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  การจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องจัดให้พลเมือง ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ     
มีคุณภาพโดยเฉพาะในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ซึ่งรัฐบาลทุกสมัย   
จะก าหนดเป็นนโยบายท่ีส าคัญในการบริหารประเทศ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา 
การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศท้ังระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ  
ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนในวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษา         
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงด าเนินการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย        
1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ               
3) การประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นโดยก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนา      
ท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา  
   เอกสารเล่มนี้ เป็นการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในระดับภาพรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาในการน าข้อมูล
สารสนเทศไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษาให้สูงขึ้น การด าเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสถานศึกษาทุกสังกัด ผู้เรียนท่ีเข้ารับการทดสอบ ตลอดจนคณะท างานทุกฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับผิดชอบ จนท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอขอบคุณ  
มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
1.ความส าคัญและความเป็นมา 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 โดยทดสอบและประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน    
ซึ่งการประเมินจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกสนามสอบ และเพื่อให้ผลการทดสอบและ
ประเมินมีความน่าเช่ือถือ ตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานประเมินให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน 

      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูล จัดท ารายงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 6 มาตราท่ี 48 กล่าวว่า         
“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า    
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง      
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน     
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ”         
และมีหน้าท่ีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้ จากผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) และส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่าคะแนน
เฉล่ียร้อยละในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้/ความสามารถด้าน ท้ังระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยังอยู่ในระดับท่ีไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง   
ท่ีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องหาแนวทาง  
และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  

  ท้ังนี้ งานการวัดและประเมินผลการศึกษา จึงเป็นมาตรการหนึ่งท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาได้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการทดสอบ/ประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะท่ี 1 ด าเนินการประเมิน
ความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษา            
ปีท่ี 3  ทุกโรงเรียนในสังกัด ท่ีด าเนินการโดยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน และลักษณะท่ี 2 ด าเนินการทดสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
ทุกโรงเรียนทุกสังกัด ท่ีสมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียนท่ีด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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          ในการด าเนินการทดสอบนักเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 
2563 ท้ัง 2 ลักษณะดังกล่าว ตามกลุ่มเป้าหมายได้ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ พร้อมท้ังแจ้งรายงานให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และน าผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป      
 
2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับใช้กระบวนการตัดสินใจ และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ      
เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา 
            2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก ากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
3. เป้าหมาย 
            3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 การประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
จ านวน  1,707 คน 
             3.1.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
จ านวน  1,808 คน 
           3.1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 (ตามความสมัครใจของนักเรียน) จ านวน 1,066 คน (จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 1,805 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 59.06) และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 155 คน (จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 532 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 29.14)  
          3.1.4 ข้อมูลจ านวนโรงเรียน การด าเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ช้ันประถมศึกษา          
ปีท่ี 1, 3, 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

สังกัด 
จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 

ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 117 119 100 17 
2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2 2 1 - 
3. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - - 6 
4. ส านักกองการศึกษาพิเศษ 1 1 1 1 

จ านวนโรงเรียนที่สอบ 120 122 102 24 
ร้อยละโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ 98.36 100.00 83.61 61.54 
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   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด ใช้ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี และวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
              3.2.2 หน่วยงาน สถานศึกษา ห้องเรียน มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นระบบเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 
              3.2.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4. ขอบเขตการประเมิน 
 ขอบเขตเนื้อหาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เน้นด้านความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ 
ทักษะเชิงกระบวนการ และคุณลักษณะเฉพาะวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 4.1 ใช้แบบทดสอบจากส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง  
                   -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย 
 4.2 ใช้แบบทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
              -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้แก่ แบบทดสอบวิชาภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63)    
คณิตศาสตร์ (64)  และวิทยาศาสตร์ (65)    
      -  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้แก่ แบบทดสอบวิชาภาษาไทย (91) ภาษาอังกฤษ (93)  
คณิตศาสตร์ (94) และวิทยาศาสตร์ (95)    

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

           หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพของผู้เรียน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ นักเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และประเทศชาติ     
รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาน าไปใช้อ้างอิงเพื่อพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้า         
ทางวิชาชีพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 

ส่วนที่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ตอนที่ 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ตาราง 1 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ท่ี วิชา (รหัสวิชา) 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

1 ภาษาไทย (61) 59.26 54.96 4.30 56.20 3.06 
2 ภาษาอังกฤษ (63) 45.25 38.87 6.38 43.55 1.70 
3 คณิตศาสตร์ (64) 31.42 28.59 2.83 29.99 1.43 
4 วิทยาศาสตร์ (65) 41.38 37.64 3.74 38.78 2.60 
  รวมเฉล่ีย 44.33 40.02 4.31 42.13 2.20 

  

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าสอบ  จ านวน 1,066 คน   

 

 จากตาราง 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับสพฐ. และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
  ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย พบว่า ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนรวมเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. (4.31) 
และมีคะแนนรวมเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (2.20)  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย   
สูงกว่าระดับ สพฐ. (4.30) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (3.06)   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. (6.38) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (1.70)   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าระดับ สพฐ. (2.83) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (1.43)   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าระดับ สพฐ. (3.74) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (2.60)   
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แผนภูมิ 1 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

 
 
ตาราง 2 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย (61) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ    
สังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

มาตรฐาน ท 1.1 70.06 65.03 5.03 66.02 4.04 
มาตรฐาน ท 2.1 62.24 57.69 4.55 58.27 3.97 
มาตรฐาน ท 3.1 63.21 58.01 5.20 59.59 3.62 
มาตรฐาน ท 4.1 41.10 38.70 2.40 40.37 0.73 
มาตรฐาน ท 5.1 64.11 58.83 5.28 60.68 3.43 

  

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าสอบ  จ านวน 1,066 คน   

 

   จากตาราง 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย (61) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าทุกมาตรฐาน (มาตรฐาน ท 1.1  
- ท 5.1) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ โดยมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับ
แรกได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1, ท 5.1 และ ท 3.1 ตามล าดับ 
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ตาราง 3 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (63) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ้ระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

มาตรฐาน ต 1.1 48.64 40.97 7.67 45.67 2.97 
มาตรฐาน ต 1.2 45.23 38.62 6.61 43.62 1.61 
มาตรฐาน ต 1.3 47.71 40.95 6.76 45.83 1.88 
มาตรฐาน ต 2.1 54.75 44.67 10.08 49.11 5.64 
มาตรฐาน ต 2.2 37.75 34.08 3.67 38.08 -0.33 
มาตรฐาน ต 4.1 38.95 34.82 4.13 39.38 -0.43 

  

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าสอบ  จ านวน 1,066 คน   
 

   จากตาราง 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (63) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า           
ทุกมาตรฐาน (มาตรฐาน ต 1.1 - ต 4.1) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ.ทุกมาตรฐาน และมีคะแนนเฉล่ีย   
สูงกว่าระดับประเทศ  4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1, ต 1.1, ต 1.3 และ ต 1.2 ตามล าดับ ส่วนมาตรฐาน
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 4.1 และ ต 2.2 ตามล าดับ 
 

ตาราง 4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ (64) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ้ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ  
สังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

มาตรฐาน ค 1.1 34.35 30.67 3.68 32.32 2.03 
มาตรฐาน ค 1.2 39.87 36.71 3.16 37.96 1.91 
มาตรฐาน ค 2.1 19.31 18.91 0.4 20.00 -0.69 
มาตรฐาน ค 2.2 68.53 61.57 6.96 63.02 5.51 
มาตรฐาน ค 3.1 22.00 18.03 3.97 19.67 2.33 
บูรณาการ 18.06 17.95 0.11 19.01 -0.95 

  

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าสอบ  จ านวน 1,066 คน   
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   จากตาราง 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ (64) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าทุกมาตรฐาน (มาตรฐาน ค 1.1 
– บูรณาการ) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ.ทุกมาตรฐาน และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 4 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ค 2.2, ค 3.1, ค 1.1 และ ค 1.2 ตามล าดับ ส่วนมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า
ระดับประเทศ ได้แก่ บูรณาการ และ ค 2.1 ตามล าดับ 
 

ตาราง 5 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ (65) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ้ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ 
สังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

บูรณาการ 50.52 45.83 4.69 46.50 4.02 
มาตรฐาน ว 1.1 84.71 79.86 4.85 80.90 3.81 
มาตรฐาน ว 1.2 52.86 49.16 3.70 50.96 1.90 
มาตรฐาน ว 1.3 53.24 45.98 7.26 47.86 5.38 
มาตรฐาน ว 2.1 30.46 29.60 0.86 30.07 0.39 
มาตรฐาน ว 2.2 37.55 33.66 3.89 34.78 2.77 
มาตรฐาน ว 2.3 35.55 32.89 2.66 34.00 1.55 
มาตรฐาน ว 3.1 40.15 35.40 4.75 36.61 3.54 
มาตรฐาน ว 3.2 40.41 35.16 5.25 36.44 3.97 
มาตรฐาน ว 4.2 35.05 31.81 3.24 33.13 1.92 

 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าสอบ  จ านวน 1,066 คน   

 

   จากตาราง 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
ปีการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ (65) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าทุกมาตรฐาน (บูรณาการ - 
มาตรฐาน ว 4.2) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ โดยมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด      
3 ล าดับแรกได้แก่ มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.3 และ ว 1.2 ตามล าดับ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ตาราง 6 คะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      
ปีการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ท่ี วิชา (รหัสวิชา) 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

1 ภาษาไทย (91) 54.38 55.18 -0.80 54.29 0.09 
2 ภาษาอังกฤษ (93) 29.77 34.14 -4.37 34.38 -4.61 
3 คณิตศาสตร์ (94) 20.59 25.82 -5.23 25.46 -4.87 
4 วิทยาศาสตร์ (95) 28.32 30.17 -1.85 29.89 -1.57 
  รวมเฉล่ีย 33.27 36.33 -3.06 36.01 -2.74 

  

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบ  จ านวน 155 คน   

 

 จากตาราง 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับสพฐ. และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
  ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย พบว่า ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนรวมเฉล่ียต่ ากว่าระดับ สพฐ.        
(-3.06) และมคีะแนนรวมเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-2.74)  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย   
ต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-0.80) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (0.09)   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-4.37) และคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-4.61)   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
ต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-5.23) และคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-4.87)   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
ต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-1.85) และคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-1.57)   
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แผนภูมิ 2 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับสังกัด และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

 
 
ตาราง 7 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย (61) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ 
สังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

มาตรฐาน ท 1.1 58.60 60.66 -2.06 59.67 -1.07 
มาตรฐาน ท 2.1 45.24 44.76 0.48 44.00 1.24 
มาตรฐาน ท 3.1 63.31 62.96 0.35 62.02 1.29 
มาตรฐาน ท 4.1 50.36 50.72 -0.36 49.84 0.52  
มาตรฐาน ท 5.1 50.16 52.96 -2.80 52.15 -1.99 

  

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบ  จ านวน 155 คน   

 

   จากตาราง 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย (91) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า มาตรฐาน ท 2.1 และ ท 3.1
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. และมาตรฐาน ท 2.1, ท 3.1 และ ท 4.1 คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
โดยมาตรฐานท่ีควรเร่งพัฒนาคือ ท 5.1 และ ท 1.1 ตามล าดับ 
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ตาราง 8 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (93) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ้ระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

มาตรฐาน ต 1.1 29.77 34.98 -5.21 35.27 -5.50 
มาตรฐาน ต 1.2 30.97 34.23 -3.26 34.42 -3.45 
มาตรฐาน ต 1.3 26.45 30.41 -3.96 30.67 -4.22 
มาตรฐาน ต 2.1 41.29 45.44 -4.15 45.63 -4.34 
มาตรฐาน ต 2.2 29.35 34.65 -5.30 34.84 -5.49 

 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบ  จ านวน 155 คน   
 

   จากตาราง 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (93) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า            
ทุกมาตรฐาน (มาตรฐาน ต 1.1 - ต 2.2) มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศทุกมาตรฐาน 
หมายความว่าต้องรีบพัฒนาคุณภาพทุกมาตรฐาน 
 

ตาราง 9 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ (94) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ้ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ   
สังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

มาตรฐาน ค 1.1 13.55 21.47 -7.92 21.24 -7.69 
มาตรฐาน ค 1.2 23.23 26.22 -2.99 26.17 -2.94 
มาตรฐาน ค 1.3 21.94 28.27 -6.33 27.80 -5.86 
มาตรฐาน ค 2.1 15.70 19.58 -3.88 19.36 -3.66 
มาตรฐาน ค 2.2 26.36 29.25 -2.89 28.72 -2.36 
มาตรฐาน ค 3.1 18.39 25.83 -7.44 25.22 -6.83 
มาตรฐาน ค 3.2 9.68 21.24 -11.56 21.10 -11.42 
บูรณาการ 16.77 24.79 -8.02 24.69 -7.92 

 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบ  จ านวน 155 คน   
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    จากตาราง 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ (94) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า ทุกมาตรฐาน (มาตรฐาน      
ค 1.1 - บูรณาการ) มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศทุกมาตรฐาน หมายความว่า        
ต้องรีบพัฒนาคุณภาพทุกมาตรฐาน   
 

ตาราง 10 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ (95) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ้ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ 
สังกัด และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพื้นท่ี สพฐ. สูง/ต่ า ประเทศ สูง/ต่ า 

มาตรฐาน ว 1.1 29.03 35.10 -6.07 34.43 -5.40 
มาตรฐาน ว 1.2 34.73 35.47 -0.74 34.97 -0.24 
มาตรฐาน ว 1.3 31.71 34.50 -2.79 34.10 -2.39 
มาตรฐาน ว 2.1 27.30 29.05 -1.75 28.91 -1.61 
มาตรฐาน ว 2.2 28.90 30.58 -1.68 30.36 -1.46 
มาตรฐาน ว 2.3 24.67 26.08 -1.41 25.91 -1.24 
มาตรฐาน ว 3.1 28.39 31.04 -2.65 30.73 -2.34 
มาตรฐาน ว 3.2 29.25 31.49 -2.24 31.10 -1.85 
มาตรฐาน ว 4.1 22.90 25.03 -2.13 24.91 -2.01 
มาตรฐาน ว 4.2 22.80 24.20 -1.40 24.06 -1.26 

 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบ  จ านวน 155 คน 
 

   จากตาราง 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ปีการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ (95) จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกมาตรฐาน (มาตรฐาน ว 1.1 –    
ว 4.2) มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศทุกมาตรฐาน หมายความว่าต้องรีบพัฒนาคุณภาพ
ทุกมาตรฐาน 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 (NT) 
 

ตาราง 11 คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2563     
จ าแนกตามระดับความสามารถ  
 

    ความสามารถด้าน 

คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามระดับความสามารถ 
 

เขตพื้นท่ี 
จังหวัด 

ศึกษาธิการ
ภาค 

สังกัด 
ประเทศ 

(N=2) (N=10) (N=183) 

ด้าน
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉล่ีย   
ร้อยละ 

48.14 46.55 42.63 41.30 40.47 

SD. 20.28 20.37 19.92 19.32 19.13 
กลุ่มคุณภาพ* - ดีมาก ดีมาก - 

ด้าน
ภาษาไทย 

คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

52.63 51.55 47.86 47.76 47.46 

SD. 16.16 16.63 17.18 17.35 17.58 
กลุ่มคุณภาพ* - ดีมาก ดี - 

รวมท้ัง 2 
ด้าน 

คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

50.39 49.05 45.25 44.53 43.97 

SD. 33.06 33.51 33.65 33.22 33.23 
กลุ่มคุณภาพ* - ดีมาก ดีมาก - 

หมายเหตุ : *กลุ่มดีมาก หมายถึง คะแนนอยู่ใน 10%  กลุ่มดี หมายถึง คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับ
คะแนนเฉล่ีย แต่ไม่ได้อยู่ใน 10% แรก กลุ่มพอใช้ หมายถึง คะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียแต่ไม่ได้อยู่   
ใน 10% สุดท้าย กลุ่มปรับปรุง หมายถึง คะแนนอยู่ใน 10% สุดท้าย  

 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบ 1,604 คน (ยกเว้นเด็กพิเศษ 197 คน และ Walk-in 7 คน)  
 

   จากตาราง 11 พบว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการประเมินผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)     
ปีการศึกษา 2563 รวมท้ัง 2 ด้าน มีค่าเท่ากับ 50.39 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด  ระดับ
ศึกษาธิการภาค (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) และระดับสพฐ. (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) ตามล าดับ 
   เมื่อพิจารณาความสามารถในแต่ละด้าน พบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ีย    
ร้อยละมีค่าเท่ากับ 48.14 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค (อยู่ในกลุ่มคุณภาพ
ดีมาก) และระดับสพฐ. (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) และความสามารถด้านภาษาไทย  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ      
มีค่าเท่ากับ 52.63 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) 
และระดับสพฐ. (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดี) ตามล าดับ 
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แผนภูมิ 3 คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 (NT) ปีการศึกษา 2563     
จ าแนกตามระดับความสามารถ  
 

 
 
ตาราง 12 จ านวนและร้อยละนักเรียนจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 (NT)  
ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้าน
คณิตศาสตร์ 346 21.09 438 26.70 590 35.97 266 16.21 

ด้าน 
ภาษาไทย 309 18.84 647 39.45 541 32.98 143 8.71 

รวมท้ัง 2 ด้าน 282 17.19 589 35.91 615 37.50 154 9.39 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เข้าสอบจ านวน  1,604 คน (ยกเว้นเด็กพิเศษ 197 คน และ Walk-in 7 คน)  
 

    จากตาราง 12 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19         
มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก นักเรียนจ านวน 589 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.91 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพดี  นักเรียนจ านวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  และนักเรียนจ านวน 154 คน         
คิดเป็นร้อยละ 9.39 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง  
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   เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) รายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ มีนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก นักเรียนจ านวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    
อยู่ในระดับคุณภาพดี นักเรียนจ านวน 590 คน คิดเป็นร้อยละ 35.97 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และนักเรียนจ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง 
    ด้านภาษาไทย มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 309 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.84              
มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก นักเรียนจ านวน 647 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.45 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพดี นักเรียนจ านวน 541 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.98 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และนักเรียนจ านวน 143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.71 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง 
 
 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
 

ตาราง 13  คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  จ าแนกตามระดับในแต่ละด้าน 
 

    ด้าน 
คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามระดับความสามารถ 

เขตพื้นท่ี จังหวัด 
ศึกษาธิการ

ภาค 
สังกัด ประเทศ 

การอ่าน
ออกเสียง 

คะแนนเฉล่ีย   
ร้อยละ 

75.30 77.20 72.99 74.13 74.14 

SD. 13.13 12.50 13.84 13.29 13.60 

การอ่าน    
รู้เรื่อง 

คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

72.53 73.07 70.44 72.23 71.86 

SD. 8.43 8.71 9.32 9.28 9.45 

รวมท้ัง 2 
ด้าน 

คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

73.88 75.19 71.74 73.20 73.02 

SD. 19.98 19.39 21.36 20.72 21.18 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เข้าสอบจ านวน  1,676 คน (ยกเว้นเด็กพิเศษ 41 คน และ Walk-in 6 คน)  
 

   จากตาราง 13 พบว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 รวมท้ัง 2 ด้าน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเท่ากับ 73.88 ซึ่งมี       
ค่าสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  แต่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ ากว่าระดับจังหวัด   
   เมื่อพิจารณาความสามารถในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง       
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละมีค่าเท่ากับ 75.30 และ 72.53 ตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับ
ศึกษาธิการภาค และระดับสพฐ. และระดับประเทศ แต่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ ากว่าระดับจังหวัด   
 
 
 



15 
 

 

 
 
แผนภูมิ 4 คะแนนเฉล่ียร้อยละจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับในแต่ละด้าน   
 

 
 

ตาราง 14 จ านวนและร้อยละนักเรียนจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)             
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการอ่าน
ออกเสียง 1,047 63.49 340 20.61 135 8.18 127 7.70 

ด้านการอ่าน 
รู้เรื่อง 849 51.67 652 39.68 114 6.93 28 1.70 

รวมท้ัง 2 ด้าน 978 59.52 462 28.11 144 8.76 59 3.59 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เข้าสอบจ านวน  1,676 คน (ยกเว้นเด็กพิเศษ 41 คน และ Walk-in 6 คน)  

 

    จากตาราง 14 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 978 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52         
มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก นักเรียนจ านวน 462 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.11 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพดี  
นักเรียนจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 8.76 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)   
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  และนักเรียนจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 3.59 มีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง  
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   เมื่อพิจารณาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) รายด้าน พบว่า ด้านการอ่าน
ออกเสียง มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1,047 คน คิดเป็นร้อยละ 63.49 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก นักเรียนจ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.61 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพดี  นักเรียนจ านวน 135 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
และนักเรียนจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง 

   ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 849 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67           
มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก นักเรียนจ านวน 652 
คน  คิดเป็นร้อยละ 39.68  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพดี  
นักเรียนจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 6.93 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)    
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และนักเรียนจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70  มีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง 
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ส่วนที่ 3  สรุปผลการทดสอบ/ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการทดสอบ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
     ค่าคะแนนรวมเฉล่ีย พบว่า ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามคีะแนนรวมเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. (4.31) และ
มีคะแนนรวมเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (2.20)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับ สพฐ. (4.30) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (3.06)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า  ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. (6.38) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (1.70)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย     
สูงกว่าระดับ สพฐ. (2.83) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (1.43)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย     
สูงกว่าระดับ สพฐ. (3.74) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (2.60)   
 

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ค่าคะแนนรวมเฉล่ีย พบว่า ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามคีะแนนรวมเฉล่ียต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-3.06) และ
มีคะแนนรวมเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-2.74)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า
ระดับ สพฐ. (-0.80) และคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (0.09)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า  ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-4.37) และคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-4.61)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย     
ต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-5.23) และคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-4.87)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย     
ต่ ากว่าระดับ สพฐ. (-1.85) และคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ (-1.57)   
 

2. ผลการประเมินผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

    คะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการประเมินผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 รวมท้ัง 
2 ด้าน มีค่าเท่ากับ 50.39 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด  ระดับศึกษาธิการภาค (อยู่ในกลุ่มคุณภาพ
ดีมาก) และระดับสพฐ. (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) ตามล าดับ 
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    เมื่อพิจารณาความสามารถในแต่ละด้าน พบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ีย    
ร้อยละมีค่าเท่ากับ 48.14 มีค่าสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) และ   
ระดับสพฐ. (อยู่ในกลุ่มคุณภาพดีมาก) และความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉล่ียร้อยละมีค่าเท่ากับ 52.63       
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค (กลุ่มคุณภาพดีมาก) และระดับสพฐ.         
(อยู่ในกลุ่มคุณภาพดี) ตามล าดับ 
 

3. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   คะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 รวมท้ัง 2 ด้าน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเท่ากับ 73.88  ซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับศึกษาธิการ
ภาค ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  แต่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ ากว่าระดับจังหวัด   
   เมื่อพิจารณาความสามารถในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง       
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละมีค่าเท่ากับ 75.30 และ 72.53 ตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับ
ศึกษาธิการภาค และระดับสพฐ. และระดับประเทศ แต่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ ากว่าระดับจังหวัด   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ระดับสถานศึกษา 

1.1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในภาพรวมรายช้ันเรียน   
รายสาระการเรียนรู้/รายความสามารถ รายบุคคล ร่วมวิเคราะห์เพื่อวางแผนบนฐานข้อมูล โดยเน้นการม ี     
ส่วนร่วมของคณะครูผู้สอน เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคนิควิธีการบริหารจัดการและการจัด      
การเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1.2. ครูผู้สอนควรวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมท้ังปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพและหาแนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาการเรียน     
การสอนในรายมาตรฐาน/ตัวชี้วัด รายสมรรถนะท่ีต่ าให้สูงขึ้น 

1.3. สถานศึกษาควรมีการจัดครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์
การสอนภาษาไทยได้ดี เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และมีพื้นฐานทางภาษาไทยส าหรับการเรียนรู้ ในระดับช้ัน
ต่อไป 

 

2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา      

ในสังกัด น านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สมัครเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้ทราบผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา และน าผล    
การทดสอบมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

2.2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรน าผลการทดสอบ/ประเมิน วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย      
ท้ังในระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ รวมถึงผลการทดสอบ/ประเมินรายด้าน รายมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด รายสาระ โดยเน้นการระดมความคิดอย่างมีส่วนร่วม และหาแนวทางพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้ การคิด การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการวิจัยในช้ันเรียน การมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง และชุมชน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน การจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 

2.4. สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการวิจัย ศึกษารูปแบบ หรือวิเคราะห์
ปัจจัยการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบ/ผลการประเมินสูง ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ในแต่ละ
ด้าน เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.5. ผู้มีเกี่ยวข้องควรก าหนดวิธีการ หรือแนวทางในการยกระดับผลการทดสอบ/ผลการประเมิน
ต่ าในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ในแต่ละด้าน ติดต่อกันหลายปีการศึกษา และมีแนวโน้มท่ีจะมีผลการทดสอบ/
ผลการประเมินต่ าในปีการศึกษาต่อไป 
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คณะท างาน 
ท่ีปรึกษา 

นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายเสมอ  วงค์พุฒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายมรกต  อนุเคราะห์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายนิคม  กีรติวรางกูร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะท างานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา   ศึกษานิเทศก์ 
นางสกาวรัตน์  ไกรมาก   ศึกษานิเทศก์  
นางสาวเฟย  ฤดีใจ   ศึกษานิเทศก์  
นางปิ่นนรา  ช่ืนวงศ์   ศึกษานิเทศก์  
นางช่อเพชร  วงศ์ชัย   ศึกษานิเทศก์  
นางนงคราญ  ไชยวงศ์   ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวสุพิน  ไชยจ าเริญ   ศึกษานิเทศก์  
นางปฤษณา  ด ารงค์ชีพ   ศึกษานิเทศก์  
นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์  ศึกษานิเทศก์ 
นางนิศากร  สมฤทธิ์   ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวธีรวรรณ  จันทร์วิชชาพร  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่  ศึกษานิเทศก์ 
นายสุรพงษ์   ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์   
นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์ 

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน 
นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์  
นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์  
นางนิศากร  สมฤทธิ์   ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวธีรวรรณ  จันทร์วิชชาพร  ศึกษานิเทศก์ 

ตรวจทาน/พิสูจน์อักษร 
นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์  
นายสุรพงษ์   ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์  
นางนิศากร  สมฤทธิ์   ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวธีรวรรณ  จันทร์วิชชาพร  ศึกษานิเทศก์ 

ปก  
 นางสาวศิริลักษณ์  มีทางดี  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
   นายณัฐวุฒิ  อุดหล้า    เจ้าหน้าท่ีธุรการ อัตราจ้าง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา

http://www.phayao2.go.th
E-mail : py2nitad@gmail.com


