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ผลทดสอบ O-NET 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 







ผลสอบ O-NET 2559 ป.6 



ผลสอบ O-NET 2559 ป.6 



ผลสอบ O-NET 2559 ป.6 



1.เครือข่ายฯ ช่อแฮ-นาจักร 



2.เครือข่ายฯ มิ่งเมือง 



3.เครือข่ายฯ พญาพล 



4.เครือข่ายฯ เบญจมิตร 



5.เครือข่ายฯ ผานางคอย 



6.เครือข่ายฯ ยมเหนือ 



7.เครือข่ายฯ สองฝั่งสามัคคี 



8.เครือข่ายฯ หนองม่วงไข่ 



โรงเรียนราชประชาฯ25 



เครือข่ายฯ เอกชน 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

ภาษาไทย ป.6 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา 





มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

คณิตศาสตร์ ป.6 



มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน ์สมการ อสมการ กราฟ 
และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model) 

อื่นๆแทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปล
ความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

วิทยาศาสตร์ ป.6 



มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ  
ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

สังคมฯ ป.6 



 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจ
ความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความ 
สัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

ภาษาอังกฤษ ป.6 



 สาระการภาษาอังกฤษ  ไม่มาตรฐานการเรียนรูท้ี่
ควรเร่งพัฒนา 



ผลทดสอบ O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



ผลสอบ O-NET 2559 ม.3 



ผลสอบ O-NET 2559 ม.3 



ผลสอบ O-NET 2559 ม.3 



1.เครือข่ายฯ ช่อแฮ-นาจักร 



2.เครือข่ายฯ มิ่งเมือง 



3.เครือข่ายฯ พญาพล 



4.เครือข่ายฯ เบญจมิตร 



5.เครือข่ายฯ ผานางคอย 



6.เครือข่ายฯ ยมเหนือ 



7.เครือข่ายฯ สองฝั่งสามัคคี 



8.เครือข่ายฯ หนองม่วงไข่ 



โรงเรียนราชประชาฯ25 



เครือข่ายฯ เอกชน 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

ภาษาไทย ม.3 



 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
และสร้างสรรค์ 
 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของ ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

คณิตศาสตร์ ม.3 



  

 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน
และการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสัมพันธ์ 
ระหว่างการด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับ
จ านวนไปใช้ 
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน
ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต 
(geometric model) ในการแก้ปัญหา 
   



  

 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป
(pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
 มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  model) อื่นๆ แทน
สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

วิทยาศาสตร์ ม.3 



  

 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาตขิองการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิรยิา มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาตขิองแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรง
โน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์อย่างถกูต้องและมีคุณธรรม  
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของ
วัตถุในธรรมชาตมิีกระบวนการการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   



  

 มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ
การด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน ์
 มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี
และเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายใน ระบบสุริยะ และผล ต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ จิตวิทยาศาสตร์  การ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

สังคมฯ ม.3 



  

 มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดี  และธ ารงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติ
สุข       



  

 มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 



  

 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี 
ผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม   มจิีตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 



มาตรฐาน ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จากผลสอบ O-NET59 

ภาษาอังกฤษ ม.3 



  

 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจาก
สื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบ
ยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
  



  

 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



ผลการทดสอบ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



National Test : NT 2559 



National Test : NT:2558-2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



1.เครือข่ายฯ ช่อแฮ-นาจักร 



2.เครือข่ายฯ มิ่งเมือง 



3.เครือข่ายฯ พญาพล 



4.เครือข่ายฯ เบญจมิตร 



5.เครือข่ายฯ ผานางคอย 



6.เครือข่ายฯ ยมเหนือ 



7.เครือข่ายฯ สองฝั่งสามัคคี 



8.เครือข่ายฯ หนองม่วงไข่ 



โรงเรียนราชประชาฯ25 



เครือข่ายฯ เอกชน 



ผลการประเมิน 
อ่านออก เขียนได้ ป.1-4 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



สรุปผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.1/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม คะแนนรวม คะแนน <50 

>=80 >=50 อ่านออกเสียง อ่านรู้เร่ือง เขียน รวม 

100 48 96 4 4 5 4 

ร้อยละ 48.00 96.00 4.00 4.00 5.00 4.00 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.1/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม 

>=80% 70-79.99 50-69.99 <50 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

100 48 28 20 4 

ร้อยละ 48.00 28.00 20.00 96.00 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.2/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม คะแนนรวม คะแนน <50% 

>=80% >=50% อ่านออกเสียง อ่านรู้เร่ือง เขียน รวม 

103 68 103 0 1 1 0 

ร้อยละ 66.02 98.11 0.00 0.97 0.97 0.00 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.2/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม 

>=80% 70-79.99 50-69.99 <50 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

103 68 24 11 0 

ร้อยละ 66.02 23.30 10.68 0.00 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.3/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม คะแนนรวม คะแนน <50% 

>=80% >=50% อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง เขียน รวม 

106 18 104 1 34 5 2 

ร้อยละ 16.98 98.11 0.94 33.33 04.72 1.87 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.3/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม 

>=80% 70-79.99 50-69.99 <50 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

106 18 46 40 0 

ร้อยละ 16.98 43.40 37.73 0.00 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.4/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม คะแนนรวม คะแนน <50% 

>=80% >=50% อ่านออกเสียง อ่านรู้เร่ือง เขียน รวม 

102 4 94 3 27 16 8 

ร้อยละ 3.92 92.16 2.94 26.47 15.69 7.84 



ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.4/2559 

โรงเรียน คะแนนรวม 

>=80% 70-79.99 50-69.99 <50 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

102 4 39 51 8 

ร้อยละ 3.92 38.24 0.50 7.84 



ผลการประเมิน 
อ่านออก เขียนได้ ป.1 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 





1.เครือข่ายฯ ช่อแฮ-นาจักร ป.1 



2.เครือข่ายฯ มิ่งเมือง ป.1 



3.เครือข่ายฯ พญาพล ป.1 



4.เครือข่ายฯ เบญจมิตร ป.1 



5.เครือข่ายฯ ผานางคอย ป.1 



6.เครือข่ายฯ ยมเหนือ ป.1 



7.เครือข่ายฯ สองฝั่งสามัคคี ป.1 



8.เครือข่ายฯ หนองม่วงไข่ ป.1 



โรงเรียนราชประชาฯ25 ป.1 



เครือข่ายฯ เอกชน ป.1 



ผลการประเมิน 
อ่านออก เขียนได้ ป.2 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



1.เครือข่ายฯ ช่อแฮ-นาจักร ป.2 



2.เครือข่ายฯ มิ่งเมือง ป.2 



3.เครือข่ายฯ พญาพล ป.2 



4.เครือข่ายฯ เบญจมิตร ป.2 



5.เครือข่ายฯ ผานางคอย ป.2 



6.เครือข่ายฯ ยมเหนือ ป.2 



7.เครือข่ายฯ สองฝั่งสามัคคี ป.2 



8.เครือข่ายฯ หนองม่วงไข ่ป.2 



โรงเรียนราชประชาฯ25 ป.2 



เครือข่ายฯ เอกชน ป.2 



ผลการประเมิน 
อ่านออก เขียนได้ ป.3 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



1.เครือข่ายฯ ช่อแฮ-นาจักร ป.3 



2.เครือข่ายฯ มิ่งเมือง ป.3 



3.เครือข่ายฯ พญาพล ป.3 



4.เครือข่ายฯ เบญจมิตร ป.3 



5.เครือข่ายฯ ผานางคอย ป.3 



6.เครือข่ายฯ ยมเหนือ ป.3 



7.เครือข่ายฯ สองฝั่งสามัคคี ป.3 



8.เครือข่ายฯ หนองม่วงไข ่ป.3 



โรงเรียนราชประชาฯ25 ป.3 



เครือข่ายฯ เอกชน ป.3 



ผลการประเมิน 
อ่านออก เขียนได้ ป.4 

ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



1.เครือข่ายฯ ช่อแฮ-นาจักร ป.4 



2.เครือข่ายฯ มิ่งเมือง ป.4 



3.เครือข่ายฯ พญาพล ป.4 



4.เครือข่ายฯ เบญจมิตร ป.4 



5.เครือข่ายฯ ผานางคอย ป.2 



6.เครือข่ายฯ ยมเหนือ ป.4 



7.เครือข่ายฯ สองฝั่งสามัคคี ป.4 



8.เครือข่ายฯ หนองม่วงไข ่ป.4 



โรงเรียนราชประชาฯ25 ป.4 



เครือข่ายฯ เอกชน ป.4 



DOWNLOAD ผลการทดสอบได ้

https://sobphrae1.wordpress.com 


