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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้จัดขึ้นตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการด้านการกระจายอ านาจทางการศึกษาทั้งด้านการสร้าง หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้ความหลากหลายทางการปฏิบัติของแต่ละสถานศึกษา
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีคุณภาพใกล้เคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการประเมิน ให้เป็นไปตาม 
ความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของสถานศึกษาซึ่งจะต้องจัดให้นักเรียนได้รับ 
การประเมินระดับชาติทุกปี เพ่ือจะได้น าไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเทียบเคียงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ภายใน
สถานศึกษา และเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ถึงสภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามนโยบายระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์นักเรียนในทุกโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแล และรักษาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จึงด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  
เพ่ือให้ผู้เรียน สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น ารายงานผล     
การประเมินในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการวางแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
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เรื่อง      รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National  

Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561    

ปีกำรศึกษำ       2561 
 

บทสรุป 
 
 การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ.         
และระดับประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
    กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 2,252 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน    
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 478 คน    
            ผลการรายงานพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพ้ืนที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.49    
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีเฉลี่ยร้อยละ 41.14 และระดับประเทศ       
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.14  2) ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560     
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 38.50 และปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 41.51 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 รอ้ยละ 
3.01 จ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 9.78  วิชาคณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ  0.73  
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  0.46  วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ  2.55  3)  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.20 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)      
มีเฉลี่ยร้อยละ 37.71 และระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.50  4) ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 30.87 และปีการศึกษา 
2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 33.20 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา     
สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 2.33 จ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 4.72     
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  2.50  วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  2.84  วิชาภาษาอังกฤษลดลง          
ร้อยละ  0.74    
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการวัดและการประเมินผลการศึกษา สู่ระดับสถานศึกษา การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินได้ตกและการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาเป็นอ านาจ
ของสถานศึกษา  แต่ยังมีความหลากหลายในทางปฏิบัติในเรื่องรูปแบบ การเรียนการสอน ตลอดจน    
การวัดและการประเมินผลที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาต่าง ๆ  สถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548  เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือบริหารจัดการและด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ  ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นประโยชน์ท าให้
ทราบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบ ด าเนินการจัดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยบริหาร
จัดการและประสานงานกับทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  และ
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส าหรับการจัดสอบให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในการจัดสอบ 
และให้การด าเนินการสอบเป็นไปตามแนวทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
ก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับ เที่ยงตรง ยุติธรรมและตรวจสอบได้ สะท้อนศักยภาพและ
ความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป   
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
   
ขอบเขตการทดสอบ 
  1. กลุ่มเป้าหมายการทดสอบ  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
   1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 2,252 คน    
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   1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 478 คน    
 2. วิชาที่สอบ จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 
   2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบ จ านวน  4  ฉบับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก ่ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ             
                 2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบ จ านวน 4 ฉบับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ    
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ศูนย์สอบ  หมายถึง  ศูนย์การบริหารและจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประสานและบริหารงานการจัดสอบ 
กับทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในอ าเภอเมือง อ าเภอบ้านนา อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     

 ผลการทดสอบระดับศูนย์สอบ  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก และสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เขา้สอบในศูนย์สอบ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   

 ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกที่เข้าสอบ 

    ผลการทดสอบระดับ สพฐ.  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสงักัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีเ่ข้าสอบ 
 ผลการทดสอบระดับประเทศ  หมายถึง  ค่าสถิติผลการทดสอบระดับประเทศของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้าสอบจากโรงเรียนทุกสังกัดในประเทศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ได้รับทราบข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าข้อมูล ส าหรับก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวางแผนการนิเทศ  
ของสถานศึกษาในสังกัด 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
       1.1 ความเป็นมา  
       1.2 หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ O-NET   
2. โครงสร้างการบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
       2.1 ระดับ สทศ. 
       2.2 ระดับศูนย์สอบ   
       2.3 ระดับสนามสอบ 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 
       3.1 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
       3.2 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา  
       3.3 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  
       3.4 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน  

 
1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
    และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

1.1 ความเป็นมา  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. คือองค์การมหาชน ตั้งขึ้น

ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 เพ่ือเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทาง   
การประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางและความ
ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.2 หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ O-NET  
ในปีการศึกษา 2561 สทศ. จัดสอบ O-NET ให้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา    

ปีที ่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 4 กระทรวง/เทียบเท่า 9 หน่วยงาน ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษาเมืองพัทยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา            
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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1.3 ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-NET 
 

หน่วยงาน จ านวนศูนย์สอบ ป.6 จ านวนศูนย์สอบ ม.3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  183 183 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  1 1 
ส านักการศึกษา เมืองพัทยา  1 1 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  75 74 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  5 5 

รวม 265 264 
 
2. โครงสร้างการบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 2.1 ระดับ สทศ. เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการทดสอบ 
 2.2 ระดับศูนย์สอบ 

เพ่ือก ากับการจัดสอบให้โปร่งใส ได้มาตรฐาน ประธานศูนย์สอบ คือ ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สงขลา และสตูล / ผู้อ านวยการสานักการศึกษา กทม./ ผู้อ านวยการสานักการศึกษา เมืองพัทยา/ ท้องถิ่น
จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถตั้งคณะท างานได้
ตามเหมาะสม เช่น  

1. คณะท างานประสานงานการจัดสอบ  
2. คณะท างานรับ–ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและอุปกรณ์การสอบ  
3. คณะท างานจัดทาข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลศูนย์สอบ  
4. คณะท างานการเงิน จ านวนคณะท างาน และจ านวนผู้ท างานแต่ละคณะ ขอให้ 

พิจารณาตามความเหมาะสมกับจ านวน นักเรียนผู้เข้าสอบ  
 หน้าที่หลัก คือ 

1. ประสานงานกับ สทศ. และด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ.  
2. ประสานงาน กากับ และติดตาม การส่งข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนของสนาม 

สอบและโรงเรียนที่ศูนย์สอบรับผิดชอบ ให้เป็นตามก าหนดการและแนวปฏิบัติของ สทศ.  
3. ก าหนดสนามสอบ และแจ้งข้อมูลห้องสอบให้ สทศ. ทราบ  
4. ออกเลขท่ีนั่งสอบให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  
5. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจาสนามสอบ  
6. แต่งตั้งคณะทางานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
7. ควบคุม ก ากับให้การด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
8. แก้ปัญหาในการด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ  
9. บริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ.  
10. รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ 

สทศ. ทราบ บทบาทส าคัญ  
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นอกเหนือจากประสานงานกับ สทศ. และสนามสอบแล้ว ศูนย์สอบต้องรับผิดชอบ 
การจัดสอบในห้องสอบ และสนามสอบให้โปร่งใส ไม่ทุจริต 
 2.3 ระดับสนามสอบ 

เพ่ือก ากับการจัดสอบในสนามสอบให้โปร่งใส ได้มาตรฐาน สนามสอบเสนอ 
ชื่อคณะกรรมการด าเนินการ ทดสอบเพ่ือให้ศูนย์สอบอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ประกอบด้วย  

1. หัวหน้าสนามสอบ  
2. กรรมการกลาง อัตรา 1 คน : 3 ห้องสอบ (มีในกรณีจานวนห้องสอบตั้งแต่             

4 ห้องข้ึนไป)  
3. กรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน : 1 ห้องสอบ (กรรมการคุมสอบไม่ควรคุม 

นักเรียนของตนเอง)  
4. นักการ ภารโรง อัตรา 1 คน : 5 ห้องสอบ โดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ 

ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ จานวนคณะกรรมการ และกรรมการในแต่ละคณะ   
ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับจานวนนักเรียนผู้เข้าสอบ 

  หน้าที่หลัก คือ  
1. ประสานงานกับศูนย์สอบ และดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของศูนย์ 

สอบอย่างเคร่งครัด  
2. เสนอชื่อคณะกรรมการที่ทางานในระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบอนุมัติแต่งตั้ง  
3. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ                 

การประชาสัมพันธ์การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ  
4. รับ - ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบจาก 

ศูนย์สอบ ตามเวลาที ่ศูนย์สอบนัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย  
5. จัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส เป็นตาม 

แนวปฏิบัติในคู่มือ การจัดสอบสาหรับศูนย์สอบและสนามสอบ  
6. ประสานงานศูนย์สอบ ในกรณีมีผู้เข้าสอบ(กรณีพิเศษ) ผู้เข้าสอบ(กรณีพิเศษ)  

คือ ผู้ที่ไม่มีชื่อในใบ เซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุอาจเกิดจากจาก โรงเรียน
ไม่ส่งข้อมูล (walk in) หรือได้ย้ายสถานศึกษามาในภายหลัง  
    7. ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
ระดับสนามสอบและรายงานสรุปการด าเนินการจัดสอบให้ศูนย์สอบทราบ 
 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

     3.1 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสองประการ  

ประการแรกคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล
แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและ
ประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ  
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การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือการ
พัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้อง
ปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมิน
ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่
ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิง่ส าคัญที่สุดใน
การประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียน
สามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิน 
ผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่   
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรอง
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบ
ระหว่างผู้เรียน 

     3.2 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา  
การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง  

สังคม และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัดหน่วยงานระดับชาติที่
ได้รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผล        
การเรียนรู้ ใน 4 ระดับ ได้แก่ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  
ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าผล 
การประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินระดับชั้นเรียน 
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพ่ือ 

พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การซักถาม การสังเกตการตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ 
ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้ว
แก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่องการประเมินเพ่ือตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่ก าหนด  
แล้วตัดสินว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาค
ตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษาก าหนดผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับ        
ผลการเรียนแก่ผู้เรียนแล้ว ต้องน ามาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 
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  การประเมินระดับสถานศึกษา 

เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมิน การอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน  
การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาใน 
ด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง
นโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 

          การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วย       
การตรวจสอบข้อมูลจากการประเมิน ระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                    การประเมินระดับชาติ 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ    
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายของประเทศข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาใน     
การตรวจสอบ ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัย
และพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผู้เรียนที่
พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้นข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน              
การด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที อันเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
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     3.3 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงาน 

และแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
เดียวกัน สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา 
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดว่า การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาได้หรือไม่ สถานศึกษาในฐานะ
ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยควรมีสาระต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1. หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. การตัดสินผลการเรียน 
3. การให้ระดับผลการเรียน 
4. การรายงานผลการเรียน 
5. เกณฑ์การจบการศึกษา 
6. เอกสารหลักฐานการศึกษา 
7. การเทียบโอนผลการเรียน 

     3.4 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน  
การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน          

2 ส่วน ได้แก่งานวัดผลและงานทะเบียน สถานศึกษาควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจรวมทั้งสองงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว งานวัดผล มีหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล     
การเรียนรู้กับผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิค    
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษางานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
เอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล การจัดท าจัดเก็บ และการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเก่ียวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา นับตั้งแต่ระดับนโยบายในการก าหนดนโยบายการวัดผล การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัด  
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติ และยังเก่ียวข้องกับ
ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออกจากสถานศึกษา จึงจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องวิเคราะห์
ภาระงาน ก าหนดกระบวนการท างานและผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม น าเสนอ     
การบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียน   
การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนหลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน แสดงถึงการมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบการด าเนินงานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานหลัก
วิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชากาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนรับผิดชอบ ส าหรับสถานศึกษา  
ขนาดเล็กคณะกรรมการต่าง ๆ อาจแต่งตั้งตามความเหมาะสม 
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการ 

 
การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
ผู้รายงานได้ด าเนินตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนใน 
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครนายก ดังนี้ 
   1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนทั้งหมด  2,252 คน   
    2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   นักเรียนทั้งหมด    478 คน    
     
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ  เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้  
 

ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 
 

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จ านวน 5 ฉบับ 4 กลุม่สาระการเรียนรู้)  
 

 
 

 
  
 
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (จ านวน 4 ฉบับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในฐานะศูนย์สอบ ไดด้ าเนินงาน 
การจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
      1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
      2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ก าหนดโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
  3. ก าหนดศูนย์ประสานการสอบ 
  4. จัดประชุมคณะท างานด าเนินการระดับศูนย์สอบเพ่ือชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจใน 
การด าเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
   5. ศูนย์สอบแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ สนามสอบละ 1 คน เพ่ือท าหน้าที่
ควบคุมและดูแลการจัดสอบของสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดประชุมชี้แจงตัวแทน     
ศูนย์สอบ 
  6. ด าเนินการจัดสอบตามตารางสอบ 
  7. ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวบรวบกระดาษ 
ค าตอบส่งมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เพ่ือด าเนินการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เข้าเว็บไซต์สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : สทศ. ส าเนาข้อมูลของนักเรียนที่มีผลการทดสอบ ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก และสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แยกเป็น 
รายชั้น และรายวิชา   
 2. ส าเนาข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ระดับศูนย์สอบและระดับประเทศ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป  ดังนี้ 
      2.1 หาค่าเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
  2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ดังนี้ 
      2.2.1 ผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ รายวิชา โดยเปรียบเทียบระดับเขต ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ 
   2.2.2 ผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรายวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561  



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

 
การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
ผู้รายงานน าเสนอข้อมูลตามล าดับ ดังนี้    

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รายงานได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้  ดังนี้    
X          แทน       คะแนนเฉลี่ย 
mean%     แทน       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
S.D.      แทน       ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N      แทน       จ านวนนักเรียน 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ปีการศึกษา 2561 ผู้รายงานเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
    ตอนที่ 2  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
  
ตอนที่ 1  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary  
 National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  จ าแนกตามวิชาที่สอบ 
 

วิชา 
ระดับเขต สพป.นครนายก ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

mean1% mean1% mean2% 

ภาษาไทย 55.15 54.61 55.90 
คณิตศาสตร์ 36.35 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร์ 38.65 38.83 39.93 
ภาษาอังกฤษ 35.89 35.47 39.24 
คะแนนเฉลี่ย 41.49 41.14 43.14 
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             จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพ้ืนที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.51    
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีเฉลี่ยร้อยละ 41.14 และระดับประเทศ       
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.14 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
 (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง 
 ปีการศึกษา 2560-2561 จ าแนกตามวิชาที่สอบ 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผลการพัฒนา 
mean% mean% 

         ภาษาไทย 45.37 55.15 9.78 
คณิตศาสตร์ 37.08 36.35 -0.73 
วิทยาศาสตร์ 38.19 38.65 0.46 
ภาษาอังกฤษ 33.34 35.89 2.55 
คะแนนเฉลี่ย 38.50 41.51 3.01 

 จากตารางที ่2  พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560     
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 38.50 และปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 41.51 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 รอ้ยละ 
3.01 จ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 9.78  วิชาคณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ  0.73  
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  0.46  วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ  2.46    

ตอนที่ 2  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary  
 National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จ าแนกตามวิชาที่สอบ 

วิชา 
ระดับเขต สพป.นครนายก ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

mean1% mean1% mean2% 

ภาษาไทย 48.91 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 24.59 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 33.13 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 26.15 29.10 29.45 
คะแนนเฉลี่ย 33.20 37.71 37.50 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพ้ืนที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.20          
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีเฉลี่ยร้อยละ 37.71 และระดับประเทศ  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.50 
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
 (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่าง 
 ปีการศึกษา 2560-2561 จ าแนกตามวิชาที่สอบ 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผลการพัฒนา 
mean% mean% 

ภาษาไทย  44.19   48.91  4.72 
คณิตศาสตร์  22.09   24.59  2.50 
วิทยาศาสตร์  30.29   33.13  2.84 
ภาษาอังกฤษ  26.89   26.15  -0.74 
คะแนนเฉลี่ย  30.87  33.20 2.33 

  
 จากตารางที่ 4  พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560     
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 30.87 และปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 33.20 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
2.33 จ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 4.72 วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  2.50  
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  2.84  วิชาภาษาอังกฤษลดลงร้อยละ  0.74    
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   
ผู้รายงานได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
 
ขอบเขตการทดสอบ 
  1. กลุ่มเป้าหมายการทดสอบ  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
   1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 2,252 คน    
   1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 478 คน    
 2. วิชาที่สอบ จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 
   2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบ จ านวน  5  ฉบับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ     
                 2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบ จ านวน 4 ฉบับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ  เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้  

สรุปผลการศึกษา 
 1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพ้ืนที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.51    
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีเฉลี่ยร้อยละ 41.14 และระดับประเทศ       
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.14 
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  2. ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560     
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 38.50 และปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 41.51 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 รอ้ยละ 
3.01 จ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 9.78  วิชาคณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ  0.73  
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  0.46  วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ  2.55    

3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพ้ืนที ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.20  ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีเฉลี่ยร้อยละ 37.71 และระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละ 37.50 
 4. ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 30.87 และปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 33.20        
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 2.33 จ าแนกตามรายวิชา 
ดังนี้ วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 4.72 วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  2.50  วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  
2.84  วิชาภาษาอังกฤษลดลงร้อยละ  0.74    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
  

ค่าสถิติและการเปรียบเทียบผลการทดสอบ 0-NET 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2561 
 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 คณิตศาสตร ์
 วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
  

ค่าสถิติและการเปรียบเทียบผลการทดสอบ 0-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2561 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 คณิตศาสตร ์
 วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
  

ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  4  กลุ่มสาระและเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระฯ 
ของทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก     
จัดเรียงล าดับคะแนนมาก-น้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

                    เปรียบเทียบโดยใช้สี  คือ 
    หมายถึง สูงกว่าทั้ง 3 ระดับ 
    หมายถึง สูงกว่า 2  ระดับ 
    หมายถึง สูงกว่า 1  ระดับ 
    หมายถึง ต ่ากว่าทั้ง 3  ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 









 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
  

ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  4  กลุ่มสาระและเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระฯ 
ของทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก     

จัดเรียงล าดับคะแนนมาก-น้อย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
                    เปรียบเทียบโดยใช้สี  คือ 

    หมายถึง สูงกว่าทั้ง 3 ระดับ 
    หมายถึง สูงกว่า 2  ระดับ 
    หมายถึง สูงกว่า 1  ระดับ 
    หมายถึง ต ่ากว่าทั้ง 3  ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
  

ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  4  กลุ่มสาระและเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระฯ 
ของทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก     

แยกศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดเรียงล าดับคะแนนมาก-น้อย  
ของนักเรียนชั้นศึกษาปีที่  6 

 
 

                    เปรียบเทียบโดยใช้สี  คือ 
    หมายถึง สูงกว่าทั้ง 3 ระดับ 
    หมายถึง สูงกว่า 2  ระดับ 
    หมายถึง สูงกว่า 1  ระดับ 
    หมายถึง ต ่ากว่าทั้ง 3  ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
         นายพิเชษฐ์  นนท์พละ      ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
         นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี    ผู้อ่านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
คณะผู้จัดท า 

นายบัญชา  รัตนมาลี        หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
นางสุชญา  บ่ารุงกิจ          ศึกษานิเทศก์  ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นายโสภณ  อั๋นบางไทร    ศึกษานิเทศก์  ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
ปก 
          นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์         ศึกษานิเทศก์  ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดผลการประเมิน   O-NET , NT ,RT และข้อสอบปลายปี 
ที่  “ Http://gg.gg/o-net-nayok2561 ” 






