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ส่วนที ่4 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :       
O-NET) ปีการศึกษา 2556 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
สรุปผลการประเมิน ไดด้ังนี้  
  
สรุปผล 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ในการทดสอบ
ความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ย 48.36 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41.44 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 35.99 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 48.04 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 41.57  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
66.48 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 50.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 57.82 และมี
โรงเรียนที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยสูง 10 อันดับ ดังนี้ 
  1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 8 กลุ่มสาระหลัก โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เรียงตามล าดับ 10 ล าดับแรก ดังนี้ 
 

1) บ้านนันทาราม นันทราษฎร์วิทยา คะแนนเฉลี่ย  64.38 

2) บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ย  63.95 

3) บ้านดง (ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) คะแนนเฉลี่ย  57.52 

4) ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) คะแนนเฉลี่ย  57.12 

5) บ้านใหม่จัดสรร คะแนนเฉลี่ย  56.92 

6) บ้านปทุม (ถาวรราษฎร์ศึกษา) คะแนนเฉลี่ย  56.47 

7) วัดน้ าโค้ง (ค าหล้าราษฎร์นุกูล) คะแนนเฉลี่ย  56.33 

8) บ้านปากห้วย คะแนนเฉลี่ย  56.31 

9) บ้านเวียงตั้ง (ค าวรรณประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ย  56.20 

10) วัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) คะแนนเฉลี่ย  56.12 
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 โรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีมี่คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดใน 8 กลุ่มสาระหลัก กลุ่มสาระหลัก 3 อันดับแรก ดังนี้ 
 

1) โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คะแนนเฉลี่ย 61.31 

2) โรงเรียนเจริญศิลป์ คะแนนเฉลี่ย  57.23 

3) อนุบาลร้องกวาง คะแนนเฉลี่ย  51.35 
 
  1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระหลัก ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เรียงตามล าดับ 10 ล าดับแรก ดังนี้ 
 

1) บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ย  62.10 

2) บ้านนันทาราม นันทราษฎร์วิทยา คะแนนเฉลี่ย  56.40 

3) บ้านปากห้วย คะแนนเฉลี่ย  54.10 

4) บ้านเวียงตั้ง (ค าวรรณประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ย  51.97 

5) บ้านดง (ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) คะแนนเฉลี่ย  51.18 

6) วัดน้ าโค้ง (ค าหล้าราษฎร์นุกูล) คะแนนเฉลี่ย  50.40 

7) ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) คะแนนเฉลี่ย  50.34 

8) บ้านปทุม (ถาวรราษฎร์ศึกษา) คะแนนเฉลี่ย  50.25 

9) วัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) คะแนนเฉลี่ย  49.87 

10) บ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) คะแนนเฉลี่ย  49.26 
 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผลการสอบ
สูงสุด 3 อันดับใน 5 กลุ่มสาระหลักได้ แก่ 
  

1) โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คะแนนเฉลี่ย 58.20 

2) โรงเรียนเจริญศิลป์ คะแนนเฉลี่ย  53.49 

3) เทพพิทักษ์วิทยา คะแนนเฉลี่ย  45.59 
 

 1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 8 กลุ่มสาระหลัก 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 

1) บ้านห้วยอ้อย คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +21.28 

2) บ้านนันทาราม นันทราษฎร์วิทยา คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +20.71 
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3) บ้านปทุม (ถาวรราษฎร์ศึกษา) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +14.97 

4) วัดน้ าโค้ง (ค าหล้าราษฎร์นุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +14.07 

5) บ้านเวียงตั้ง (ค าวรรณประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +11.18 

6) บ้านใหม่จัดสรร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +9.48 

7) บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +9.46 

8) บ้านดง (ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +8.83 

9) แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +7.10 

10) บ้านในเวียง คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +6.95 
 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 8 กลุ่ม
สาระหลัก จ านวน 1 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +17.20 
 
 1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระหลัก 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 

1) บ้านนันทาราม นันทราษฎร์วิทยา คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +19.31 

2) บ้านห้วยอ้อย คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +13.17 

3) บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +13.04 

4) วัดน้ าโค้ง (ค าหล้าราษฎร์นุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +12.89 

5) บ้านปทุม (ถาวรราษฎร์ศึกษา) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +11.52 

6) บ้านเวียงตั้ง (ค าวรรณประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +11.47 

7) บ้านในเวียง คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +8.89 

8) แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +8.36 

9) บ้านกาซ้อง คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +7.72 

10) บ้านใหม่จัดสรร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +7.57 
 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 8 กลุ่ม
สาระหลัก จ านวน 2 โรงเรียน คือ 

1) โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +20.21 

2) อนุบาลร้องกวาง คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +4.57 
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 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ในการทดสอบ
ความรู้ และความคิด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  พบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 43.41 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.60 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.39 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23.79 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 37.60  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 59.59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 42.29  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 44.10 โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับชาติ และ
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง 5 อันดับ ดังนี้ 
 2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 8 กลุ่มสาระหลัก ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
  

1) บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ ารุง) คะแนนเฉลี่ย 46.77 

2) ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) คะแนนเฉลี่ย 46.04 

3) บ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ย 43.02 

4) บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คะแนนเฉลี่ย 42.96 

5) บ้านป่าแดง รัฐราษฎร์รังสรรค์ คะแนนเฉลี่ย 42.80 

 ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผลการ
สอบสูงสุด ใน 8 กลุ่มสาระหลักได้ คือ 

 
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ แพร่ คะแนนเฉลี่ย 40.36 

 
 2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระหลัก ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 1) บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ ารุง) คะแนนเฉลี่ย 40.91 

2) ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) คะแนนเฉลี่ย 39.26 

3) บ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คะแนนเฉลี่ย 38.28 

4) บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คะแนนเฉลี่ย 36.96 

5) บ้านอ้อยวิทยาคาร คะแนนเฉลี่ย 36.82 

 ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผลการ
สอบสูงสุด ใน 5 กลุ่มสาระหลักได้ คือ 

 
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ แพร่ คะแนนเฉลี่ย 40.36 
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 2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 8 กลุ่มสาระหลัก 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

1) บ้านอ้อยวิทยาคาร คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +5.24 

2) บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +3.97 

3) บ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +3.12 

4) ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.75 

5) บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ ารุง) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.60 
 

 ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่มีโรงเรียนใดที่มีพัฒนาการ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 8 กลุ่มสาระหลัก 

 
 2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระหลัก 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรียงตามล าดับ ดังนี้  

1) บ้านอ้อยวิทยาคาร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +3.38 

2) บ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +1.75 

3) ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +1.19 

4) บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +1.15 

5) บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ ารุง) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +0.61 
 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่มีโรงเรียนใดมีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดใน 5 กลุ่มสาระหลัก 

 

 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1          
มีผลประเมินรายมาตรฐานการเรียนรู้ที่สูงกว่าระดับประเทศและต่ ากว่าระดับประเทศ ดังนี้ 
  3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่สอบทุกมาตรฐานมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
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มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือมาตรฐานการเรียนรู้ บูรณาการ, 
ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1, ท 5.1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
  3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ 
ส 1.1 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.2, ส 2.2, ส 3.1-3.2, ส 4.1-4.2 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
  3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้ ต 2.2 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1-1.3, ต 2.1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 
  3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
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มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้ ค 3.2 ซ่ึง
มีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้ ค.1.2-
1.4, ค 2.1-2.2, ค 3.2, ค 4.1-4.2, ค 5.1-5.3, ค 6.1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 
 
  3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ว 3.2 และ  ว 1.2  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปกีารศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1, ว 
2.2 , ว 3.2, ว 5.1, ว 8.1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
  3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้     
ศ 3.2 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.2,   
ศ 3.1-3.2 และ บูรณาการ(ศ 9.1) มีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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  3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา 
พลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  
เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ทุกมาตรฐานที่สอบ มีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา 
พลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้ พ 
3.2, พ 5.1 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   
  3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ
มาตรฐานการเรียนรู้ ง 4.1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1, ง 3.1, ง 4.1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 
 4. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลสอบทุกระดับชั้นในวันที่ 
16-17 มีนาคม 2557 ซึ่งโรงเรียนสามารถดาวโหลดได้ทางเว็ปไซด์ของ สทศ. และน าผลการสอบร้อยละ 20 ไป
ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 5. โรงเรียนน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน              
ในปีการศึกษา 2557 
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อภิปรายผล 
            จาการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าระดับชาติ สืบเนื่องมาจาก
ปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ดังนี้  
                     1.  นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยการ
ท า MOU ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ในกรณีโรงเรียนไหนบริหารงานวิชาการบรรลุ
เป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์และมีผลทางการเรียนห้ากลุ่มสาระหลัก และมีคะแนนพัฒนาการสูงกว่าปีที่ผ่านมาแบบ
ก้าวกระโดด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จะมีมาตรการจูงใจในการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและ
เงินรางวัลสาระการเรียนรู้ละ  10,000 บาท 
  2.  นอกจากมาตรการจูงใจที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส่วนมี
ความตระหนักในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา
ความดีความชอบประจ าปี เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้โรงเรียนทั้งในส่วนของครูและผู้บริหารโรงเรียน พร้อม
ทั้งสามารถน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) ไปใช้เป็นผลงานส าหรับขอเลื่อน
วิทยาฐานะกรณีพิเศษได้อีกทางหนึ่ง (ว.5) 
  3.  การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโครงการจัดสอบ Pre-O-net ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนทราบจุดอ่านของนักเรียน
ก่อนสอบ O-net นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับรูปแบบข้อทดสอบที่หลากหลายให้กับนักเรียนก่อน
มีการจัดสอบเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
  4.  การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและต าบล ในการจัดค่าย
วิชาการของนักเรียนก่อนมีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายจากคณะครูต่างโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีความถนัดเฉพาะด้าน  
  ในส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังต่ า
กว่าระดับชาติเล็กน้อย สืบเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีปัญหาทางด้าน
ครอบครัว ฐานะยากจน อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตาหรือยาย เพราะผู้ปกครองต้องไปท างานต่างจังหวัด การเอาใจใส่
ทางการเรียนเมื่อไปอยู่ที่บ้านจึงไม่ต่อเนื่อง และการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานทางการเรียนยังไม่เพียงพอ หรือมี
แต่ยังขาดคุณภาพ ประกอบกับนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ระดับผลการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางลง
มาทางต่ า จึงไม่สามารถจะผลักดันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างที่จะเป็น และการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจะเน้นสายวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ 
  จากผลการประเมินจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้โรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ออกแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
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ข้อแสนอแนะ 
 
  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556        
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในภาพที่ปรากฏภาพรวมในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับโรงเรียนนั้น เพ่ือรักษาระดับคุณภาพและเพ่ิมค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่า ง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1.  การศึกษาข้อมูลถึงสาเหตุ ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา เพ่ือให้มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
  2.  ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สาเหตุที่ส่งผลต่อการประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  3.  ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม     
กลุม่สาระการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินต่ า 
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