการประสานงาน 
กํากับ ติดตาม ภายใต้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้ดําเนินการให้
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จํานวน 15  โรงเรียน  ดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบทดสอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด  ดังนั้นกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  จึงได้จัดทํารายงานผลการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับนี้ขึ้น 

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  เป้าหมายด้านการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มี
ทั้งหมด 5 เป้าหมาย  แต่ละเป้าหมายมีนิยามดังนี้ 
  เป้าหมายข้อ 1  เป็นเลิศทางวิชาการ : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
  เป้าหมายข้อ 2  สื่อสารสองภาษา : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  
มีทักษะและความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง  ในระดับเดียวกับนักเรียนของ
ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  ทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  เพื่อการติดต่อสื่อสาร  เพื่อการ
นําเสนอผลงาน  เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล  และเพื่อการเจรจาความร่วมมือ  ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น 
  เป้าหมายข้อ 3  ล้ําหน้าทางความคิด : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) 
และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา  และในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สูง ในระดับ
เดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
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  เป้าหมายข้อ 4  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  : หมายถึ งนัก เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และ 
มีความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง 
  เป้าหมายข้อ 5  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : หมายถึงนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
มีจิตสํานึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนในระดับสูง 
  เป้าหมายด้านการพัฒนาผู้เรียนหลายข้อได้ระบุด้วยว่า มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้อยู่ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ซึ่งในอนาคตโครงการจะได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านต่างๆ ของ
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเทียบกับ คุณภาพนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
ดังกล่าวด้วย 
  ความสําเร็จของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกมุมมองหนึ่ง พิจารณาได้จากผล
การเข้าร่วมโครงการประเมินผลนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเข้าร่วมอยู่ 2 โครงการ คือ 
  1. โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จัดโดย OECD 
  2. โครงการการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาต ิ(TIMSS) จัดโดย IEA 

  ทั้งโครงการ PISA และโครงการ TIMSS จะดําเนินการคร้ังต่อไปในปี พ.ศ. 2558 
ดังนั้นตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สําคัญมากอีกข้อหนึ่งคือ 
 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA หรือ TIMSS ในปี พ.ศ.2558  

มีคะแนนผลการสอบโดยเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติ 
ที่เข้าร่วมโครงการ PISA หรือ TIMSS ในปีเดียวกัน 

 
  การประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด้านผู้เรียนบางข้อ ได้กําหนดให้มี
การสร้างเคร่ืองมือกลางในการทดสอบขึ้นเป็นการเฉพาะด้วย เนื่องจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการวัดขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร แต่เป้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากลกําหนดไว้สูงกว่านั้น นอกจากนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) มีข้อจํากัดหลายประการ จําเป็นต้องใช้แบบทดสอบ แบบเลือกตอบเป็นส่วนใหญ่ จึงยัง 
ไม่สามารถวัดคุณลักษณะและพฤติกรรมบางด้านได้อย่างชัดเจน 
  แบบทดสอบกลางที่สร้างขึ้นจะมีการถามให้นักเรียนได้แสดงเหตุและผล วิธีคิดและ
วิธีทํา นอกจากนั้นจะจัดให้มีการทดสอบภาคปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์หรือการสอบโดยการสนทนา
พูดคุยกับนักเรียนและ/หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมอีกด้วย 
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  ตัวชี้วัดความสําเร็จด้านผู้เรียนของแต่ละเป้าหมาย 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละ
เป้าหมายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  เป้าหมายข้อที่ 1  เป็นเลิศทางวิชาการ : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
  ตัวชี้วัด 1.1  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
  ตัวชี้วัด 1.2  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
  ตัวชี้วัด 1.3  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
  ตัวชี้วัด 1.4  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 
หรือคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
  ตัวชี้วัด 1.5  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึง่ของคะแนนเตม็ขึ้นไป 
  ตัวชี้วัด 1.6  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตั้งแต่
ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึ่งของคะแนนเตม็ขึ้นไป 
  ตัวชี้วัด 1.7  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
  ตัวชี้วัด 1.8  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 หรือคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
  เป้าหมายข้อ 2  สื่อสารสองภาษา : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มี
ทักษะและความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของ
ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  ทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  เพื่อการติดต่อสื่อสาร  เพื่อการ
นําเสนอผลงาน  เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล  และเพื่อการเจรจาความร่วมมือ  ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น 
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  ตัวชี้วัด 2.1  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ทักษะ
ความสามารถ ด้านการพูด/เขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ อยู่ในระดับดี โดยการประเมินจาก
ครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน) 
  ตัวชี้วัด 2.2  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญ
หรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน
ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง และ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
  ตัวชี้วัด 2.3  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงาน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารวิชาการที่จัดทํา
โดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหน่วยงาน
อื่น (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสําหรับเผยแพร่
ผลงานของนักเรียน) 
  ตัวชี้วัด 2.4  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ทักษะ
ความสามารถด้านการพูด/เขียนภาษาไทยรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับดี โดยการประเมินจากครูผู้สอน
และผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน) 
  ตัวชี้วัด 2.5  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญ
หรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน
ภาษาไทย รูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
  ตัวชี้วัด 2.6  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงาน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดย
โรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหน่วยงานอื่น 
(เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียน) 
  ตัวชี้วัด 2.7  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่อ่านหนังสอื
อื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 15 เล่ม (โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและ
ติดตามประเมินผล) 
  ตัวชี้วัด 2.8  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่วัดทักษะความสามารถทั้ง 4 ด้าน จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป (ส่วนกลางจัดให้มีเคร่ืองมือกลางและดําเนินการทดสอบ) 
  ตัวชี้วัด 2.9  ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่โครงการ
คัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, 
TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่น ๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF 
IBT ไม่ต่ํากว่า 53 (สุ่มเลือกนักเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ของนักเรียนชั้น ม.6 เข้าสอบโดยโรงเรียนหรือ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย) 
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  เป้าหมายข้อ 3  ล้ําหน้าทางความคิด : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) 
และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา  และในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สูง ในระดับ
เดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
  ตัวชี้วัด 3.1  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง (Independent Study) ทางด้าน ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรม
ประยุกต์/หนังสือ/Animation เป็นต้น ที่ได้รับการเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั 
หรือได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง และหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
  ตัวชี้วัด 3.2  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบ ด้านการ
เขียนและการอ่านภาษาไทยจากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
(เน้นวัดความสามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความมีวิจารณญาณ และการ
วัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มีเคร่ืองมือกลางและ
ดําเนินการทดสอบ) 
  ตัวชี้วัด 3.3  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้าน
คณิตศาสตร์จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัด
ให้มีเคร่ืองมือกลางและดําเนินการทดสอบ) 
  ตัวชี้วัด 3.4  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้าน
วิทยาศาสตร์จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้
มีเคร่ืองมือกลางและดําเนินการทดสอบ) 
  ตัวชี้วัด 3.5  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA 
ในปี พ.ศ. 2558 มีคะแนนการสอบดา้นการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติทีเ่ข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน (โครงการประสานกบั 
สสวท. ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการสอบ ทํานองเดียวกับกลุ่มโรงเรียน
สาธิต กลุ่มโรงเรียนเอกชน ฯลฯ) 
  ตัวชี้วัด 3.6  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ 
TIMSS ในปี พ.ศ. 2558 มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 และ ม.2 
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติทีเ่ข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน (โครงการ
ประสานกบั สสวท. ให้โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นอีกกลุม่ตวัอย่างหนึ่งในการสอบ ทํานองเดียวกับ
กลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเรียนเอกชน ฯลฯ) 
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  เป้าหมายข้อ 4  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  : หมายถึ งนัก เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และมี
ความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง 
  ตัวชี้วัด 4.1  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) ทุกด้านทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรียนชั้น 
ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่า เป็นผลงานที่มี
คุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจําปีที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจําปี) 
  ตัวชี้วัด 4.2  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) ทุกด้านทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรียนชั้น 
ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
  ตัวชี้วัด 4.3  ร้อยละของเร่ือง/บทความของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ 
ม.4-ม.6 ที่เขียนขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนกลางหรือวารสาร
ทางวิชาการที่จัดทําโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลางและหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มี
เอกสารวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
  เป้าหมายข้อ 5  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : หมายถึงนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
จิตสํานึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซียนในระดับสูง 
  ตัวชี้วัด 5.1  ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของ
นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่นักเรียนทําขึ้นด้วยความริเร่ิมของตนเองที่ได้รับการ
ประเมินว่า มีผลงานอยู่ในระดับดี จากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น 
(โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจําปี) 
  ตัวชี้วัด 5.2  ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของ
นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่นักเรียนทําขึ้นด้วยความริเร่ิมของตนเองที่ได้รับเชิญ
หรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
(เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลางและหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
  ตัวชี้วัด 5.3  ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญหรือ
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คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
(เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
  ตัวชี้วัด 5.4  ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) ที่เกี่ยวกับเร่ืองของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่
ได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
1. เพื่อรายงานผลการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 

2. เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ขอบเขตของการรายงาน 
1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557  ของ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
จํานวน 15 โรงเรียน โดยมีจํานวนนักเรียน และจํานวนห้องสอบ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จํานวนนักเรียน และจํานวนห้องสอบ 

ที่ โรงเรียน 
ม.1 ม.4 

นักเรียน ห้องสอบ นักเรียน ห้องสอบ 
1 สมุทรปราการ 553 16 467 14 
2 สตรีสมุทรปราการ 458 14 476 14 
3 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 561 17 436 13 
4 วัดทรงธรรม 474 14 296 9 
5 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 571 17 437 13 
6 ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 470 14 363 11 
7 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 507 15 362 11 
8 บางพลีราษฎร์บํารุง 502 15 365 11 
9 พูลเจริญวิทยาคม 627 18 546 16 
10 ราชวินิตบางแก้ว 101 3 136 4 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ที่ โรงเรียน 
ม.1 ม.4 

นักเรียน ห้องสอบ นักเรียน ห้องสอบ 
11 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 451 13 385 11 
12 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 514 15 747 22 
13 ดัดดรุณี 509 15 472 14 
14 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 452 13 233 7 
15 พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 568 17 287 9 

รวม 7,318 216 6,008 179 
 

2. การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบทดสอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดําเนินการ
จัดส่งต้นฉบับให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  และโรงเรียนดําเนินการจัดสอบ
พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 
 



บทที่ 2 

วิธีดําเนินการ 

ในการรายงานคร้ังนี้นําเสนอวิธีการดําเนินการ ตามลําดับรายละเอียดดงันี ้

1. โครงสร้างของแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 

2. รายละเอียดการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

3. ขั้นตอนในการดําเนินการสอบ วิเคราะห์และการรายงานผล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

โครงสร้างของแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

  รายละเอียดโครงสร้างของแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิชา/ระดับชั้น 
นักเรียนปัจจุบันที่สอบ 

จํานวนข้อ/สถานการณ์/จํานวนหน้า คะแนนเต็ม 

ภาษาไทย / ม.1 29  ข้อ / 15 หน้า 97 
ภาษาไทย / ม.4 32  ข้อ / 16 หน้า 110 
คณิตศาสตร์ / ม.1 6  สถานการณ์ / 12 หน้า 30 
คณิตศาสตร์ / ม.4 7  สถานการณ์ / 17 หน้า 40 
วิทยาศาสตร์ / ม.1 7  สถานการณ์ / 8 หน้า 20 
วิทยาศาสตร์ / ม.4 7  สถานการณ์ / 9 หน้า 25 

 
รายละเอียดการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้กําหนดตารางสอบวัดความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556) และของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2556)  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กําหนดทุกประการ ซึ่งดําเนินการจัดสอบพร้อมกันทุกโรงเรียนในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 และมี
รายละเอียดของตารางสอบดังนี้ 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556) 

เวลา วิชาที่สอบ ระยะเวลา 
09.00 น. - 10.00 น. คณิตศาสตร์ ป.6 60 นาท ี
10.30 น. - 11.30 น. วิทยาศาสตร์ ป.6 60 นาที 
11.30 น. - 13.00 น. พัก 90 นาที 
13.00 น. - 15.00 น. ภาษาไทย ป.6 120 นาที 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556) 

เวลา วิชาที่สอบ ระยะเวลา 
09.00 น. - 10.30 น. คณิตศาสตร์ ม.3 90 นาที 
10.30 น. - 12.00 น. วิทยาศาสตร์ ม.3 90 นาที 
12.00 น. - 13.00 น. พัก 60 นาที 
13.00 น. - 15.00 น. ภาษาไทย ม.3 120 นาที 

  การจัดห้องสอบ   
   กําหนดให้โรงเรียนจัดห้องสอบห้องละ 35 ที่นั่ง จํานวน 5 แถว แถวละ 7 ตัว 
จัดให้นักเรียนเข้าห้องสอบตามทีส่ํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กําหนด รายละเอียด
แนบท้าย)  มีโต๊ะกรรมการคุมสอบหน้าห้อง 1 ชุด หลังห้อง 1 ชุด (ห้ามตั้งโต๊ะกรรมการคุมสอบนอก
ห้องสอบ) 

  กรรมการคุมสอบ 
   ครูคุมสอบห้องสอบละ 2 คน ไม่เป็นครูที่สอนในชั้นที่นักเรียน โดยให้กรรมการคุม
สอบมาปฏิบัติหน้าที่  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557  กําหนดรายงานตัวและรับแบบทดสอบกับกรรมการ
กลาง เวลา 08.30 น. และปฏิบัติหน้าที่จนถึงเวลา 15.00 น. 

 กรรมการกลาง 
   ให้มีครูเพื่อทําหน้าที่กรรมการกลางประจําสนามสอบจํานวน 1 คนต่อ 5 ห้องสอบ 
ทั้งนี้โรงเรียนอาจจัดให้มีคณะกรรมการกลางมากกว่าที่กําหนดได้ตามความเหมาะสม  

 การจัดทําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบให้
ผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียนทางระบบ FTP ผ่าน Server ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  โดยโรงเรียนมีคณะกรรมการดําเนินการการจัดทําสําเนาข้อสอบและ
กระดาษคําตอบ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เป็นผู้รับ
รหัสผ่านในการเปดิไฟล์ต้นฉบับของข้อสอบจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 
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30 กรกฎาคม 2557  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จะส่ง SMS รหัสผ่านใน
การเปิดไฟล์ข้อสอบให้กับผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียน  ซึ่งรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ข้อสอบถือเป็น
ความลับของทางราชการ  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจัดทําสําเนาข้อสอบและกระดาษคําตอบ
เรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการจัดข้อสอบเป็นห้องสอบตามจํานวนนักเรียนและจํานวนห้องสอบของ
โรงเรียน 

  การรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
   ครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบเป็นผู้รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบจาก
คณะกรรมการกลาง  ณ สถานที่ที่โรงเรียนกําหนด 

 การตรวจข้อสอบ 
   โรงเรียนแต่งตั้งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
เป็นผู้ตรวจข้อสอบ  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่งไฟล์เฉลยข้อสอบให้
ผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียนทางระบบ FTP ผ่าน Server ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะส่งรหัสผ่านสําหรับเปิดไฟล์
เฉลยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  และเมื่อเขตพื้นที่ได้รับรหัสผ่าน
แล้วจะส่ง SMS รหัสผ่านให้กับผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2557  จากนั้น
ให้เร่ิมตรวจข้อสอบและกรอกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผลตามแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 กําหนด และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557   

  การบันทึกคะแนน   
   โรงเรียนแต่งตั้งคณะครูตามความเหมาะสมเป็นผู้นําผลคะแนนที่คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบทําการบันทึกไว้ในแบบบันทึกผล  มาบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้วยโปรแกรม Excel  
และส่งไฟล์ที่บันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้วให้เขตพื้นที่การศึกษา ที่ E-mail : srilamai@gmail.com  
ภายในวันที่  20 สิงหาคม 2557 

การวิเคราะห์ผลการสอบ จัดทํารายงานและสรุปผลการสอบ  
  คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการสอบตามคําสั่ งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6  เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและส่งผลการวิเคราะห์ พร้อมจัดทํารูปเล่ม
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557   

 งบประมาณ   
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และใช้งบประมาณ
ของโรงเรียนสมทบ โดยให้ใช้จ่ายด้วยความประหยัด 
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ขั้นตอนในการดําเนินการสอบ วิเคราะห์และการรายงานผล 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จัดทําคําสั่งที่ 286/2557 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในโรงเรียนโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล   สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 

2. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

3. ประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ให้รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือตัวแทนของโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ณ ศูนย์
ประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (จังหวัดสมุทรปราการ) 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จัดทําหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ไปยังโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6  พร้อมกําหนดระยะเวลา และรูปแบบในการจัดส่งผลการสอบ 

5. โรงเรียนจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในระดับโรงเรียน พร้อมจัดส่งคําสั่งให้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

6. โรงเรียนประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบ พร้อมจัดทําหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
7. โรงเรียนดําเนินการสอบตามตารางสอบและแนวปฏิบัติที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 กําหนด 
8. ตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดําเนินการตรวจเยี่ยมสนาม

สอบของโรงเรียนในสังกัด  เพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนด  

9. คณะกรรมการกลางตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนกระดาษคําตอบ และตรวจสอบ
ความเรียบร้อย ผนึกซอง บรรจุใส่กล่อง เสนอให้ประธานสนามสอบตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ัง 

10. คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบตามเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด  และบันทึกผลการสอบลงในแบบบันทึกผลการสอบตาม
รูปแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  กําหนด 

11. คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ดําเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อให้ได้
ค่าสถิติต่างๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  พร้อมจัดทํารูปเล่มรายงาน
ผลการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โดยจัดประชุม
ปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ เรือนร่มไม้ริมธาร รีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คะแนนเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

X� 	= 		
ΣX
N  

  เมื่อ        X�       แทน    คะแนนเฉลี่ย 
    ΣX    แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุ่ม 

 N      แทน     จํานวนคน 
 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สูตร 

   S.D. =  ������(��)�
�(���)  

เมื่อ      S.D.  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              X แทน   ค่าคะแนนของแต่ละคน 
              N         แทน   จํานวนคน 
            Σ        แทน   ผลรวม 
 



บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   การรายงานผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557  
ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
คร้ังนี้  ผู้รายงานนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับและรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหผ์ลการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหผ์ลการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางที่ 2  จํานวนและร้อยละของนักเรียนสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
มาตรฐานสากล ทั่วไป 

รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สมุทรปราการ 76 13.74 477 86.26 553 
สตรีสมุทรปราการ 73 15.94 385 84.06 458 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 38 6.77 523 93.23 561 
วัดทรงธรรม 1 0.21 473 99.79 474 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 0 0.00 571 100.00 571 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 23 4.89 447 95.11 470 
บางพลีราษฎร์บํารุง 9 1.78 498 98.22 507 
พูลเจริญวิทยาคม 3 0.60 499 99.40 502 
ราชวินิตบางแก้ว 9 1.44 618 98.56 627 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 1 0.99 100 99.01 101 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 47 10.42 404 89.58 451 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 226 43.97 288 56.03 514 
ดัดดรุณี 126 24.75 383 75.25 509 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 255 56.42 197 43.58 452 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 0 0.00 568 100.00 568 

รวม 887 12.12 6,431 87.88 7,318 
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  จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าสอบทั้งหมดมี 7,318 คน  
โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล จํานวน 887 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.12  
และเป็นนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป จํานวน 6,431  คิดเป็นร้อยละ 87.88  และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีนักเรียนเข้าสอบมากที่สุด 627 คน รองลงมาเป็น
โรงเรียนราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ  มีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 571 คน และโรงเรียน 
พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” มีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 568 คน  ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเข้าสอบ
น้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 101 คน 

ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คะแนนเตม็ 97 คะแนน) 

โรงเรียน ผู้เข้าสอบ X� S.D. 

สมุทรปราการ 553 44.13 14.910 
สตรีสมุทรปราการ 458 52.65 13.975 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 561 41.01 12.829 
วัดทรงธรรม 474 44.35 15.089 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 567 41.78 14.787 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 470 40.39 12.291 
บางพลีราษฎร์บํารุง 505 44.74 13.815 
พูลเจริญวิทยาคม 499 37.91 15.305 
ราชวินิตบางแก้ว 627 51.84 15.799 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 100 17.73 7.681 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 451 51.08 13.639 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 513 56.51 12.721 
ดัดดรุณี 508 36.97 9.713 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 452 31.43 14.271 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 568 38.43 13.203 

รวม 7,306 43.50 15.594 

  จากตารางที่ 3 พบว่าผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 7,306 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.50  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 15.594  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.721 
รองลงมาคือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
13.975  และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
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15.799 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.681 

ตารางที่ 4  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

โรงเรียน ผู้เข้าสอบ X� S.D. 

สมุทรปราการ 553 13.21 4.440 
สตรีสมุทรปราการ 458 15.24 5.335 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 561 10.68 4.241 
วัดทรงธรรม 474 9.84 4.055 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 569 10.95 4.333 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 470 12.55 4.666 
บางพลีราษฎร์บํารุง 506 10.10 4.457 
พูลเจริญวิทยาคม 499 9.33 4.255 
ราชวินิตบางแก้ว 626 14.41 5.657 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 100 8.31 3.931 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 451 14.16 3.776 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 514 15.14 5.696 
ดัดดรุณี 508 10.72 4.166 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 452 10.29 4.043 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 568 11.00 4.273 

รวม 7,309 11.93 4.998 

  จากตารางที่ 4 พบว่าผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  
โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 7,309 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.93  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.998  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.24  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.335 
รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.696 และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.41  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.657 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.931 
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ตารางที่ 5  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

โรงเรียน ผู้เข้าสอบ X� S.D. 

สมุทรปราการ 553 9.14 2.771 
สตรีสมุทรปราการ 458 9.90 3.050 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 561 7.97 2.929 
วัดทรงธรรม 474 6.73 3.122 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 569 8.85 3.483 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 469 9.25 3.041 
บางพลีราษฎร์บํารุง 506 7.07 2.956 
พูลเจริญวิทยาคม 501 6.18 2.842 
ราชวินิตบางแก้ว 626 10.04 3.283 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 100 5.37 2.482 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 451 10.62 3.331 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 513 10.79 3.345 
ดัดดรุณี 508 8.94 3.101 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 452 9.28 3.459 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 568 9.24 2.850 

รวม 7,309 8.82 3.400 

  จากตารางที่ 5 พบว่าผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 7,309 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.82  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.400  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.345 
รองลงมาคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.62  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.331 และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.04  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.283 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิต
สุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.482 
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ตารางที่ 6  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทั่วไป 

ผู้เข้าสอบ X� S.D. ผู้เข้าสอบ X� S.D. 
สมุทรปราการ 76 40.61 14.428 477 44.69 14.924 
สตรีสมุทรปราการ 73 54.41 14.068 385 52.31 13.951 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 38 43.54 11.340 523 40.82 12.921 
วัดทรงธรรม 1 44.00 0.000 473 44.35 15.105 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ -  - - 567 41.78 14.787 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 23 40.43 12.657 447 40.39 12.287 
บางพลีราษฎร์บํารุง 9 42.33 17.081 496 44.78 13.766 
พูลเจริญวิทยาคม 3 46.67 7.024 496 37.86 15.330 
ราชวินิตบางแก้ว 9 62.00 12.884 618 51.69 15.798 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 12.00 0.000 99 17.79 7.698 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 47 54.21 13.972 404 50.72 13.571 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 226 57.43 12.519 287 55.78 12.852 
ดัดดรุณี 126 36.56 9.102 382 37.10 9.914 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 255 32.63 14.746 197 29.89 13.513 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" -  - - 568 38.43 13.203 

รวม 887 44.23 16.811 6,419 43.40 15.417 

  จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 887 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
44.23  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.811  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 
6,419 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  43.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.417 
  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลพบว่าโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มีนักเรียนจํานวน 9 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.00  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.884  รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีนักเรียนจํานวน 
226 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 57.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  12.519  และโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 73 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
14.068  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไป พบว่าโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีนักเรียนจํานวน 287 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.78  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  12.852  รองลงมาคือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 385 คน  
คะแนนเฉลี่เท่ากับ 52.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  13.951  และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มี
นักเรียนจํานวน 618 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.798 
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ตารางที่ 7  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทั่วไป 

ผู้เข้าสอบ X� S.D. ผู้เข้าสอบ X� S.D. 
สมุทรปราการ 76 12.33 4.050 477 13.35 4.487 
สตรีสมุทรปราการ 73 14.99 5.434 385 15.28 5.322 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 38 12.22 4.710 523 10.57 4.188 
วัดทรงธรรม 1 12.50 0.000 473 9.83 4.057 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ -   -  - 569 10.95 4.333 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 23 12.26 4.067 447 12.57 4.699 
บางพลีราษฎร์บํารุง 9 10.17 2.586 497 10.10 4.485 
พูลเจริญวิทยาคม 3 9.67 2.466 496 9.33 4.265 
ราชวินิตบางแก้ว 9 17.50 5.932 617 14.37 5.645 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 5.00 0.000 99 8.34 3.937 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 47 15.29 3.418 404 14.03 3.798 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 226 15.82 5.434 288 14.60 5.846 
ดัดดรุณี 126 10.72 4.285 382 10.72 4.131 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 255 10.72 4.255 197 9.72 3.685 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  - -   - 568 11.00 4.273 

รวม 887 12.91 5.171 6,422 11.79 4.959 

  จากตารางที่ 7 พบว่านักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 887 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
12.91  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.171  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 
6,422 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  11.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.959 
  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลพบว่าโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มีนักเรียนจํานวน 9 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.50  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.932  รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีนักเรียนจํานวน 
226 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  5.434  และโรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีนักเรียนจํานวน 47 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.418  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไป พบว่าโรงเรียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีนักเรียนจํานวน 385 คน  คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.28  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  5.322  รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   
มีนักเรียนจํานวน 288 คน  คะแนนเฉลี่เท่ากับย 14.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  5.846  และ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีนักเรียนจํานวน 617 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  5.645 
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ตารางที่ 8  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทั่วไป 

ผู้เข้าสอบ X� S.D. ผู้เข้าสอบ X� S.D. 
สมุทรปราการ 76 8.23 2.424 477 9.28 2.797 
สตรีสมุทรปราการ 73 9.86 3.260 385 9.91 3.013 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 38 8.46 3.122 523 7.94 2.914 
วัดทรงธรรม 1 5.00 0.000 473 6.73 3.124 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ  - -   - 569 8.85 3.483 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 23 7.93 2.921 446 9.32 3.035 
บางพลีราษฎร์บํารุง 9 8.50 2.990 497 7.05 2.952 
พูลเจริญวิทยาคม 3 5.33 1.258 498 6.19 2.848 
ราชวินิตบางแก้ว 9 12.33 2.937 617 10.00 3.278 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 4.00 0.000 99 5.38 2.491 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 47 10.49 2.994 404 10.64 3.372 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 226 11.40 3.291 287 10.32 3.315 
ดัดดรุณี 126 9.28 3.231 382 8.83 3.053 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 255 9.91 3.475 197 8.45 3.266 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  - -   - 568 9.24 2.850 

รวม 887 9.95 3.404 6,422 8.66 3.370 

  จากตารางที่ 8 พบว่านักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 887 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  9.95   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.404  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน  
6,422 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  8.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.370 
  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลพบว่าโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มีนักเรียนจํานวน 9 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.33  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.937  รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีนักเรียน 
จํานวน 226 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.291  และโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีนักเรียนจํานวน 47 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.994  และเมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไป พบว่า
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีนักเรียน
จํานวน 404 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.372  รองลงมาคือ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีนักเรียนจํานวน 287 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.32 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  3.315  และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีนักเรียนจํานวน 617 คน  คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.278 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์คะแนนผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตารางที่ 9  จํานวนและร้อยละของนักเรียนสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
มาตรฐานสากล ทั่วไป 

รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สมุทรปราการ 325 69.59 142 30.41 467 
สตรีสมุทรปราการ 397 83.40 79 16.60 476 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  สป. 305 69.95 131 30.05 436 
วัดทรงธรรม 224 75.68 72 24.32 296 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 358 81.92 79 18.08 437 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 324 89.26 39 10.74 363 
บางพลีราษฎร์บํารุง 267 73.76 95 26.24 362 
พูลเจริญวิทยาคม 316 86.58 49 13.42 365 
ราชวินิตบางแก้ว 475 87.00 71 13.00 546 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 107 78.68 29 21.32 136 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 317 82.34 68 17.66 385 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 493 66.00 254 34.00 747 
ดัดดรุณี 353 74.79 119 25.21 472 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 217 93.13 16 6.87 233 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 255 88.85 32 11.15 287 

รวม 4,733 78.78 1,275 21.22 6,008 

   จากตารางที่ 9 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าสอบทั้งหมดมี 6,008 คน  
โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล จํานวน 4,733 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.78  
และเป็นนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป จํานวน 1,275  คิดเป็นร้อยละ 21.22  และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีนักเรียนเข้าสอบมากที่สุด 747 คน รองลงมาเป็น
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 546 คน และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
มีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 476 คน  ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเข้าสอบน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิต
สุวรรณภูมิ มีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 136 คน 
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ตารางที่ 10  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) 

โรงเรียน ผู้เข้าสอบ X� S.D. 

สมุทรปราการ 466 46.32 16.877 
สตรีสมุทรปราการ 475 60.24 16.921 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  สมุทรปราการ 436 44.19 18.126 
วัดทรงธรรม 295 52.20 14.487 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 437 45.92 16.515 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 363 46.59 15.307 
บางพลีราษฎร์บํารุง 360 48.08 19.328 
พูลเจริญวิทยาคม 365 37.19 17.639 
ราชวินิตบางแก้ว 543 48.18 16.645 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 135 27.29 15.798 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 384 64.22 14.375 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 738 50.78 17.102 
ดัดดรุณี 470 46.92 15.194 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 233 42.66 18.856 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 283 51.96 12.363 

รวม 5,983 48.71 18.002 

  จากตารางที่ 10 พบว่าผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 5,983 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.71  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 18.002  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.22  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 14.375 รองลงมาคือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60.24  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.921  และโรงเรียนวัดทรงธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.20  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.487 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิต
สุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.798 
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ตารางที่ 11  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

โรงเรียน ผู้เข้าสอบ X� S.D. 

สมุทรปราการ 467 10.93 5.633 
สตรีสมุทรปราการ 474 14.11 6.918 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  สมุทรปราการ 436 8.99 4.868 
วัดทรงธรรม 295 8.80 5.744 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 437 8.61 4.556 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 363 11.02 5.381 
บางพลีราษฎร์บํารุง 360 7.83 4.422 
พูลเจริญวิทยาคม 365 6.87 3.893 
ราชวินิตบางแก้ว 545 13.48 7.014 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 135 6.71 3.429 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 384 18.03 4.307 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 746 14.25 7.769 
ดัดดรุณี 471 9.21 4.265 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 233 8.83 5.243 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 285 13.59 5.613 

รวม 5,996 11.25 6.467 

  จากตารางที่ 11 พบว่าผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 5,996 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.25  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.467  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.03  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.307 รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.25  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.769  และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.11  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.918 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิต
สุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.429 
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ตารางที่ 12  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

โรงเรียน ผู้เข้าสอบ X� S.D. 

สมุทรปราการ 466 11.62 4.016 
สตรีสมุทรปราการ 476 13.08 4.198 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 436 9.55 3.703 
วัดทรงธรรม 295 9.62 3.917 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 437 10.87 4.229 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 362 10.66 4.039 
บางพลีราษฎร์บํารุง 361 10.14 4.229 
พูลเจริญวิทยาคม 363 9.78 3.775 
ราชวินิตบางแก้ว 544 13.28 4.441 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 135 7.47 3.061 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 384 14.03 3.419 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 743 13.42 4.374 
ดัดดรุณี 472 12.46 4.015 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 233 9.01 3.650 
พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 286 12.29 3.600 

รวม 5,993 11.61 4.358 

   จากตารางที่ 12 พบว่าผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้าสอบจํานวน 5,993 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.61  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.358  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.03  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.419 รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.42  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.374  และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.441 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิต
สุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.061 
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ตารางที่ 13  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทั่วไป 

ผู้เข้าสอบ X� S.D. ผู้เข้าสอบ X� S.D. 
สมุทรปราการ 324 46.27 17.489 142 46.42 15.450 
สตรีสมุทรปราการ 396 61.57 16.698 79 53.62 16.573 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 305 45.37 17.834 131 41.45 18.568 
วัดทรงธรรม 223 52.11 14.200 72 52.49 15.443 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 358 45.28 16.762 79 48.81 15.112 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 324 46.34 15.094 39 48.68 17.046 
บางพลีราษฎร์บํารุง 266 48.62 19.423 94 46.56 19.076 
พูลเจริญวิทยาคม 316 37.44 18.149 49 35.61 13.965 
ราชวินิตบางแก้ว 472 48.06 16.419 71 48.97 18.179 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 106 27.81 16.570 29 25.40 12.650 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 317 65.09 14.428 67 60.10 13.475 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 486 52.57 16.318 252 47.31 18.052 
ดัดดรุณี 351 47.09 15.716 119 46.42 13.589 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 217 43.04 18.656 16 37.47 21.364 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 251 52.05 12.280 32 51.28 13.174 

รวม 4,712 49.14 18.117 1,271 47.08 17.483 

  จากตารางที่ 13  พบว่านักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย 
มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 4,712 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
49.14  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.117  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 
1,271 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  47.08  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.483 
  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลพบว่าโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 317 คน  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.09  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  14.428  รองลงมาคือโรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 396 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 16.698  และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีนักเรียนจํานวน 486 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
52.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  16.318  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไป พบว่า
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีนักเรียน
จํานวน 67 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60.10  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  13.475  รองลงมาคือ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 79 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  16.573  และโรงเรียนวัดทรงธรรม มีนักเรียนจํานวน 72 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
52.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  15.443 
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ตารางที่ 14  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทั่วไป 

ผู้เข้าสอบ X� S.D. ผู้เข้าสอบ X� S.D. 
สมุทรปราการ 325 11.40 5.753 142 9.86 5.210 
สตรีสมุทรปราการ 396 14.34 6.891 78 12.96 6.978 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 305 9.56 4.996 131 7.66 4.286 
วัดทรงธรรม 223 8.67 5.400 72 9.22 6.721 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 358 8.44 4.495 79 9.39 4.776 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 324 11.07 5.477 39 10.63 4.550 
บางพลีราษฎร์บํารุง 266 8.13 4.433 94 7.00 4.306 
พูลเจริญวิทยาคม 316 7.01 3.979 49 5.93 3.166 
ราชวินิตบางแก้ว 475 13.58 7.036 70 12.74 6.861 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 106 6.97 3.384 29 5.79 3.491 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 317 18.33 4.347 67 16.65 3.848 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 492 15.88 8.126 254 11.09 5.864 
ดัดดรุณี 352 9.68 4.351 119 7.82 3.678 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 217 9.03 5.314 16 6.13 3.186 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 253 13.87 5.751 32 11.38 3.750 

รวม 4,725 11.62 6.604 1,271 9.89 5.730 

  จากตารางที่ 14  พบว่านักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 4,725 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
11.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.604  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 
1,271 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  9.89  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.730 
  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลพบว่าโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 317 คน  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.347  รองลงมาคือโรงเรียนเบญจม- 
ราชรังสฤษฎิ์  มีนักเรียนจํานวน 492 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
8.126  และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีนักเรียนจํานวน 396 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.34  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  6.891  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไป พบว่าโรงเรียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 
67 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.848  รองลงมาคือโรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 78 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  6.978  และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีนักเรียนจํานวน 70 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.74  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  6.861 
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ตารางที่ 15  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 จําแนกตามประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทั่วไป 

ผู้เข้าสอบ X� S.D. ผู้เข้าสอบ X� S.D. 
สมุทรปราการ 324 11.69 4.204 142 11.45 3.560 
สตรีสมุทรปราการ 397 13.17 4.087 79 12.63 4.719 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 305 9.65 3.885 131 9.30 3.241 
วัดทรงธรรม 223 9.67 3.773 72 9.49 4.359 
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 358 10.59 4.236 79 12.13 3.985 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 323 10.63 4.014 39 10.88 4.287 
บางพลีราษฎร์บํารุง 266 10.18 4.157 95 10.04 4.444 
พูลเจริญวิทยาคม 314 9.90 3.881 49 9.04 2.935 
ราชวินิตบางแก้ว 474 13.49 4.445 70 11.83 4.167 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 106 7.56 3.185 29 7.12 2.580 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 317 14.13 3.366 67 13.54 3.648 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 490 14.19 4.272 253 11.93 4.187 
ดัดดรุณี 353 12.83 3.928 119 11.38 4.093 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 217 9.14 3.697 16 7.25 2.373 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 254 12.33 3.616 32 11.91 3.502 

รวม 4,721 11.74 4.398 1,272 11.10 4.172 

  จากตารางที่ 15  พบว่านักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 4,721 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
11.74  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.398  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 
1,272 คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  11.10  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.172 
  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลพบว่าโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีนักเรียนจํานวน 490 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
14.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.272  รองลงมาคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 317 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  3.366  และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีนักเรียนจํานวน 474 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
13.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.445  เมื่อพิจารณานักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไป พบว่า
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  มีนักเรียน
จํานวน 67 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.648  รองลงมาคือ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีนักเรียนจํานวน 79 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  4.719  และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก มีนักเรียนจํานวน 
79 คน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.985 

 



บทที่ 4 
สรุปผลการดําเนินการจัดสอบ 

   การรายงานผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในโรงเรียนโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
1. เพื่อรายงานผลการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 

2. เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
ขอบเขตของการรายงาน 

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557  ของ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
จํานวน 15 โรงเรียน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 7,318 คน จํานวน 216 ห้องสอบ 
และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 6,008 คน จํานวน 179 ห้องสอบ 

2. การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบทดสอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดําเนินการ
จัดส่งต้นฉบับให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  และโรงเรียนดําเนินการจัดสอบ
พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ในโรงเรียนโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  สรุปได้ดังนี้ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้า
สอบจํานวน 7,306 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.594 โดย
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 887 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.23  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.811  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 6,419 
คน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  43.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.417  เมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีคะแนนเฉลี่ย



~ 30 ~ 

 

เท่ากับ 56.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.721 รองลงมาคือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.975  และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.799 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
7.681   
   ผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้า
สอบจํานวน 7,309 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.93  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.998 โดย
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 887 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  12.91  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.171  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 6,422 
คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  11.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.959  เมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
15.24  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.335 รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 15.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.696 และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 14.41  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.657 โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.931   
  ผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้า
สอบจํานวน 7,309 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.82  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.400 โดย
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 887 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  9.95  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.404  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 6,422 คน  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  8.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.370  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน
พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
10.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.345 รองลงมาคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.331 และโรงเรียนราช
วินิตบางแก้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.04  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.283 โดยโรงเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.482   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้า
สอบจํานวน 5,983 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.71  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.002 โดยมี
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 4,712 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  49.14  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.117  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 1,271 
คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  47.08  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.483 เมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 
สมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.22  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.375 รองลงมาคือ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.921  
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และโรงเรียนวัดทรงธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.20  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.487 โดย
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.798 
   ผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้า
สอบจํานวน 5,996 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.467 โดย
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 4,725 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  11.62  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.604  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 1,271 
คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  9.89  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.730  เมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 
สมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.307 รองลงมาคือ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.769  
และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.11  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.918 
โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.71 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.429 
   ผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมมีนักเรียนเข้า
สอบจํานวน 5,993 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.61  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.358  โดยมี
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าสอบจํานวน 4,721 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  11.74  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.398  และมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั่วไปเข้าสอบจํานวน 1,272 
คน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  11.10  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.172 เมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียนพบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 
สมุทรปราการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.419 รองลงมาคือ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.374  
และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.441 
โดยโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.47 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.061 
 
การนําผลการประเมินไปใช้พัฒนา 

 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. เป็นข้อมลูสารสนเทศเบื้องต้น  สําหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. นําไปวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนโดยเฉพาะในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
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 ระดับสถานศึกษา 

1. เป็นสารสนเทศในการวางแผนการพฒันาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
2. เป็นข้อมลูเบื้องต้นเกี่ยวกบัคุณภาพผู้เรียนในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. ใช้เป็นข้อมูลสําหรับในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ต่อไป  และนําไปใช้วางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้รับผิดชอบในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อสอบ  เฉลยและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน  คะแนนในแต่ละข้อ  ควรให้ถูกต้อง  
และมีความชัดเจน  เพื่อให้การดําเนินงานในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.  การจัดสรรงบประมาณในระดับสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขาดข้อมูล
ในการพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณอย่างรอบด้าน ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดสอบคร้ังนี้ 
มีการใช้จํานวนโรงเรียนในเขตพื้นที่เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  ซึ่งสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ใน
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมคือจํานวนนักเรียน  ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดสอบไม่ได้
ขึ้นอยู่กับจํานวนโรงเรียนมากเท่ากับจํานวนนักเรียน  ในบางเขตพื้นที่การศึกษาที่มีนักเรียนสอบน้อย
กว่า แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าเขตพื้นที่ที่มีจํานวนนักเรียนสอบมากกว่า  แสดงให้เห็น
ว่าผู้รับผิดชอบไม่ได้นําจํานวนนักเรียนมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 3.  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบที่ผู้รับผิดชอบในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  เช่น  จํานวนหน้า  จํานวนข้อสอบ  คะแนนเต็มในบางวิชา  
ไม่ตรงกับข้อสอบที่ใช้จริง  
 

************************************************ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ 

  



 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ที่   286/2557 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

****************************** 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทั่วประเทศดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วัดความรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
(วัดความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557  
พร้อมดําเนินการบันทึกผลการทดสอบ  วิเคราะห์ผลการทดสอบ และจัดทํารายงานผลการทดสอบเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557  
  เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ดังกล่าว ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และรายงานผลให้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทันเวลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1.1 นายยงยุทธ  ทรัพย์เจริญ  ผู้อํานวยการ สพม. เขต 6    ประธานกรรมการ 
1.2 นายทวีป  ฉิมไทย  รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6   รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสวัสดิ์  รอบรู้   รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6   รองประธานกรรมการ 
1.4 นายเชลร์  โพธิมากลู  รองผู้อํานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  รักษาการในตําแหน่ง 

รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6       รองประธานกรรมการ 
1.5 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์      กรรมการ 
1.6 ผู้อํานวยการโรงเรียนดัดดรุณี       กรรมการ 
1.7 ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”    กรรมการ 
1.8 ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒     กรรมการ 
1.9 ผู้อํานวยการโรงเรียนสมทุรปราการ      กรรมการ 
1.10 ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีสมทุรปราการ      กรรมการ 
1.11 ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  กรรมการ 
1.12 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม       กรรมการ 
1.13 ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ   กรรมการ 
1.14 ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   กรรมการ 
1.15 ผู้อํานวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง      กรรมการ 



1.16 ผู้อํานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว      กรรมการ 
1.17 ผู้อํานวยการโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ      กรรมการ 
1.18 ผู้อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม      กรรมการ 
1.19 ผู้อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสน)ี สมทุรปราการ   กรรมการ 
1.20 นางสาวชรัตน์  นิยมพานิช ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
1.21 นายโชคชัย  พรหมมาก  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   กรรมการ 
1.22 นางดวงดาว  มาลัยทอง  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
1.23 นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ ์  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
1.24 นางสาวสมจิตต์  เรืองรัชนีกร ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
1.25 นางสาวธารทิพย์  สจุริตวงศานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.26 นายวัชระธรรม  จอมสืบ  ผู้อํานวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
1.27 นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  วางแผน ประสานงาน แก้ปัญหา และให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ 
2.1 นายทวีป  ฉิมไทย รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6 ประธานกรรมการ 
2.2 นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อํานวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ  
2.3 นางดวงดาว  มาลัยทอง ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.4 นางสาวสปุราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการ 
2.5 นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการ 
2.6 นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการ 
2.7 นางญาณภร  นันทพานิช ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการ 
2.8 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ 
2.9 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ 
2.10 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” กรรมการ 
2.11 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ กรรมการ 
2.12 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการ 
2.13 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กรรมการ 
2.14 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ กรรมการ 
2.15 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดทรงธรรม กรรมการ 
2.16 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ กรรมการ 
2.17 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ 
2.18 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง กรรมการ 
2.19 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรรมการ 
2.20 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
2.21 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม กรรมการ 
2.22 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมทุรปราการ กรรมการ 
2.23 นางเพชรรัตน์  สุขปลัง่ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 



2.24 นางละมอ่ม  รําพึงนิตย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
2.25 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการและเลขานุการ 
2.26 นางสาวพรทิพย์  มะติม ุ เจ้าหน้าธุรการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1. จัดประชุมชี้แจง แนวทางในการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ให้ตัวแทนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2. ดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่  

2 สิงหาคม 2557 
3. กํากับ ติดตามการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. กํากับ ติดตามการตรวจข้อสอบให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจ 
5. กํากับ ติดตาม การบันทึกผลการทดสอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผลการทดสอบ ให้คณะกรรมการอํานวยการทราบ พร้อมรายงานให้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 

3. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
3.1  นายวัชระธรรม  จอมสบื  ผู้อํานวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามฯ  ประธานกรรมการ 
3.2  นางดวงดาว  มาลัยทอง  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการ 
3.3  นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
3.4  นางญานภร  นันทพานิช  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
3.5  นางสาวมาเรียม  ซอหมัด  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
3.6  นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
3.7  นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  กํากับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม สนามสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการจัด
สอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
 

4. คณะกรรมการวิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการทดสอบ 
4.1  นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก ์    ประธานกรรมการ 
4.2  นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ  ศึกษานิเทศก ์    รองประธานกรรมการ 
4.3  ว่าที่ร้อยตรีสงัด  นาคสิงห ์ ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  กรรมการ 
4.4  นางสาววิไล  แจ่มเจริญ  ครูโรงเรียนสมทุรปราการ   กรรมการ 
4.5  นางนงนุช  ภูมี   ครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  กรรมการ 
4.6  นายประภาส  จันทร์โคตร  ครูโรงเรียนบางพลรีาษฎร์บํารุง  กรรมการ 
4.7  นายโกวิทย์  เสือสกลุ  ครูโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ  กรรมการ 
4.8  นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจํารัส  ครูโรงเรียนนวมินราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมทุรปราการ  กรรมการ 
4.9  นางสาววราภรณ์  วรรณผ่อง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรรมการ 
4.10  นายสราวุธ  ทองงาม  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) สมทุรปราการ กรรมการ 
4.11  นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 



มีหน้าที่  
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายข้อ รายวิชา  รายสถานศึกษา  จําแนกเป็นกลุ่มนักเรียนที่จบจากโรงเรียน

ในโครงการโครงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนทั่วไป 

2. สรุปรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  พร้อมจัดทํารูปเล่ม  

 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคให้
ร่วมกันแก้ปัญหาหรือประสานงานคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแก้ปัญหาให้สามารถดําเนินการได้โดยเร็ว 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   30  เดือน  กรกฎาคม     พ.ศ. 2557 

 

                  

  




