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ส่วนที ่4 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :       
O-NET) ปีการศึกษา 2558 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
สรุปผลการประเมิน ไดด้ังนี้  
  
สรุปผล 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ในการ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ย 50.50 สูงกว่าระดับชาติ จ าแนกเป็นกลุ่มสาระได้ ดังนี้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ย 54.69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54.50 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 45.83 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 49.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
47.87  และมีโรงเรียนที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยสูง 10 อันดับ ดังนี้ 
  1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระหลัก  เรียง 10 
ล าดับแรก ดังนี้ 
 

ที ่ ระดับโรงเรียน เฉลี่ย 5สาระ 

1 วัดแม่ทะ(ด ารงประชานุเคราะห์) 68.35 

2 บ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) 65.30 

3 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฏร์สามัคคี) 64.44 

4 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฏร์บ ารุง) 62.86 

5 บ้านดง(ธรรมราษฎร์นุสรณ์) 61.60 

6 บ้านหนองแขม (หนองแขมประชาสรรค์) 60.03 

7 บ้านหนองเสี้ยว 59.95 

8 บ้านหนองน้ ารัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 59.79 

9 บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) 59.78 

10 บ้านปทุม(ถาวรราษฏร์ศึกษา) 59.45 
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 1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มพีัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระ    
เรียงตามล าดับ 10 ล าดับแรก ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน 

ผลสอบ O-NET 

พัฒนาการ 2558 2557 

1 บ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) 65.30 44.12 +21.18 

2 บ้านนาแหลม (กอแก้วราษฏร์อัปถัมภ์) 57.43 36.40 +21.03 

3 บ้านนันทาราม (นันทราษฏร์วิทยา) 56.10 35.87 +20.23 

4 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฏร์อุปถัมภ์) 57.30 38.98 +18.32 

5 บ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) 58.26 41.04 +17.22 

6 วัดแม่ทะ(ด ารงประชานุเคราะห์) 68.35 51.23 +17.12 

7 บ้านวังดิน(วังดินราษฏร์บ ารุง) 50.00 33.41 +16.59 

8 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฏร์สามัคคี) 64.44 48.42 +16.02 

9 แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) 58.78 43.07 +15.71 

10 บ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ ๑๓) 57.60 41.90 +15.70 
 
 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ในการ
ทดสอบความรู้ และความคิด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  
พบว่า ภาพรวมทุกกลุ่มสาระต่ ากว่าระดับชาติ ค่าเฉลี่ย 36.36 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ย 43.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 26.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 29.68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 36.92  และโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง 5 อันดับ 
ดังนี้ 
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 2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระ เรียง 5 ล าดับ
แรก ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ที ่ ระดับโรงเรียน เฉลี่ย 5สาระ 

1 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 43.56 

2 บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 42.80 

3 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 42.41 

4 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ ารุง) 41.36 

5 บ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) 39.95 

 
 2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนที่มพีัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระ เรียง 5 
ล าดับแรก ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน 
ผลสอบ O-NET 

พัฒนาการ 
2558 2557 

1 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 43.56 32.51 +11.05 

2 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 42.41 35.76 +6.65 

3 บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 42.80 36.42 +6.38 

4 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 39.77 34.53 +5.24 

5 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 36.21 31.29 +4.92 
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 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1          
มีผลประเมินรายมาตรฐานการเรียนรู้ที่สูงกว่าระดับประเทศและต่ ากว่าระดับประเทศ ตามผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
  3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ ท 1.1, ท 3.1, ท 4.1, ท 5.1 หมายถึง มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ส่วน มาตรฐาน ท 5.1 จัดอยู่ในกลุ่ม H2 หมายถึง มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใช้แต่ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อนเพื่อให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง 
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 

  ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ที่จัดสอบ 
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 

- 
  3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ ส 1.1-1.2, ส 
2.1-2.2, ส 3.1-3.2, ส 4.3, ส 5.1  หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ส่วน มาตรฐาน  
ส 4.1-4.2, ส 5.2 จัดอยู่ในกลุ่ม H2 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใช้แต่ต้อง
พัฒนาเด็กกลุ่มอ่อนเพ่ือให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง 
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มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้ 
      วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ 
                         เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์ 
                         ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 

    การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและ    
    สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ ส 1.1, 
ส 2.1, ส 3.1, ส 4.2 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี มาตรฐาน                         
ส1.2,2.2,3.2,4.1,4.3 จัดอยู่ในกลุ่ม L1 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปรับปรุงต้อง
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาตรฐาน ส 5.1จัดอยู่ในกลุ่ม L2 หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 

ศาสนาที่ตนนับถือ 
มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้ 
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง 

ความเป็นไทย 
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  3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3, ต 2.1,ต 4.1 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ส่วน
มาตรฐาน ต 1.1-1.2, ต 2.2 อยู่ในกลุ่ม H2 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใช้แต่
ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อนเพ่ือให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง 
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง 
                       มีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก และ 
                       ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
                       ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม L1 คือ มาตรฐาน ต 1.1-
1.3, ต 2.1-2.2  หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปรับปรุงต้องพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง 
                       มีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก และ 
                       ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต  1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ 
                       เขียน 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง    
                       เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
                       ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
  3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ ค 1.1 - 1.3, ค 3.2 ส่วน มาตรฐาน ค 1.4, ค 2.1-
2.2, ค 3.1, ค 4.1-4.2, ค 5.1-5.2  จัดอยู่ในกลุ่ม H2 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
พอใช้แต่ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อนเพื่อให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง 
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)   

อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา   
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้              

อย่างสมเหตุสมผล 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ ค 2.1, ค 3.2, ค 
5.2 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ใน
กลุ่ม H2 คือ ค 1.4 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใช้แต่ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อน
เพ่ือให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม L1 คือ  มาตรฐาน 
ค.1.1-1.2, ค 2.2, ค 3.1, ค 4.2, ค 5.1,ค 6.1  หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ มาตรฐาน ค 4.1 จัดอยู่ในกลุ่ม L2 
หมายถึง การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน  ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง 
      การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา                       
มาตรฐาน  ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน  ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)   

  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา   
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง 
                       คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                       เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
  3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ ว 1.1-1.2, ว 3.2, ว 4.1-4.2,ว5.1 
และ ว 6.1  หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ส่วน มาตรฐาน  ว 2.1-2.2, ว 3.1, และ 
ว 7.1 จัดอยู่ในกลุ่ม H2 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใช้แต่ต้องพัฒนาเด็กกลุ่ม
อ่อนเพ่ือให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง 
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ 
   ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
     สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ท้องถิ่น  
   ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ แรงยึดเหนี่ยว 
   ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
   น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 

และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม H1 คือ ว 1.1,ว 2.2, ว4.1, ว 5.1 หมายถึง  มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี มาตรฐาน ว 1.2, ว 2.1, ว 3.1-3.2 , ว 4.2  จัดอยู่ในกลุ่ม H2 
หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใช้แต่ต้องพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อนเพ่ือให้ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานลดลง   
 
มาตรฐานที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน ว  1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ 
   ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
     สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว 

ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย         
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
     สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 4. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น       
ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ซึ่งโรงเรียนสามารถดาวโหลดได้ทางเว็ปไซด์ของ สทศ. และน าผลการสอบ    
ร้อยละ 30 ไปใชเ้ป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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 5. โรงเรียนน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน         
ใน ปีการศึกษา 2559 
 
อภิปรายผล 
            จาการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าระดับชาติ สืบเนื่องมาจาก
ปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ดังนี้  
                     1.  นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยเฉพาะ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาคนใหม่เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง   
ในสังกัด ในกรณีโรงเรียนไหนบริหารงานวิชาการบรรลุเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์และมีผลทางการเรียนห้ากลุ่ม
สาระหลัก และมีคะแนนพัฒนาการสูงกว่าปีที่ผ่านมาแบบก้าวกระโดด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จะมี
มาตรการจูงใจในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 
  2.  นอกจากมาตรการจูงใจที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส่วน
ใหญ่ มีความตระหนักในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  นอกจากนี้ยังน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
พิจารณาความดีความชอบประจ าปี เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้โรงเรียนทั้งในส่วนของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
พร้อมทั้งสามารถน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) ไปใช้เป็นผลงานส าหรับ      
ขอเลื่อนวิทยาฐานะกรณีพิเศษได้อีกทางหนึ่ง  
  3.  การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโครงการจัดสอบ Pre O-net ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนทราบจุดอ่อนของนักเรียน
ก่อนสอบ O-net นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อทดสอบท่ีหลากหลายให้กับนักเรียนก่อน
มีการจัดสอบเป็นเวลาสองเดือนและยังเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดกระตือรือร้นในการพัฒนางาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  4.  การเน้นรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เช่น การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและต าบล ในการจัดค่ายวิชาการของนักเรียน
ก่อนมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายจาก
คณะครตู่างโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีความถนัดเฉพาะด้านสามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดได้เป็นอย่างดี  
  ในส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังต่ า
กว่าระดับชาติเล็กน้อย สืบเนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลายด้าน เช่น นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่มีผลการเรียนดี และฐานะมั่นคงผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.
แพร่ เขต 1 ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตาหรือยาย เพราะ
ผู้ปกครองต้องไปท างานต่างจังหวัด การเอาใจใส่ทางการเรียนเมื่อไปอยู่ที่บ้านจึงไม่ต่อเนื่อง และการสนับสนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานทางการเรียนยังไม่เพียงพอ หรือมีแต่ยังขาดคุณภาพ ประกอบกับนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ระดับ
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ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางลงมาทางต่ า จึงไม่สามารถจะผลักดันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างที่
จะเป็น และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจะเน้นสายวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ 
ประกอบกับครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้สอนวิชาเอกตามที่ตนถนัด 
  จากผลการประเมินจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้โรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ออกแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
ข้อแสนอแนะ 
 
  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558        
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในภาพที่ปรากฏภาพรวมในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับโรงเรียนนั้น เพ่ือรักษาระดับคุณภาพและเพ่ิมค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบรายมาตรฐานและตัวชี้วัดต้องสามารถระบุถึงสาเหตุ 
ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลย้อนหลังอย่าง
น้อย 3 ปีการศึกษา เพ่ือให้มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.  ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ควรมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อการประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  3.  ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งวางแผน
ร่วมกันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพ่ือให้เกิดการประสานแผนงาน 
โครงการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ 
  4.  การสนับสนุนงบประมาณการจัดค่ายวิชาการของนักเรียนในแต่ละดับการศึกษา โดน
เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และน าผลการทดสอบมาจัดค่ายวิชาการแบบเข้มในปีการศึกษา 2559  
  5.  การจัดค่ายวิชาการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรแยกนักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
อ่อนคละกับกลุ่มเก่งเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกันพร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระครูประจ าฐาน ส่วนกลุ่มปาน
กลางจัดตามปกต ิ


