
 

 

แนวทางการน าผลสอบ Pre O-NET ไปใชอ้อกแบบการเรียนการสอนเพ่ือเร่งรัดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 
ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ สพป.แพร่ เขต ๑ 

 
ทีม่าและความส าคัญ  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ความรู้ วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็ส่วนส าคัญมากท่ีจะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนอย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด เป็นเหตุเป็นผล   
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการ ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ พบว่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๐.๘๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๓.๓๗ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ๒๕๕๕ พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 
๓๗.๔๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๕.๓๗ เมื่อเทียบจาก   
ปี ๒๕๕๔ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทั้งสองระดับชั้น 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
มีคะแนนเฉลี่ย ๔๒.๒๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๒.๑๙ 
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ๒๕๕๕ พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๐.๔๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๔.๓๖ เมื่อเทียบจากปี ๒๕๕๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ลดลง 
 การน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวคิดหนึ่งส าหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการน าผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ คือการน าผลการประเมินหรือการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการก าหนด
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ 



 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทิ์ทางการเรียน จึงได้พัฒนาแนวทางแนวทางการน าผลสอบ    
Pre O-NET ไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือศึกษาผลการใช้แนวทางบันได ๕ ขั้น การน าผลสอบ Pre O-NET ไปใช้ออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๒. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศติดตามการน าผลสอบ Pre O-NET ไปใช้เพ่ือเร่งรัดการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ชั้น ป.๖,ม.๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพป.แพร่ เขต ๑ 
     ๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อน าโปรแกรมการวิเคราะห์คะแนนสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สพป.แพร่ เขต ๑ มาใช้ 
 
การด าเนินงาน 
 แนวทางการน าผลสอบ Pre O-NET ไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือเร่งรัดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ขั้นที่ ๑ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
     ๑.๑ ศึกษารูปแบบข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของส านักทดสอบ
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๑.๒ ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excell ๒๐๑๐ และสร้างโปรแกรมการวิเคราะห์
คะแนนสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รูปแบบการ
ใช้งานคือกรอกคะแนนที่ได้ลงในช่องตารางของแต่ละข้อ ในsheet๑ เพียง sheet เดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และมีผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 sheet๒-๓ โปรแกรมจะค านวณให้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วน sheet๓ เป็นการสรุปผลร้อยละของคะแนนสอบรายตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ๑.๓ จัดท าคู่มือการกรอกคะแนนในโปรแกรมการวิเคราะห์คะแนนสอบ Pre O-NET ทางเว็ป
ไซด์ http://sobphrae๑.wordpress.com/pre-o-net เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปดาวน์โหลด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๔ เผยแพร่คู่มือการใช้ข้อสอบ Pre O-NET ทางทางเว็ปไซด์ http://sobphrae๑.
wordpress.com/pre-o-net เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปดาวน์โหลด 
 

 

http://sobphrae1.wordpress.com/pre-o-net
http://sobphrae1.wordpress.com/pre-o-net
http://sobphrae1.wordpress.com/pre-o-net


 

 
 ขั้นที่ ๒ ทดสอบ Pre O-NET  
  ๒.๑ การทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป.แพร่ เขต ๑ ได้จัดสอบ วันที่ ๒๕-๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
สอบวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัด
สอบ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัติดการการจัดสอบ 
มีการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๒ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบ และกรอกคะแนน
สอบลงในโปรแกรมฯ และส่งข้อมูลมายัง สพป.แพร่ เขต ๑ 
  ๒.๓ วิเคราะห์คะแนนสอบ Pre O-NET ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๔ รายงานคะแนนผลการสอบ Pre O-NET ให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ขั้นที่ ๓ พัฒนาครู 
  ๓.๑ จัดท าโครงการน าผลการทดสอบ Pre O–NET, Pre –NT ไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรของโครงการเร่งรัด
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างส านัก
ทดสอบทางการศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๖  
  ๓.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน าผลการทดสอบ Pre O–NET, Pre –NT ไปใช้เป็น
แนวทางเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๕ กลุ่มสาระหลัก มีศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบกลุ่มสาระเป็นวิทยากรหลัก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ๓.๓ ผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ควรเร่งพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ Pre O-NET  
ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด  สพป.แพร่ เขต ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........วิทยาศาสตร์..........   ชั้น..............ม.๓................... 

 
มฐ./ตัวชี้วัด รู้อะไร ท าอะไร ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว ๒.๑ ม.๓/๑ 
ส ารวจระบบนิเวศ
ต่างๆ ในท้องถิ่น  
และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบภายใน
ระบบนิเวศ 

๑) ระบบนิเวศต่างๆ ใน
ท้องถิ่น 

ส ารวจระบบนิเวศน์ในท้องถิ่น การออกส ารวจ
ระบบนิเวศน์ใน
ท้องถิ่น 

๒) ความสัมพันธ์
องค์ประกอบภายใน
ระบบนิเวศ : 
องค์ประกอบของระบบ
นิเวศ แบ่งออกได้เป็น ๒ 
ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 
(Abiotic component) 
และ องค์ประกอบที่มีชีวิต 
(Biotic component) 

อธิบายความสัมพันธ์องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 
 

การอธิบาย
ความสัมพันธ์
องค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ
(ท่ีนักเรียนส ารวจ) 

ว ๒.๑ ม.๓/๒ 
วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
การถ่ายทอด
พลังงานของสิ่งมีชีวิต
ในรูปของโซ่อาหาร
และสายใยอาหาร 

๑) การถ่ายทอดพลังงาน : 
เป็นการเคลื่อนย้าย
พลังงาน และธาตุอาหาร
ในระบบนิเวศ โดย
พลังงานจากดวงอาทิตย์
ถูกถ่ายทอดไปยังผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 
ตามล าดับ 

อธิบายความสัมพันธ์การถ่ายทอดพลังงาน 

 

เขียนแผนภาพ
แสดง
ความสัมพันธ์การ
ถ่ายทอดพลังงาน
ของระบบนิเวศท่ี
นักเรียนออก
ส ารวจ 

 ๒) โซ่อาหาร : การ
ถ่ายทอดพลังงาน พืชอยู่
ในล าดับแรกของล าดับขั้น

ยกตัวอย่างโซ่อาหาร เขียนแผนภาพ
แสดงโซ่อาหารใน
ระบบนิเวศท่ี



 

อาหารเรียกว่า ผู้ผลิต 
(Producer) เนื่องจาก
สามารถเปลี่ยนสสารและ
พลังงานจากธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์ หรือสร้าง
อาหารเองได้ และเรียก
สัตว์ว่าผู้บริโภค ในโซ่
อาหารเรียกสัตว์กินพืชว่า 
ผู้บริโภคขั้นที่ ๑ 
(Primary consumer) 
ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่รับ
พลังงานจากผู้ผลิตไม่ว่า
จะด้วยการกิน การแทะ
เล็ม เช่น ตั๊กแตน ผีเสื้อ 
เต่า เป็นต้น ส่วน 
ผู้บริโภคขั้นที่ ๒ 
(secondary 
consumer) คือสัตว์ที่
กินสัตว์ เช่น หนู งู และ
นกฮูก เป็นต้น รวมทั้ง
สัตว์ที่กินพืชและสัตว์เช่น 
นก ไก่ และคน เป็นต้น 
ส่วนผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 
(top carnivore) คือ
สัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหาร
และไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกิน
สัตว์นี้อีกแล้ว เช่น 
สิงโต และเสือ เป็นต้น ใน
โซ่อาหารนั้นจะรวมถึง ผู้
ย่อยสลาย 

 

นักเรียนออก
ส ารวจ 

 ๓) สายใยอาหาร: ชุดของ
โซ่อาหารหลาย ๆโซ่ ที่มี
ความคาบเกี่ยวหรือ

ยกตัวอย่างสายใยอาหาร เขียนแผนภาพ
แสดงสายใย
อาหารของระบบ



 

สัมพันธ์กัน เพราะมีสัตว์
บางชนิดกินสิ่งมีชีวิต
หลายชนิด ในธรรมชาติ
การกินต่อกันเป็นทอดๆ 

ในโซ่อาหารมีความ
ซับซ้อนกันมากขึ้นท าให้
โซ่อาหารโยงใยกลายเป็น
สายใยอาหาร 
 

 

นิเวศท่ีนักเรียน
ออกส ารวจ 

ว ๒.๑ ม.๓/๓ 
อธิบายวัฎจักรน้ า วัฎ
จักรคาร์บอนและ
ความส าคัญที่มีต่อ
ระบบนิเวศ 

๑) การหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของน้ าซึ่ง
เป็นปรากฎการณ์ที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
โดยเริ่มต้นจากน้ าในแหล่ง
น้ าต่าง ๆ เช่น ทะเล 
มหาสมุทร แม่น้ า ล า
คลองหนอง บึง ทะเลสาบ 
จากการคายน้ าของพืช 
จากการขับถ่ายของเสีย
ของสิ่งมีชีวิต และจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ระเหยขึ้นไปในบรรยากาศ 
กระทบความเย็น
ควบแน่นเป็นละอองน้ า
เล็ก ๆ เป็นก้อนเมฆ    
ตกลงมาเป็นฝนหรือ
ลูกเห็บสู่พ้ืนดินไหลลงสู่
แหล่งน้ าต่าง ๆ หมุนเวียน
อยู่เช่นนี้เรื่อยไป 

อธิบายวัฏจักรน้ า 

 

เขียนแผนภาพ
อธิบายวัฏจักรน้ า 
 

 ๒) วัฏจักรคาร์บอน :
คาร์บอนเป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่าง

อธิบายวัฏจักรคาร์บอน เขียนแผนภาพ
อธิบายวัฏจักร
คาร์บอน 



 

หนึ่งของสารที่พบใน
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
คาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศถูกพืชน ามา
เปลี่ยนแปลงเป็น
สารอินทรีย์ที่มี คาร์บอน 
เป็นองค์ประกอบในพืช
โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง สัตว์
ได้รับสารที่มีคาร์บอน 
เป็นองค์ประกอบโดยการ
กินอาหาร ส าหรับกลุ่ม   
ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร  
ก็ได้รับสาร คาร์บอนจาก
กระบวนการย่อยสลาย 
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดปล่อย
คาร์บอนกลับคืนสู่
บรรยากาศ โดยการ
หายใจออกในรูปของ
คาร์บอน ไดออกไซด์ ซ่ึง
พืชก็น ามาใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์ 
ด้วยแสงอีก ในระบบนิเวศ 
จึงมีการหมุนเวียน
คาร์บอนตลอดเวลา 

 

 

ว ๒.๑ ม.๓/๔ 
อธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากร
ในระบบนิเวศ 

อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากรในระบบ
นิเวศ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  ๓.๕ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  
 ขั้นที่ ๔ น าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
 ขั้นที่ ๕ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกต
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ๕.๑ ผลการสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑)  ผลการสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ว๑.๑ ว๑.๒ ว๒.๑ ว๒.๒ ว๓.๑ ว๓.๒ ว๔.๑ ว๔.๒ ว๕.๑ ว๖.๑ ว๗.๑ 
ร้อยละ ๓๗.๐๐ ๒๐.๐๔ ๔๑.๒๘ ๒๐.๖๓ ๓๖.๔๘ ๓๓.๘๖ ๒๗.๑๑ ๔๖.๘๒ ๓๒.๗๘ ๓๐.๒๗ ๓๖.๕๒ 

 

 
 
 ผลการสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า     
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๓๒.๙๘ ทุกตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนร้อยละต่ ากว่าเกณฑ์ คือ ตัวชี้วัด ว๑.๑, ว๑.๒, ว๒.
๑,   ว๒.๒,ว๓.๑,  ว๓.๒, ว๔.๑, ว๔.๒, ว๑.๒, ว๕.๑, ว ๖.๑, ว ๖.๒ 
 
  ๒) ผลการสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ว๑.๑ ว๑.๒ ว๒.๑ ว๒.๒ ว๓.๑ ว๓.๒ ว๔.๑ ว๔.๒ ว๕.๑ ว๖.๑ ว๗.๑ ว๗.๒ 

ร้อยละ ๒๙.๒๐ ๒๕.๑๗ ๑๙.๖๐ ๔๓.๔๙ ๓๘.๔๙ ๓๑.๙๐ ๒๖.๑๙ ๒๔.๖๐ ๒๐.๕๔ ๒๘.๓๑ ๔๗.๖๒ ๖๑.๙๐ 

 

 
 
 ผลการสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า มีค่า
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๓๓.๐๘ ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนร้อยละผ่านเกณฑ์ คือ ตัวชี้วัด ว ๗.๒ ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนน   
ร้อยละต่ ากว่าเกณฑ์คือ ตัวชี้วัด ว๑.๑, ว๑.๒, ว๒.๑, ว๒.๒,ว๓.๑, ว๓.๒, ว๔.๑,ว๔.๒, ว๕.๑, ว ๖.๑, ว ๗.๑ 
 
 ๕.๒ การเปรียบเทียบการสอบ Pre O-NET และการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตารางที่ ๑  การเปรียบเทียบการสอบ Pre O-NET และการสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการสอบ 

พัฒนาการ 
Pre O-NET ๒๕๕๖ O-NET ๒๕๕๖ 

ว ๑.๑ ๓๗.๐๐ ๓๘.๕๐ +๑.๕๐ 
ว ๑.๒ ๒๐.๐๔ ๒๓.๔๗ +๓.๔๓ 
ว ๒.๑ ๔๑.๒๘ ๓๘.๑๐ -๓.๑๘ 
ว ๒.๒ ๒๐.๖๓ ๔๔.๙๗ +๒๔.๓๔ 
ว ๓.๑ ๓๖.๔๘ ๖๐.๘๘ +๒๔.๔ 
ว ๓.๒ ๓๓.๘๖ ๑๕.๓๒ -๑๘.๕๔ 
ว ๔.๑ ๒๗.๑๑ ๕๘.๐๓ +๓๐.๙๒ 
ว ๔.๒ ๔๖.๘๒ ๓๕.๕๗ -๑๑.๒๕ 
ว ๕.๑ ๓๒.๗๘ ๔๗.๒๕ +๑๔.๔๗ 
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ว ๖.๑ ๓๐.๒๗ ๓๖.๐๖ +๕.๗๙ 
ว ๗.๑ ๓๖.๕๒ ๓๖.๘๒ +๐.๓ 
เฉลี่ย ๓๒.๙๘ ๓๙.๕๔ +๖.๕๖ 

 หมายเหตุ  ข้อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ไม่มีการประเมินตัวชี้วัด ๗.๒ และ ๘.๑ 
  
 จากตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบการสอบ Pre O-NET และการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ว ๑.๑, ว ๑.๒, ว ๒.๒, ว ๓.๑, ว ๔.๑, ว ๕.๑, ว ๖.๑, ว ๗.๑ มีพัฒนาการสูงขึ้น ส่วนมาตรฐาน ว ๒.๑, ว ๓.๒, 
ว ๔.๒ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง ส่วนคะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ – ๗.๑ มีพัฒนาการสูงขึ้น ๖.๕๖ คะแนน 
  
  ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบการสอบ Pre O-NET และการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการสอบ 

พัฒนาการ 
Pre O-NET ๒๕๕๖ O-NET ๒๕๕๖ 

ว ๑.๑ ๒๙.๒๐ ๔๑.๔๔ +๑๒.๒๔ 

ว ๑.๒ ๒๕.๑๗ ๓๗.๕๐ +๑๒.๓๓ 

ว ๒.๑ ๑๙.๖๐ ๔๘.๘๗ +๒๙.๒๗ 

ว ๒.๒ ๔๓.๔๙ ๓๒.๐๖ -๑๑.๔๓ 

ว ๓.๑ ๓๘.๔๙ ๓๙.๑๘ +๐.๖๙ 

ว ๓.๒ ๓๑.๙๐ ๓๐.๗๓ -๑.๑๗ 

ว ๔.๑ ๒๖.๑๙ ๔๕.๕๗ +๑๙.๓๘ 

ว ๔.๒ ๒๔.๖๐ ๕๒.๔๓ +๒๗.๘๓ 

ว ๕.๑ ๒๐.๕๔ ๒๘.๖๘ +๘.๑๔ 

ว ๖.๑ ๒๘.๓๑ ๓๐.๓๘ +๒.๐๗ 

ว ๗.๑ ๔๗.๖๒ ๔๓.๐๖ -๔.๕๖ 

ว ๗.๒ ๖๑.๙๐ ๔๘.๖๑ -๑๓.๒๙ 
เฉลี่ย ๓๓.๐๘ ๓๙.๘๘ +๖.๗๙ 

 
 หมายเหตุ  ข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ไม่มีการประเมินตัวชี้วัด ๘.๑ 



 

 
 จากตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบการสอบ Pre O-NET และการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ว ๑.๑, ว ๑.๒, ว ๒.๑, ว ๓.๑, ว ๔.๑, ว ๕.๑, ว ๖.๑  มีพัฒนาการสูงขึ้น ส่วนมาตรฐาน ว ๒.๒, ว ๓.๒,        
ว ๗.๑, ว ๗.๒ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง ส่วนคะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ – ๗.๒ มีพัฒนาการสูงขึ้น ๖.๗๙ คะแนน 
 
 ๕.๓  ผลการนิเทศติดตามการน าผลสอบ Pre O-NET ไปใช้เพ่ือเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ชั้น ป.๖,ม.๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพป.แพร่ เขต ๑ 
 

    ตารางที่ ๓  ผลการนิเทศติดตามการน าผลสอบ Pre O-NET ไปใช้เพ่ือเร่งรัดการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ชั้น ป.๖,ม.๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพป.แพร่ เขต ๑ 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย S.D. แปลผล 
 ก. ด้านการเตรียมความพร้อมของครู     

๑ ครูมีการน าผลการสอบ Pre O-NET มาใช้เพ่ือวางแผนพัฒนาผู้เรียน ๔.๓๙ ๐.๖๐ มาก 
๒ มีการจัดท าแผนการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน  ๓.๘๑ ๐.๖๖ มาก 
๓ บรรยากาศทางการเรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้  ๔.๑๙ ๐.๕๓ มาก 
๔ ป้ายนิเทศเสริมการเรียนรู้/ส่งเสริมการน าผลการสอบ Pre O-NET 

มาใช้  ๓.๙๔ ๐.๖๓ มาก 
๕ ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย สวยงาม  ๔.๒๑ ๐.๖๖ มาก 

 ข. ด้านกระบวนการเรียนการสอน     

๖ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการน าผล
การสอบ Pre O-NET มาใช้ ๔.๓๒ ๐.๕๙ มาก 

๗ มีการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการสอน  ๔.๐๓ ๐.๖๘ มาก 
๘ การควบคุม/ปกครองชั้นเรียนมีความเหมาะสม  ๔.๓๓ ๐.๕๔ มาก 
๙ มีการสอบถาม/ตรวจสอบความรู้นักเรียน  ๔.๒๙ ๐.๕๖ มาก 

๑๐ มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน ที่เน้นการน าผลการสอบ     Pre O-
NET มาใช้ ๔.๒๖ ๐.๕๗ มาก 

๑๑ การสรุปบทเรียนมีการน าผลการสอบ Pre O-NET มาใช้มีความ
เหมาะสม ผู้เรียนเข้าใจ ๔.๑๐ ๐.๕๗ มาก 

๑๒ ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ๔.๑๓ ๐.๖๑ มาก 



 

๑๓ เวลาที่ใช้จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ๔.๑๖ ๐.๕๖ มาก 
๑๔ การสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ๔.๔๒ ๐.๖๓ มาก 
๑๕ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน/นักเรียนกับเพ่ือน มีความเป็น

กันเอง เหมาะสม  ๔.๔๒ ๐.๖๔ มาก 
๑๖ มีการมอบหมายงาน/การบ้านให้ผู้เรียน โดยเน้นการน าผลการสอบ 

Pre O-NET มาใช้ ๔.๒๘ ๐.๕๖ มาก 
๑๗ มีการเสริมแรงใจและให้ก าลังใจผู้เรียน  ๔.๒๑ ๐.๖๐ มาก 

 ค. ด้านผู้เรียน     

๑๘ ผู้เรียนตั้งใจ กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการเรียน  ๓.๙๖ ๐.๖๔ มาก 
๑๙ ผู้เรียนแสดงออกในห้องเรียนได้เหมาะสม  ๓.๙๕ ๐.๖๕ มาก 
๒๐ ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น/รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ๓.๙๖ ๐.๕๗ มาก 
๒๑ ผู้เรียนมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน ๔.๑๖ ๐.๕๙ มาก 

ผลการประเมินการนิเทศการสอน เฉลี่ย ๔.๑๗ ๐.๓๙ มาก 
 
 จากตารางที่ ๓  ผลการนิเทศติดตามการน าผลสอบ Pre O-NET ไปใช้เพ่ือเร่งรัดการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ชั้น ป.๖,ม.๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพป.แพร่ เขต ๑ พบว่า มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๔.๑๗ อยู่ในระดับมาก และ S.D. เท่ากับ ๐.๓๙ 
 
     ๕.๔ ความพึงพอใจต่อน าโปรแกรมการวิเคราะห์คะแนนสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สพป.แพร่ เขต ๑ มาใช้  
     ตารางที่  ๔ ความพึงพอใจต่อน าโปรแกรมการวิเคราะห์คะแนนสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สพป.แพร่ เขต ๑ มาใช้  

รายการการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑. ความเข้าใจในค าแนะน าในการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์
คะแนนสอบ Pre O-NET ๒๕๕๖ สพป.แพร่ เขต ๑ ๔.๒๑ ๐.๖๖ มาก 
๒. การใช้งานของโปรแกรมง่าย ๔.๑๖ ๐.๗๐ มาก 
๓. ความละเอียดของค่าสถิติของโปรแกรม ๔.๑๗ ๐.๖๓ มาก 
๔. ความเท่ียงตรงของผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม ๔.๒๒ ๐.๗๓ มาก 
๕. ชุดโปรแกรมจะช่วยให้ท่านวิเคราะห์ผลคะแนนสอบ Pre 
O-NET ได้ด ี ๔.๒๔ ๐.๖๖ มาก 
๖. ความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ๔.๑๕ ๐.๖๙ มาก 



 

๗. ความต้องการใช้โปรแกรมรูปแบบนี้มาช่วยในการ
วิเคราะห์คะแนนสอบครั้งต่อไป ๔.๒๑ ๐.๘๓ มาก 

เฉลี่ย ๔.๒๐ ๐.๕๔ มาก 
 
 จากตารางที่  ๔ ความพึงพอใจต่อน าโปรแกรมการวิเคราะห์คะแนนสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สพป.แพร่ เขต ๑ มาใช้ พบว่า มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ อยู่ในระดับมาก และ S.D. เท่ากับ ๐.๕๔ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 ๒. โรงเรียนเห็นความส าคัญต่อการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 


