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คํานํา 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชรฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนสารสนเทศสาหรับหนวยงาน ทางการศึกษา
และสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร รวมทั้งผูสนใจท่ัวไปไดใชเปนขอมูลพื้นฐาน ในการวางแผนพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมถึงการวางแผนพัฒนาและออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ  

คณะผูจัดทําขอขอบคุณ ดร.รมย  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร และศึกษานิเทศก 
ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกทานท่ีใหคาแนะนําอันเปนประโยชนตอการจัดทารายงานฉบับนี้ และหวังเปน
อยางยิ่งวา รายงานฉบับน้ีจะมีประโยชนตอการพฒันาคุณภาพการศึกษา ของจังหวัดกําแพงเพชรตอไป  
 
 

คณะผูจัดทํา  
                                                                                                      มิถุนายน 2563 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร ฉบับนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษา 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชรและ 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
กําแพงเพชร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและสังกัด กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา เปนนักเรียน
ของโรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดกําแพงเพชรท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ปการศึกษา 2562 จํานวน 17,765 คน ไดแก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท่ี 
เขาสอบจํานวน 7,595 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 6,667 คน และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 3,503 คน ใชระยะเวลาในการศึกษา  
ระหวางเดือนมีนาคม–เดือนเมษายน 2563 เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) ซึ่งไดดําเนินการจัดสอบนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จัดสอบ
ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จัดสอบใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉล่ีย 
(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และรอยละ  
สรุปผลการศึกษา  

1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จังหวัด
กําแพงเพชร มีนักเรียนเขารับการทดสอบ จํานวนท้ังส้ิน 7,595 คน พบวา 
              1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,595 คน  คะแนนรวมสูงสุด 91 คะแนน  
ตํ่าสุด 9 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
13.46  เมื่อพิจารณาผลสอบผลสอบปรนัย คะแนนสูงสุด 75 คะแนน ตํ่าสุด 5 คะแนน  มีคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) เทากับ 38.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 12.03 สวนอัตนัย คะแนนสูงสุด 18.50
คะแนน ตํ่าสุด 0 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (mean) เทากับ 10.64 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ2.75    
  วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,594 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน    
ตํ่าสุด 2.5 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
14.19   
  วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,595 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน      
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 14.84   
  วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,594 คน  คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน
ตํ่าสุด 3.50 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากบั 34.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 13.02   
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   1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 เทากับระดับประเทศ และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 
ระดับภาค, ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับ สพฐ.  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค,  
ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค,  
ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  
    1.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.2 , สพป.กพ.1 และระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , ระดับทองถิ่น 
และ สพป.กพ.2 
                     วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น 
      1.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทยเม่ือเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -0.58) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 0.58 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู    
ท 4.1  เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 38.91 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 17.68 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู และเม่ือ
เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -26.29) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
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       1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 5.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.62) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ค 5.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.62 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู     
ค 5.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 10.51 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 22.45 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู และเม่ือ
เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 1.3 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -47.35) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
       1.6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัด  กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร  เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -1.79) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 1.79 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู    
ว 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 20.92 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 20.09 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรูและเม่ือ
เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -25.83) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
        1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชา ตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -3.96) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 3.96 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู    
ต 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.09 และ    
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 22.47 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู และ
เมือเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -15.01) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  

2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จังหวัด
กําแพงเพชร มีนักเรียนเขารับการทดสอบ จํานวนท้ังส้ิน 6,667 คน พบวา 
              2.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,664 คน  คะแนนรวมสูงสุด 95 คะแนน 
ตํ่าสุด 9 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
14.43   
  วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6 ,667 คน  คะแนนสูงสุด 98 คะแนน 
ตํ่าสุด 2 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 10.61   
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  วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,664 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน      
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ13.92   
  วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,665 คน  คะแนนสูงสุด 79.50 คะแนน
ตํ่าสุด 6.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 7.98   
      2.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับ สช., 
ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  
       2.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร        
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 , สถานศึกษาเอกชน ,  
รร.พระปริยัติ และระดับทองถิ่น 

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , รร.พระปริยัติ , สถานศึกษา
เอกชน , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สถานศึกษาเอกชน ,สพป.กพ.2 , ระดับ
ทองถิ่นและรร.พระปริยัติ  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 , สถานศึกษาเอกชน ,  
รร.พระปริยัติ และระดับทองถิ่น 
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     2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562      
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -1.53) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 1.53 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู  
ท 4.1  เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 46.81 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 12.75 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู และเมื่อ
เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -8.68) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง 
     2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.21) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ค 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.21 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู  
ค 3.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 8.63 และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 20.78 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
ละเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 3.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -17.41) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
    2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัด กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.58) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ว 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.58 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู     
ว 7.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 19.05 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 39.27 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรูและเมื่อ
เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 7.2  เปนมาตรฐานการเรียนรู 
ท่ีมีคะแนนพัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -24.04) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
มีแนวโนมตํ่าลง  
    2.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.96) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.96 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู    
ต 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 22.48 และ    
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 21.00 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
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และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = 0.72) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนม
ตํ่าลง  

3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จังหวัด
กําแพงเพชร มีนักเรียนเขารับการทดสอบ จํานวนท้ังส้ิน 3,503 คน พบวา 
               3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

  วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,493 คน  คะแนนรวมสูงสุด 86.00 คะแนน  
ตํ่าสุด 10.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
13.67   
  วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,503 คน  คะแนนสูงสุด 85.00 คะแนน
ตํ่าสุด 6.25 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
9.62   
  วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,503 คน  คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ13.81   
  วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,496 คน  คะแนนสูงสุด 92.00 คะแนน
ตํ่าสุด 4.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
9.42  
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,500 คน  คะแนน
สูงสุด64.00 คะแนน ตํ่าสุด 12.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 7.85 
      3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษา      
ปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 และมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกวาระดับทองถิ่น  
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     3.3  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 โดยหนวยงาน
การศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 
     3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562       ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมาก
ท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.94) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ท 
3.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.94 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู    ท 4.1  เปนมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.15 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 14.15 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ป
การศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด 
(คะแนนพัฒนาการ = -12.88) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง 
      3.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมาก
ท่ีสุด (ความแตกตาง = -4.67) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู     
ค 2.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 4.67 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู ค 1.2 เปนมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 13.93  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 24.54 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู เละเม่ือเปรียบเทียบ 2 ป
การศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด 
(คะแนนพัฒนาการ = -13.10) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
      3.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 3.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมาก
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ท่ีสุด (ความแตกตาง = 0.48) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู      
ว 3.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 0.48 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู ว 4.2 เปนมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 16.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 19.39 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู และเมื่อ เปรียบเทียบ 2                   
ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรูบูรณาการ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่า
ท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -24.38) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
     3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562         
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรู ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -6.02) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู     ต 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 6.02 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ต 4.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.71 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 18.52 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรูและเมื่อ
เปรียบเทียบ 2          ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -10.34) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
      3.8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ส 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = 3.21) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความ
เขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ส 4.3 ตํ่ากวานักเรยีนในระดับประเทศ รอยละ 3.21 โดยมีมาตรฐานการ
เรียนรู ส 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 23.78 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ21.10เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ส 1.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -14.04) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ทุกหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กําแพงเพชร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (จังหวัดกําแพงเพชร) และ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ควรใชขอคนพบจากรายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร เปนฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษาตอไป โดยพิจารณา
ดําเนินการดังนี้  

1. กําหนดเปาหมายในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืน โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ   
ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย  
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2. สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีสงผล
ตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยการวิเคราะห SWOT  

3. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการกําหนดเปาหมาย 
กิจกรรม ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการดาเนินงานโดยยึดหลักการบูรณาการ ความรวมมือเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน  

4. จัดทําหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตร การพัฒนาระบบการทดสอบและ การประเมินผลใน
ช้ันเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนในการสอบระดับชาติ  

5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีสอดคลองสัมพันธระหวางมาตรฐานตัวช้ีวัด 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน โดยพัฒนาบุคลากรระดับ
สถานศึกษา ดังนี้  

    5.1 การพัฒนาทักษะครูในการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

    5.2 การสรางแบบทดสอบรายตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูหลัก  

    5.3 พัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีสมรรถนะในการสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบใหไดมาตรฐาน เพื่อนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  

6. สงเสริมกระบวนการนิเทศภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง โดยสราง
เปนรูปแบบเครือขายการนิเทศการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร และจัดทําคูมือการนิเทศยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับสถานศึกษา  

7. สงเสริมใหสถานศึกษาและครูสรางเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใหเกิดความ
ยั่งยืนและตอเนื่อง โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู อาทิ การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับพื้นท่ี การออกแบบการเรียนรูโดยใช O-NET เปนฐาน การพัฒนาทักษะ การทําวิจัย
ในช้ันเรียน เปนตน 
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               วิทยาศาสตร............................................................................................... 
ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ีย 
               รายมาตรฐานการเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร........... 
ตารางท่ี 27 แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับ 
               จังหวัดในปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
               กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร………………………………………………. 
ตารางท่ี 28  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 
                กับระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
                ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………. 
ตารางท่ี 29  แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ีย 
                รายมาตรฐานการเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ......... 
ตารางท่ี 30  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับ 
                จังหวัดในปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ.................................................... 
ตารางท่ี 31  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวดั ................................................. 
ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
               ปการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช.  
               สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ ........................................................................ 
ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
               ปการศึกษา 2562  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัด 
               กําแพงเพชร ............................................................................................. 
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ตารางท่ี 34  ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
                ภาษาไทย……………………………………………………………………………………… 
ตารางท่ี 35  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียราย 
                มาตรฐานการเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย.............. 
ตารางท่ี 36  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดใน 
                ปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย.......................................................... 
ตารางท่ี 37  ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
                คณิตศาสตร.............................................................................................. 
ตารางท่ี 38  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียราย 
                มาตรฐานการเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร.......... 
ตารางท่ี 39  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัด 
                ในปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร...................................................... 
ตารางท่ี 40  ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
                วิทยาศาสตร............................................................................................. 
ตารางท่ี 41  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียราย 
                มาตรฐานการเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร......... 
ตารางท่ี 42  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัด 
                ในปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร ................................................... 
ตารางท่ี 43  ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
                ภาษาอังกฤษ............................................................................................ 
ตารางท่ี 44  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียราย 
                มาตรฐานการเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดปการศึกษา 2562 ระดับ 
                ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ................. 
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 หนา 
ตารางท่ี 45  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในป 
                ปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระ 
                การเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ…………………………………………………………… 
ตารางท่ี 46  ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
                สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม........................................................... 
ตารางท่ี 47  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ีย 
                รายมาตรฐานการเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา  
                ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................... 
ตารางท่ี 48  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัด 
                ในปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม................... 
ตารางท่ี 49 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรคะแนนรวมเฉล่ีย…………………………………………………………… 
ตารางท่ี 50 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกของจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย....................................... 
ตารางท่ี 51 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร .................................. 
ตารางท่ี 52 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร ................................. 
ตารางท่ี 53 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ..................................  
ตารางท่ี 54 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรคะแนนรวมเฉล่ีย.................................................................... 
ตารางท่ี 55 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกของจังหวัด 
               กาํแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย....................................... 
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 หนา 
ตารางท่ี 56  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
                กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วชิาคณิตศาสตร ……………………………. 
ตารางท่ี 57  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
                กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วชิาวิทยาศาสตร ................................ 
ตารางท่ี 58  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
                กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วชิาภาษาอังกฤษ ............................... 
ตารางท่ี 59  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
                กําแพงเพชรคะแนนรวมเฉล่ีย................................................................... 
ตารางท่ี 60  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกของจังหวัด 
                กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วชิาภาษาไทย...................................... 
ตารางท่ี 61  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
                ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
                กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วชิาคณิตศาสตร ……………………………. 
ตารางท่ี 62 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร ……………………………. 
ตารางท่ี 63 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ ................................. 
ตารางท่ี 64 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
               ระดับช้ันมัยมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตารางท่ี 65 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ 
               ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัด 
               กําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย....................................... 
ตารางท่ี 66 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ 
              ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญ  

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 พุทธศักราช 2560 – 2564  
มีภารกิจสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความเหล่ือมลาทางการศึกษาแกผูเรียนและประชาชน  
ทุกคน โดยมุงเนนการศึกษาเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศใหมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืนตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งกลไกการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายขางตนนั้น 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ท้ังในระดับ
สวนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับสถานศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเด็นสําคัญ 
วัตถุประสงค และแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไวจานวน 10 ประเด็น โดยหนึ่งในมีประเด็นสําคัญ
ดังกลาว คือ การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อใหกระบวนการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกมีความสอดคลองกัน มีกลไกการประเมินท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยไมเปนการเพิ่มภาระแกครูผูสอน และมุงหวังใหสถานศึกษาท่ีผานการประเมิน  
มีคุณภาพเทียบเคียงในระดับสากล ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีวิธีการดาเนิน
โครงการ เชน ดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินการแขงขันดานการศึกษาระหวางประเทศไทย กับ
ประเทศตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาเครื่องมือวัดผลท่ีไดมาตรฐานสากล ปรับปรุงระบบการนิเทศครูและ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนตน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับเปนองคประกอบอยางหนึ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของผูเรียน นับต้ังแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผล  
ทางการศึกษาสูระดับสถานศึกษา การประเมินสัมฤทธิ์ผูเรียนท้ังในระดับการเรียนการสอน การตัดสิน
ได – ตก และการอนุมัติสําเร็จการศึกษาเปนอํานาจของสถานศึกษา ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาท่ัวประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แตความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใชส่ืออุปกรณ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ได
เกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมไดท้ังในสถานศึกษาภายในภูมิภาคหรือตางภูมิภาค เพื่อเปนการควบคุม และ
รักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ัวประเทศใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ โดยทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกัน คือ ตรวจสอบ 
ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนาผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา อยาง
ตอเนื่องตอไป (สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน. 
2552: 3)  
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
1



 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) 
หรือเรียกยอวา O-NET ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนหนวยงาน
กลาง ท่ีรับผิดชอบในการดาเนินงาน และมอบหมายใหหนวยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและ
เขตพื้นท่ีการศึกษาเปนศูนยสอบท่ัวประเทศ เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและความคิดของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยประเมินตามมาตรฐาน 
การเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  
ไดประกาศกําหนดวิชาในการทดสอบสาหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ไดรับการประเมินครอบคลุม  4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สวนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 
ไดรับการประเมินครอบคลุม 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

จากขอมูลการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา  2562 
ระดับประเทศ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พบวา นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานใน 4 กลุมสาระ
การเรียนรูดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียเทากับ 49.07 คะแนน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียเทากับ 
34.42 คะแนน คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 32.90 คะแนน และวิทยาศาสตร คะแนนเฉล่ีย
เทากับ 35.55 คะแนน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐานใน 4 กลุมสาระการเรียนรูดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียเทากับ 55.14 คะแนน 
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียเทากับ 33.25 คะแนน คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 26.73 คะแนน 
และวิทยาศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 30.07 คะแนน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ ภาษาไทย 
คะแนนเฉล่ียเทากับ 42.21 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉล่ียเทากับ 35.70 
คะแนน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียเทากับ 29.20 คะแนน คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 25.41 
คะแนน และวิทยาศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 29.20 คะแนน 

แตเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 ระดับ  
จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร มีคะแนนเฉล่ีย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานใน 4 กลุมสาระการเรียนรูดังนี้ ภาษาไทย คะแนน
เฉล่ียเทากับ 49.07 คะแนน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียเทากับ 31.62 คะแนน คณิตศาสตร คะแนน
เฉล่ียเทากับ 32.63 คะแนน และวิทยาศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 34.86 คะแนน นักเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานใน 4 กลุมสาระการเรียนรูดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียเทากับ 54.46 คะแนน ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียเทากับ  31.12 คะแนน  คณิตศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ  25.74 คะแนน  และ
วิทยาศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ  29.48 คะแนน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ระดับจังหวัด
กําแพงเพชร มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานใน 5 กลุมสาระการ
เรียนรูดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียเทากับ  39.75 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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คะแนนเฉล่ียเทากับ 34.09 คะแนน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียเทากับ 25.19 คะแนน คณิตศาสตร 
คะแนนเฉล่ียเทากับ 21.89 คะแนน และวิทยาศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 27.42 คะแนน  

จากความสําคัญและขอมูลดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร  
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)         
ปการศึกษา 2562 มาใชเปนสารสนเทศเพื่อการวางแผนขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในจังหวัดกําแพงเพชร มุงเนนและความสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับผูเรียนทุกระดับช้ัน โดยใชคะแนนเฉล่ีย (Mean) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉล่ียตามมาตรฐานการเรียนรู และกลุมสาระการเรียนรู นํามาวิเคราะหในเชิง
เปรียบเทียบ จําแนกตามสังกัด ผลท่ีไดจากการวิจัยจะใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร ครูผูสอน 
ศึกษานิเทศก และผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษานํา ไปใชเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทในแตละพื้นท่ี อีกท้ังเปนการสรางความตระหนักใหแกครูผูสอนและ
นักเรียนในการเตรียมความพรอมสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2563 ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

กําแพงเพชร 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับ

จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและสังกัด  
 

ขอบเขตการศึกษา  
1. ขอบเขตดานเนือ้หา  
   การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ปการศึกษา 2562 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้  

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยวิเคราะหใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวิเคราะหใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยวิเคราะหใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร  

2. กลุมเปาหมาย  
   กลุมเปาหมายใชในการวิเคราะหครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกําแพงเพชร  
ท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
จํานวน 17,765 คน ไดแก  
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ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 7,595 คน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 6,667 คน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 3,503 คน  
3. ขอบเขตดานระยะเวลา  
   การศึกษาครั้งนี้ ใชระยะเวลา 2 เดือน ระหวางเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563  
 

นิยามศัพทเฉพาะ  
การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 

2562 หมายถึง การวิเคราะหคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ท่ีไดจากการประกาศผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) เมื่อวันท่ี 25 – 27 มีนาคม 2563 จํานวน 4 กลุมสาระการเรียนรู ใน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และจานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู ในช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 

กลุมสารการเรียนรู หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูท่ีดาเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน    
4 กลุมสาระการเรียนรู และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู  

มาตรฐานการเรียนรู หมายถึง มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ใชเปน
กรอบในการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  

สารการเรียนรู หมายถึง สาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ใชเปนกรอบในการ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  

สังกัด หมายถึง หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเขารวมการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 จํานวน 4 สังกัด ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-สพป.  
และสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา-สพม.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อปท.)  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ศึกษานิเทศก และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

มีสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับ
จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นท่ีและสรางความ
ตระหนักในความสําคัญของการประเมินระดับชาติ  

2. หนวยงานทางการศึกษาแตละสังกัด สามารถนําผลการวิเคราะหจากรายงานฉบับนี้ ไปใช
ในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และวางแผนการ
นิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป  
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บทที่ 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

ระดับจังหวัดกําแพงเพชร ผูรายงานไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  
1. หลักการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  
3. การบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา 2562  
 

1. หลักการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ในมาตรา 7 ยังระบุวาในกระบวนการ
เรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน  (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ (3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2561: 2-2) ไดสรุปอุดมการณและหลักการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐตองจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา
เยาวชนไททุกคนใหมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคท้ังในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก  
เพื่อเปนรากฐานท่ีพอเพียงสาหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาท่ีการงาน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว และเพื่อสรางเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงสําหรับ  
การสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยมีหลักการ
สําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีดังนี้  

1. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา และคุณธรรม
เปนผูท่ีมีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับอื่นไดอยางมีความสุข ใฝรู มีทักษะ ในการ
แสวงหาความรูท่ีพอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญ ความ
เปล่ียนแปลงไดอยางเทาทันและชาญฉลาด และมีความเปนประชาธิปไตย  
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2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย ใหมีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน ช่ือสัตย 
อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย 
และสังคมโลก  

3. หลักแหงความเสมอภาค คนไทยท้ังปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ไมนอยกวา 1 ป อยางท่ัวถึงเทาเทียม ควบคู ไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชนช้ันหรือความ
แตกตางทางสังคมวัฒนธรรม  

4. หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนมีสวนรวมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสรางเอกลักษณ ศักดิ์ศรีและตอบสนองความตองการทองถิ่น  

 

2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (ออนไลน: 2563) เรียกโดยยอ  

ได วา "สทศ." ใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา "National Institute of Educational Testing Service 
(Public Organization)" เรียกโดยยอได วา "NIETS" เปนหนวยงานทดสอบระดับชาติอยูในกากับ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังสถาบันการทดสอบแหชาติ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย 
พัฒนาและใหบริการทางดานการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศนองคกร  
องคกรสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนสถาบันทางวิชาการ  

และวิชาชีพ และเปนแหลงอางอิงระดับชาติและนานาชาติท่ีเช่ียวชาญดานการทดสอบและการ
ประเมินผลทางการศึกษา เพื่อใหคนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและ 
ทุกประเภทการศึกษาสูระดับสากล  

พันธกิจ  
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

ตามมาตรฐานการศึกษา  
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ตลอดจนใหความรวมมือและสนับสนุนการทดสอบท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา  

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรูความสามารถและการ
สอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผลไปใชเปนสวนหนึ่งในการเทียบระดับและ การเทียบ
โอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาตางระบบ  

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษาตลอดจนเผยแพรเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  
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5. เปนศูนยกลางขอมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และใหบริการผลการ
ทดสอบแกหนวยงานตาง ๆ ไดท้ังในประเทศและตางประเทศ  

6. พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง การ
พัฒนาบุคลากรดานการทดสอบและประเมินผล ดานการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
รวมทั้งการใหการรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหนวยงานการประเมินผลและ
ทดสอบทางการศึกษา  

7. เปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

 

3. การบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

วัตถุประสงค O-NET  
1. เพื่อทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
2. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตร  

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
3. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  
4. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ  
5. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอื่น  
โครงสรางการบริหรการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
1. ระดับ สทศ. เพื่อกําหนดนโยบายเก่ียวกับการทดสอบ  
2. ระดับศูนยสอบ เพื่อกํากับการจัดสอบใหโปรงใส ไดมาตรฐาน ประธานศูนยสอบ คือ 

ศึกษาธิการจังหวัด, ผูอํานวยการสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ผูอํานวยการสานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล / ผูอํานวยการสานักการศึกษา กทม./ 
ผูอํานวยการสานักการศึกษา เมืองพัทยา/ ทองถิ่นจังหวัด ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และสามารถต้ังคณะทางานไดตามเหมาะสม เชน  

1. คณะทํางานประสานงานการจัดสอบ  
2. คณะทํางานรับ–สง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและอุปกรณการสอบ  
3. คณะทํางานจัดทาขอมูลโรงเรียน ขอมูลนักเรียน และขอมูลศูนยสอบ  
4. คณะทํางานการเงิน จํานวนคณะทํางาน และจํานวนผูทํางานแตละคณะ ขอให  
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พิจารณาตามความเหมาะสมกับจานวน นักเรียนผูเขาสอบ หนาท่ีหลัก คือ  
1. ประสานงานกับ สทศ. และดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ.  
2. ประสานงาน กํากับ และติดตาม การสงขอมูลโรงเรียน ขอมูลนักเรียนของสนาม  

สอบและโรงเรียนท่ีศูนยสอบรับผิดชอบ ใหเปนตามกําหนดการและแนวปฏิบัติของ สทศ.  
3. กําหนดสนามสอบ และแจงขอมูลหองสอบให สทศ. ทราบ  
4. ออกเลขท่ีนั่งสอบใหผูเขาสอบกรณีพิเศษ  
5. แตงต้ังตัวแทนศูนยสอบและสงไปปฏิบัติหนาท่ีประจําสนามสอบ  
6. แตงต้ังคณะทํางานระดับศูนยสอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
7. ควบคุม กํากับใหการดําเนินการจัดสอบของศูนยสอบและสนามสอบเปนไปดวย  

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
8. แกปญหาในการดําเนินการจัดสอบของศูนยสอบและสนามสอบ  
9. บริหารคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรท่ีไดรับจาก สทศ.  
10. รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบ และสรุปคาใชจายในการจัดสอบ แจงให  

สทศ. ทราบ บทบาทสําคัญ  
นอกเหนือจากประสานงานกับ สทศ. และสนามสอบแลว ศูนยสอบตองรับผิดชอบ  

การจัดสอบในหองสอบ และสนามสอบใหโปรงใส ไมทุจริต  
3. ระดับสนามสอบ  
เพื่อกํากับการจัดสอบในสนามสอบใหโปรงใส ไดมาตรฐาน สนามสอบเสนอช่ือ  

คณะกรรมการดําเนินการ ทดสอบเพื่อใหศูนยสอบอนุมัติแตงต้ัง คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ไดแก 

1. หัวหนาสนามสอบ  
2. ผูประสานงานสนามสอบ จานวน 1 คน  
3. กรรมการกลาง อัตรา 1 คน : 3 หองสอบ  
4. กรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน : 1 หองสอบ (กรรมการคุมสอบไมควรคุม  

นักเรียนของตนเอง)  
5. นักการ ภารโรง อัตรา 1 คน : 5 หองสอบ  
6. เจาหนาท่ีอื่น ๆ เชน เจาหนาท่ีพยาบาล เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย  
หนาท่ีหลัก คือ  
1. ประสานงานกับศูนยสอบ และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของศูนย  

สอบอยางเครงครัด  
2. เสนอช่ือคณะกรรมการท่ีทํางานในระดับสนามสอบ ใหศูนยสอบอนุมัติแตงต้ัง  
3. เตรียมความพรอมกอนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานท่ีสอบและหองสอบ การ  

ประชาสัมพันธการสอบ การประกาศรายช่ือและเลขท่ีนั่งสอบ  
4. รับ – สง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเก่ียวกับการจัดสอบจาก  

ศูนยสอบ ตามเวลาท่ี ศูนยสอบนัดหมาย และเก็บรักษาใหปลอดภัย  
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5. จัดสอบภายในสนามสอบใหมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปรงใส เปนตาม  
แนวปฏิบัติในคูมือ การจัดสอบสําหรับศูนยสอบและสนามสอบ  

6. ประสานงานศูนยสอบ ในกรณีมีผูเขาสอบ (กรณีพิเศษ) ผูเขาสอบ (กรณีพิเศษ)  
คือ ผูท่ีไมมีช่ือในใบ เซ็นช่ือผูเขาสอบ (สทศ.2) และเปนผูมีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุอาจเกิดจากโรงเรียน
ไมสงขอมูล (walk in) หรือไดยายสถานศึกษามาในภายหลัง  

7. ประสานงานกับศูนยสอบเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
ระดับสนามสอบและรายงานสรุปการดาเนินการจัดสอบใหศูนยสอบทราบ  

4. ขอบเขตการประเมิน  
    - ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จัดสอบ 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  
    - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จัดสอบ 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  
    - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จัดสอบ 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการ 

 
รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร ผูรายงานไดดําเนินการตามลาดับข้ันตอน ดังนี้  
1. กลุมเปาหมายในการศึกษา  
2. เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  

 

1. กลุมเปาหมายในการศึกษา  
กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 จํานวน 17,765 คน ดังนี้  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 7,595 คน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 6,667 คน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 3,503 คน  
 

2. เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ  
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
ซึ่งไดดําเนินการจัดสอบนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยจัดสอบ 4 
กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาป ท่ี 6 จัดสอบ 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

ระดับจังหวัดกําแพงเพชร ครั้งนี้ ผูรายงานดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการดาวนโหลด  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
กําแพงเพชร ของนักเรียนทุกระดับช้ันท่ีเขารับการทดสอบ จากระบบประกาศและรายงานผลการ
สอบ ระหวางวันท่ี 25 – 27 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 
ทาง http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx  
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4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  
ผูรายงานดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีสถิติท่ีใชใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ  
1. การศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใช
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. การเปรียบเทียบรอยละของคะแนนเฉล่ียตามมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู จาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและสังกัด โดยใชความถ่ี 
และรอยละ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร นําเสนอผลการวิเคราะหเปน 5 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ตอนท่ี 4 การจัดลําดับสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
           (O-NET) 10 ลําดับของจังหวัดกําแพงเพชร 
ตอนท่ี 5 การจัดลําดับนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
           (O-NET) 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ตอนท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  

มีนักเรียนเขารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวนท้ังส้ิน 7,595 คน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดังตารางท่ี 1 – 15  

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
              ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัด 

กลุมสาระ 
การเรียนรู/

วิชา 

จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

คะแนน 
สูงสุด 
(MAX) 

ตํ่าสุด 
(Min) 

เฉล่ีย 
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 (S.D.) 

ภาษาไทย 7,595 91 9 49.07 13.46 
 *  ปรนัย 7,595 75 5 38.67 12.03 
 *  อัตนัย 7,595 18.5 0 10.64 2.75 
ภาษาอังกฤษ 7,594 100 2.5 31.62 14.19 
คณิตศาสตร 7,595 100 0 32.63 14.84 
วิทยาศาสตร 7,594 96.5 3.5 34.86 13.02 
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           จากตารางท่ี 1  พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,595 คน  คะแนนรวมสูงสุด 91 คะแนน  
ตํ่าสุด 9 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
13.46  เมื่อพิจารณาผลสอบผลสอบปรนัย คะแนนสูงสุด 75 คะแนน ตํ่าสุด 5 คะแนน  มีคะแนน
เฉล่ีย (Mean) เทากับ 38.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 12.03 สวนอัตนัย คะแนนสูงสุด 
18.50คะแนน ตํ่าสุด 0 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (mean) เทากับ 10.64 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ2.75    
 วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,594 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน    
ตํ่าสุด 2.5 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 14.19   
 วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,595 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน      
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 14.84   
 วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,594 คน  คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน     
ตํ่าสุด 3.50 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 13.02   
 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                            
              ปการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ.  
              ทองถิ่นและประเทศ  

กลุมสาระ 
การเรียนรู/วิชา 

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ  
สช. 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ทองถิ่น 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 49.07 48.39 52.13 47.95 47.11 49.07 
 *  ปรนัย 38.42 37.86 41.48 37.61 37.10 38.67 
 *  อัตนัย 10.64 10.53 10.65 10.34 10.02 10.41 
ภาษาอังกฤษ 31.62 31.89 43.78 30.86 31.81 34.42 
คณิตศาสตร 32.63 31.75 36.71 31.60 30.29 32.90 
วิทยาศาสตร 34.86 34.50 38.96 34.30 33.95 35.55 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 เทากับระดับประเทศ และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 
ระดับภาค, ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับ สพฐ.  

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
13



 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค,  
ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค,  
ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
              ปการศึกษา 2562  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษา 
              จังหวัดกําแพงเพชร  

กลุมสาระ 
การเรียนรู/วิชา 

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
ระดับ
จังหวัด 

สถานศึกษา
เอกชน สพป.กพ.1 สพป.กพ.2 ทองถิ่น 

ภาษาไทย 49.07 51.52 48.27 48.59 46.34 
 *  ปรนัย 38.42 40.6 37.72 38.00 35.99 
 *  อัตนัย 10.64 10.93 10.55 10.59 10.35 
ภาษาอังกฤษ 31.62 36.38 30.99 28.93 29.97 
คณิตศาสตร 32.63 33.49 32.88 31.93 29.22 
วิทยาศาสตร 34.86 36.97 34.32 34.21 32.60 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.2 , สพป.กพ.1 และระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , ระดับทองถิ่น และ สพป.กพ.2 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
              ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ท 1.1 55.82 19.31 55.99 18.81 0.17 
2 ท 2.1 54.63 15.62 55.38 14.32 0.75 
3 ท 3.1 47.91 27.39 47.41 26.93 -0.50 
4 ท 4.1 39.49 18.42 38.91 17.68 -0.58 
5 ท 5.1 44.82 24.62 44.58 23.84 -0.24 

 จากตารางท่ี 4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐาน 
การเรียนรู ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ เปนมาตรฐานการเรียนรู 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -0.58) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียน 
มีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 0.58  
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
              การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
              กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ท 1.1 55.99 18.81 
2 ท 2.1 55.38 14.32 
3 ท 3.1 47.41 26.93 
4 ท 4.1 38.91 17.68 
5 ท 5.1 44.58 23.84 

จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวามาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว
เปนสมบัติของชาติ เปนมาตรฐานการเรียนรู เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) เทากับ 38.91 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 17.68เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ีย  
ในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
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ตารางท่ี 6  แสดงการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
               กับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean) S.D. (Mean) S.D. 
1 ท 1.1 55.99 18.81 61.09 20.50 -5.10 
2 ท 2.1 55.38 14.32 57.77 15.38 -2.39 
3 ท 3.1 47.41 26.93 73.70 26.07 -26.29 
4 ท 4.1 38.91 17.68 40.98 17.31 -2.07 
5 ท 5.1 44.58 23.84 55.10 26.66 -10.52 

             จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษาพบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 สามารถ
เลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยาง 
มีวิจารณญาณและสรางสรรค เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพฒันาการต่ําท่ีสุด (คะแนน
พัฒนาการ = -26.29) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
              ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean) S.D. 
1 ค 1.1 68.28 46.54 67.19 46.95 -1.09 
2 ค 1.2 27.96 23.18 27.94 22.93 -0.02 
3 ค 1.3 15.87 36.54 16.35 36.98 0.48 
4 ค 1.4 39.23 48.83 41.62 49.29 2.39 
5 ค 2.1 39.11 34.95 39.72 34.98 0.61 
6 ค 2.2 25.96 43.84 24.44 42.97 -1.52 
7 ค 3.1 24.32 32.05 22.70 31.06 -1.62 
8 ค 4.1 57.46 49.44 59.01 49.18 1.55 
9 ค 5.1 11.50 23.84 10.51 22.45 -0.99 
10 ค 5.2 32.55 46.86 29.93 45.79 -2.62 
11 บูรณาการ 39.22 26.46 39.13 25.63 -0.09 

 จากตารางท่ี 7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐาน 
การเรียนรู ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได              
อยางสมเหตุสมผล เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด  
(ความแตกตาง = -2.62) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู  
ค 5.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.62  
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
              การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
              กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ค 1.1 67.19 46.95 
2 ค 1.2 27.94 22.93 
3 ค 1.3 16.35 36.98 
4 ค 1.4 41.62 49.29 
5 ค 2.1 39.72 34.98 
6 ค 2.2 24.44 42.97 
7 ค 3.1 22.70 31.06 
8 ค 4.1 59.01 49.18 
9 ค 5.1 10.51 22.45 
10 ค 5.2 29.93 45.79 
11 บูรณาการ 39.13 25.63 

จากตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวามาตรฐานการเรียนรู ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 
10.51 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 22.45 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐาน
การเรียนรู  
 
ตารางท่ี 9  แสดงวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
               กับปการศึกษาท่ีผานมา ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/ 
               วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean) S.D. (Mean) S.D. 
1 ค 1.1 67.19 46.95 23.88 42.63 43.31 
2 ค 1.2 27.94 22.93 30.38 28.00 -2.44 
3 ค 1.3 16.35 36.98 63.70 48.09 -47.35 
4 ค 1.4 41.62 49.29 19.32 39.48 22.30 
5 ค 2.1 39.72 34.98 36.49 37.60 3.23 
6 ค 2.2 24.44 42.97 22.34 30.25 2.10 
7 ค 3.1 22.70 31.06 27.60 32.44 -4.90 
8 ค 4.1 59.01 49.18 46.03 49.84 12.98 
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อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean) S.D. (Mean) S.D. 
9 ค 5.1 10.51 22.45 54.98 38.73 -44.47 
10 ค 5.2 29.93 45.79 77.03 42.07 -47.10 
11 บูรณาการ 39.13 25.63 32.91 34.07 6.22 

             จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 1.3 
ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการต่ําท่ีสุด 
(คะแนนพัฒนาการ = -47.35) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 10  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean) S.D. 
1 ว 1.1 31.84 21.53 31.07 20.91 -0.77 
2 ว 1.2 44.36 35.45 43.63 35.09 -0.73 
3 ว 2.1 48.52 49.98 49.13 49.99 0.61 
4 ว 2.2 47.41 49.93 46.68 49.89 -0.73 
5 ว 3.1 22.71 20.88 20.92 20.09 -1.79 
6 ว 3.2 59.69 49.05 59.19 49.15 -0.50 
7 ว 4.1 34.35 34.44 34.48 34.45 0.13 
8 ว 5.1 33.42 22.70 32.42 21.87 -1.00 
9 ว 6.1 38.17 25.80 38.07 25.49 -0.10 
10 ว 7.1 25.66 43.68 24.49 43.00 -1.17 
11 ว 7.2 28.09 44.95 27.27 44.54 -0.82 
12 บูรณาการ 47.18 33.03 47.36 32.79 0.18 

 จากตารางท่ี 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐาน 
การเรียนรู ว 3.1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู       
นําความรูไปใชประโยชน เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด  
(ความแตกตาง = -1.79) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู  
ว 3.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 1.79  
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
                การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   
                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ว 1.1 31.07 20.91 
2 ว 1.2 43.63 35.09 
3 ว 2.1 49.13 49.99 
4 ว 2.2 46.68 49.89 
5 ว 3.1 20.92 20.09 
6 ว 3.2 59.19 49.15 
7 ว 4.1 34.48 34.45 
8 ว 5.1 32.42 21.87 
9 ว 6.1 38.07 25.49 
10 ว 7.1 24.49 43.00 
11 ว 7.2 27.27 44.54 
12 บูรณาการ 47.36 32.79 

จากตารางท่ี 11 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวามาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 เขาใจสมบัติของ 
สารความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค                
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูนําความรูไปใชประโยชน   
เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 20.92 และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 20.09 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
 
ตารางที่ 12  แสดงวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
                 กับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                 วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ว 1.1 31.07 20.91 31.64 18.62 -0.57 
2 ว 1.2 43.63 35.09 43.51 28.56 0.12 
3 ว 2.1 49.13 49.99 67.49 32.40 -18.36 
4 ว 2.2 46.68 49.89 62.16 48.50 -15.48 
5 ว 3.1 20.92 20.09 46.75 25.63 -25.83 
6 ว 3.2 59.19 49.15 31.40 32.50 27.79 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
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อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
7 ว 4.1 34.48 34.45 37.47 34.01 -2.99 
8 ว 5.1 32.42 21.87 39.20 23.98 -6.78 
9 ว 6.1 38.07 25.49 33.95 20.53 4.12 
10 ว 7.1 24.49 43.00 22.14 27.81 2.35 
11 ว 7.2 27.27 44.54 52.06 49.96 -24.79 
12 บูรณาการ 47.36 32.79 36.51 48.15 10.85 

             จากตารางท่ี 12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู  
ว 3.1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูนําความรู 
ไปใชประโยชน เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -25.83)  
ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 13  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาตางประเทศ 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ต 1.1 34.36 21.31 32.79 19.28 -1.57 
2 ต 1.2 34.19 23.12 30.46 19.25 -3.73 
3 ต 1.3 34.65 24.70 31.37 21.50 -3.28 
4 ต 2.1 43.95 25.19 43.32 23.59 -0.63 
5 ต 2.2 32.89 23.69 30.85 21.97 -2.04 
6 ต 4.1 31.05 25.97 27.09 22.47 -3.96 

 จากตารางท่ี 13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐาน 
การเรียนรู ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -3.96)  
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 ตํ่ากวานักเรียนใน
ระดับประเทศ รอยละ 3.96  
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ตารางท่ี 14  แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
                 การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   
                 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาตางประเทศ 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ต 1.1 32.79 19.28 
2 ต 1.2 30.46 19.25 
3 ต 1.3 31.37 21.50 
4 ต 2.1 43.32 23.59 
5 ต 2.2 30.85 21.97 
6 ต 4.1 27.09 22.47 

จากตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวามาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศใน
สถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  
มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.09 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 22.47 เมื่อเทียบ
กับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
 
ตารางท่ี 15  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดใน 
                ปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                วิชาภาษาอังกฤษ 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ต 1.1 32.79 19.28 33.55 19.87 -0.76 
2 ต 1.2 30.46 19.25 37.51 21.64 -7.05 
3 ต 1.3 31.37 21.50 35.78 23.49 -4.41 
4 ต 2.1 43.32 23.59 58.33 29.32 -15.01 
5 ต 2.2 30.85 21.97 31.90 22.32 -1.05 
6 ต 4.1 27.09 22.47 37.09 22.99 -10.00 

             จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู      
ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ  
= -15.01) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
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ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
           ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  
มีนักเรียนเขารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวนท้ังส้ิน 6,667 คน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังตารางท่ี 16 – 30  

 
ตารางท่ี 16 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับ 
               ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัด 

กลุมสาระ 
การเรียนรู/

วิชา 

จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

คะแนน 
สูงสุด 
(MAX) 

ตํ่าสุด 
(Min) 

เฉล่ีย 
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 (S.D.) 

ภาษาไทย 6,664 95.00 9.00 54.46 14.43 
ภาษาอังกฤษ 6,667 98.00 2.00 31.12 10.61 
คณิตศาสตร 6,664 100.00 0.00 25.74 13.92 
วิทยาศาสตร 6,665 79.50 6.00 29.48 7.98 

           จากตารางท่ี 16  พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,664 คน  คะแนนรวมสูงสุด 95 คะแนน ตํ่าสุด 
9 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 14.43   
 วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรยีนเขาสอบ 6,667 คน  คะแนนสูงสุด 98 คะแนน ตํ่าสุด  
2 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 10.61   
 วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,664 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน      
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
13.92   
 วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,665 คน  คะแนนสูงสุด 79.50 คะแนน     
ตํ่าสุด 6.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 7.98   
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ตารางท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                            
               ปการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ.  
               ทองถิ่นและประเทศ  

กลุมสาระ 
การเรียนรู/วิชา 

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ  
สช. 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ทองถิ่น 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 54.46 53.74 53.81 55.91 51.13 55.14 
ภาษาอังกฤษ 31.12 31.29 36.02 32.98 29.50 33.25 
คณิตศาสตร 25.74 25.43 27.14 26.98 22.96 26.73 
วิทยาศาสตร 29.48 29.49 29.98 30.22 28.68 30.07 
 จากตารางท่ี 17 พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับ สช., 
ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับ
ทองถ่ิน  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  
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ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
               ปการศึกษา 2562  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของหนวยงานการศึกษา 
               จังหวัดกําแพงเพชร  

กลุมสาระ 
การเรียนรู/

วิชา 

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
ระดับ
จังหวัด 

สถานศึกษา
เอกชน 

สพป.กพ.
1 

สพป.กพ.
2 

สพม.41 ทองถิ่น รร.พระ
ปริยัติ 

ภาษาไทย 54.46 50.75 52.53 52.42 55.67 47.46 49.47 
ภาษาอังกฤษ 31.12 28.23 29.22 28.14 32.28 27.50 29.07 
คณิตศาสตร 25.74 23.63 23.85 23.40 26.80 21.22 21.07 
วิทยาศาสตร 29.48 28.48 29.11 28.76 29.82 27.08 27.08 

 จากตารางท่ี 18 พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 , สถานศึกษาเอกชน , รร.พระปริยติั 
และระดับทองถิ่น 

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , รร.พระปริยัติ , สถานศึกษาเอกชน , 
สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สถานศึกษาเอกชน ,สพป.กพ.2 , 
ระดับทองถิ่นและรร.พระปริยัติ  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 , สถานศึกษาเอกชน ,  
รร.พระปริยัติ และระดับทองถิ่น 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean) S.D. 
1 ท 1.1 48.65 19.25 48.20 18.72 -0.45 
2 ท 2.1 48.92 23.2 47.39 22.63 -1.53 
3 ท 3.1 69.68 22.53 69.64 21.74 -0.04 
4 ท 4.1 47.80 13.62 46.81 12.75 -0.99 
5 ท 5.1 72.48 26.12 72.30 25.13 -0.18 

 จากตารางท่ี 19  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู  
ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -1.53) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ  
รอยละ 1.53 
 
ตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
               การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
               กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ท 1.1 48.20 18.72 
2 ท 2.1 47.39 22.63 
3 ท 3.1 69.64 21.74 
4 ท 4.1 46.81 12.75 
5 ท 5.1 72.30 25.13 

จากตารางท่ี 20 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวามาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 
46.81 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 12.75 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐาน
การเรียนรู  
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ตารางท่ี 21  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดใน 
                 ปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                 วิชาภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean) S.D. (Mean) S.D. 
1 ท 1.1 48.20  18.72 56.88  19.56 -8.68 
2 ท 2.1 47.39  22.63 47.98  22.55 -0.59 
3 ท 3.1 69.64  21.74 59.20  24.84 10.44 
4 ท 4.1 46.81  12.75 45.56  11.90 1.25 
5 ท 5.1 72.30  25.13 56.75  25.07 15.55 

            จากตารางท่ี 21 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1  
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและ   
มีนิสัยรักการอาน เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -8.68) 
ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง 
 
ตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ค 1.1 37.65 48.45 38.42 48.64 0.77 
2 ค 1.2 13.83 25.52 13.00 24.09 -0.83 
3 ค 2.1 14.39 35.10 12.18 32.71 -2.21 
4 ค 3.1 43.55 36.80 42.34 35.93 -1.21 
5 ค 3.2 10.30 23.08 8.63 20.78 -1.67 
6 ค 4.1 28.12 44.96 25.93 43.83 -2.19 
7 ค 4.2 32.09 21.92 31.54 21.17 -0.55 
8 ค 5.1 23.31 26.82 22.21 25.91 -1.10 
9 ค 5.2 26.53 35.36 25.12 33.86 -1.41 
10 บูรณาการ 28.22 21.84 27.40 20.29 -0.82 

 จากตารางท่ี 22  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัด เปนมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.21) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ค 2.1 ตํ่ากวา นักเรียนในระดับประเทศ  
รอยละ 2.21  
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ตารางท่ี 23  แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
                การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ค 1.1 38.42 48.64 
2 ค 1.2 13.00 24.09 
3 ค 2.1 12.18 32.71 
4 ค 3.1 42.34 35.93 
5 ค 3.2 8.63 20.78 
6 ค 4.1 25.93 43.83 
7 ค 4.2 31.54 21.17 
8 ค 5.1 22.21 25.91 
9 ค 5.2 25.12 33.86 
10 บูรณาการ 27.40 20.29 

จากตารางท่ี 23 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) 
ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric 
model) ในการแกปญหา เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
เทากับ 8.63 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 20.78 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ีย 
ในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
 
ตารางท่ี 24  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดใน 
                ปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/ 

     วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean) S.D. (Mean) S.D. 
1 ค 1.1 38.42 48.64 22.33 30.91 16.09 
2 ค 1.2 13.00 24.09 24.08 29.50 -11.08 
3 ค 2.1 12.18 32.71 - - - 
4 ค 3.1 42.34 35.93 24.06 42.75 18.28 
5 ค 3.2 8.63 20.78 26.04 25.07 -17.41 
6 ค 4.1 25.93 43.83 31.24 46.35 -5.31 
7 ค 4.2 31.54 21.17 24.36 20.66 7.18 
8 ค 5.1 22.21 25.91 30.86 25.75 -8.65 
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อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean) S.D. (Mean) S.D. 
9 ค 5.2 25.12 33.86 31.22 34.81 -6.10 
10 บูรณาการ 27.40 20.29 21.69 22.16 5.71 

             จากตารางท่ี 24 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 3.2 
ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแบบจําลอง
ทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการ
ตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -17.41) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 25 แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                ระดับประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ว 1.1 30.85 16.09 29.67 15.69 -1.18 
2 ว 1.2 54.09 49.83 55.95 49.64 1.86 
3 ว 2.1 28.90 45.33 26.32 44.04 -2.58 
4 ว 2.2 57.02 49.50 55.48 49.70 -1.54 
5 ว 3.1 20.24 18.02 19.65 17.62 -0.59 
6 ว 3.2 31.30 21.88 30.88 21.58 -0.42 
7 ว 4.1 25.67 24.73 25.20 24.56 -0.47 
8 ว 4.2 22.64 30.70 21.40 29.84 -1.24 
9 ว 5.1 32.51 16.31 31.94 15.95 -0.57 
10 ว 6.1 33.02 20.71 33.49 20.36 0.47 
11 ว 7.1 27.14 27.70 27.04 27.51 -0.10 
12 ว 7.2 19.13 39.33 19.05 39.27 -0.08 
13 บูรณาการ 28.07 30.09 26.74 29.51 -1.33 

 จากตารางท่ี 25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่นความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิตความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสาร 
ส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับ 
ประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.58) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ว 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.58  
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ตารางท่ี 26  แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
                การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ว 1.1 29.67 15.69 
2 ว 1.2 55.95 49.64 
3 ว 2.1 26.32 44.04 
4 ว 2.2 55.48 49.70 
5 ว 3.1 19.65 17.62 
6 ว 3.2 30.88 21.58 
7 ว 4.1 25.20 24.56 
8 ว 4.2 21.40 29.84 
9 ว 5.1 31.94 15.95 
10 ว 6.1 33.49 20.36 
11 ว 7.1 27.04 27.51 
12 ว 7.2 19.05 39.27 
13 บูรณาการ 26.74 29.51 

จากตารางท่ี 26 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวามาตรฐานการเรียนรู ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยี
อวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร   
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางมีคุณธรรมตอชีวิตและส่ิงแวดลอม เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนน
เฉล่ีย (Mean) เทากับ 19.05 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 39.27 เมื่อเทียบกับคะแนน
เฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
 
ตารางท่ี 27  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัด 
                 ในปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                 วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ว 1.1 29.67  15.69 44.81  19.08 -15.14 
2 ว 1.2 55.95  49.64 35.98  47.99 19.97 
3 ว 2.1 26.32  44.04 35.67  47.90 -9.35 
4 ว 2.2 55.48  49.70 44.95  49.74 10.53 
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อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
5 ว 3.1 19.65  17.62 30.49  19.80 -10.84 
6 ว 3.2 30.88  21.58 26.72  22.89 4.16 
7 ว 4.1 25.20  24.56 19.66  23.05 5.54 
8 ว 4.2 21.40  29.84 31.13  32.91 -9.73 
9 ว 5.1 31.94  15.95 32.10  15.40 -0.16 
10 ว 6.1 33.49  20.36 35.97  19.91 -2.48 
11 ว 7.1 27.04  27.51 33.52  34.29 -6.48 
12 ว 7.2 19.05  39.27 43.09  49.52 -24.04 
13 บูรณาการ 26.74  29.51 45.06  27.91 -18.32 

             จากตารางท่ี 27 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู  
ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดานการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและส่ิงแวดลอม เปนมาตรฐานการเรียนรู
ท่ีมีคะแนนพัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -24.04) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 28  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับ 
                 ระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ต 1.1 32.60  16.55 30.51  14.02 -2.09 
2 ต 1.2 36.79  19.96 34.04  16.75 -2.75 
3 ต 1.3 32.30  15.73 30.73  14.11 -1.57 
4 ต 2.1 40.45  35.78 37.49  34.90 -2.96 
5 ต 2.2 24.10  21.85 22.48  21.00 -1.62 

 จากตารางท่ี 28  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด  
(ความแตกตาง = -2.96) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู  
ต 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.96  
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ตารางท่ี 29  แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
                การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ต 1.1 30.51  14.02 
2 ต 1.2 34.04  16.75 
3 ต 1.3 30.73  14.11 
4 ต 2.1 37.49  34.90 
5 ต 2.2 22.48  21.00 

จากตารางท่ี 29 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวามาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความ
แตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช 
อยางถูกตองและเหมาะสมเปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
เทากับ 22.48 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 21.00 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุก
มาตรฐานการเรียนรู  

 
ตารางท่ี 30  แสดงผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัด 
                ในปปจจุบันกับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                วิชาภาษาอังกฤษ 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ต 1.1 30.51  14.02 25.66  11.36 4.85 
2 ต 1.2 34.04  16.75 30.69  14.66 3.35 
3 ต 1.3 30.73  14.11 28.31  13.69 2.42 
4 ต 2.1 37.49  34.90 32.40  34.09 5.09 
5 ต 2.2 22.48  21.00 21.76  20.66 0.72 

            จากตารางท่ี 30 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู       
ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสมเปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = 0.72) ซึง่แสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
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ตอนท่ี 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
            ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  
มีนักเรียนเขารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนท้ังส้ิน 3,503 คน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดังตารางท่ี 31 - 48 
 
ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
               ปท่ี 6 ระดับจังหวัด 

กลุมสาระ 
การเรียนรู/

วิชา 

จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

คะแนน 
สูงสุด 
(MAX) 

ตํ่าสุด 
(Min) 

เฉล่ีย 
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ภาษาไทย 3,493 86.00 10.00 39.75 13.67 
ภาษาอังกฤษ 3,503 85.00 6.25 25.19 9.62 
คณิตศาสตร 3,503 100.00 0.00 21.89 13.81 
วิทยาศาสตร 3,496 92.00 4.00 27.42 9.42 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3,500 64.00 12.00 34.09 7.85 

           จากตารางท่ี 31  พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

 วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,493 คน  คะแนนรวมสูงสุด 86.00 คะแนน  
ตํ่าสุด 10.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 13.67   
 วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรยีนเขาสอบ 3,503 คน  คะแนนสูงสุด 85.00 คะแนน    
ตํ่าสุด 6.25 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
9.62   
 วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,503 คน  คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน     
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
13.81   
 วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,496 คน  คะแนนสูงสุด 92.00 คะแนน      
ตํ่าสุด 4.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
9.42  
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 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,500 คน  คะแนนสูงสุด
64.00 คะแนน ตํ่าสุด 12.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 7.85 
 
ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                            
               ปการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ.  
               ทองถิ่นและประเทศ  

กลุมสาระ 
การเรียนรู/วิชา 

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ  
สช. 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ทองถิ่น 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 39.75 40.27 - 43.02 37.00 42.21 
ภาษาอังกฤษ 25.19 26.54 - 28.97 24.04 29.20 
คณิตศาสตร 21.89 23.32 - 25.62 19.61 25.41 
วิทยาศาสตร 27.42 28.16 - 29.40 26.29 29.20 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34.09 34.62 
 

- 36.10 32.81 35.70 

 จากตารางท่ี 32 พบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา
ระดับทองถิ่น  
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ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
               ปการศึกษา 2562  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  

กลุมสาระการเรียนรู/วิชา คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
ระดับจังหวัด สพม.41 ทองถิ่น 

ภาษาไทย 39.75 39.88 36.17 
ภาษาอังกฤษ 25.19 25.29 22.72 
คณิตศาสตร 21.89 22.03 18.08 
วิทยาศาสตร 27.42 27.46 26.22 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.09 34.19 31.34 
 จากตารางท่ี 33 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 โดยหนวยงานการศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 
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ตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ท 1.1 43.65  17.61 41.01  16.68 -2.64 
2 ท 2.1 45.10  17.85 42.35  16.99 -2.75 
3 ท 3.1 66.33  25.60 63.39  26.05 -2.94 
4 ท 4.1 34.03  15.23 32.15  14.15 -1.88 
5 ท 5.1 45.41  20.18 42.70  18.83 -2.71 

 จากตารางท่ี 34  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ    
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.94) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรู
ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.94 
 
ตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
               การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
               กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ท 1.1 41.01  16.68 
2 ท 2.1 42.35  16.99 
3 ท 3.1 63.39  26.05 
4 ท 4.1 32.15  14.15 
5 ท 5.1 42.70  18.83 

จากตารางท่ี 35 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6พบวามาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 
32.15 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 14.15 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐาน
การเรียนรู  
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ตารางท่ี 36  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
               กับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย 

อันดับท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 
(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 

1 ท 1.1 41.01  16.68 53.89  21.36 -12.88 
2 ท 2.1 42.35  16.99 42.62  21.01 -0.27 
3 ท 3.1 63.39  26.05 70.84  24.26 -7.45 
4 ท 4.1 32.15  14.15 32.36  13.18 -0.21 
5 ท 5.1 42.70  18.83 36.08  16.19 6.62 

             จากตารางท่ี 36 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -12.88) 
ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง 
 
ตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ค 1.1 24.59  31.15 21.52  28.83 -3.07 
2 ค 1.2 17.08  28.37 13.93  24.54 -3.15 
3 ค 1.4 39.88  48.97 36.60  48.17 -3.28 
4 ค 2.2 25.03  30.64 20.36  26.94 -4.67 
5 ค 4.1 25.52  23.19 21.55  19.21 -3.97 
6 ค 4.2 26.29  20.12 22.88  17.34 -3.41 
7 ค 5.1 23.19  21.01 21.01  18.62 -2.18 
8 ค 5.2 25.93  26.09 22.24  23.10 -3.69 
9 บูรณาการ 27.10  28.28 22.84  24.59 -4.26 

 จากตารางท่ี 37  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ค 2.2 แกปญหาเกี่ยวกับการวัด เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศ
มากท่ีสุด (ความแตกตาง = -4.67) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐาน 
การเรียนรู ค 2.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 4.67 
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ตารางท่ี 38 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
               การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
               กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ค 1.1 21.52 28.83 
2 ค 1.2 13.93 24.54 
3 ค 1.4 36.60 48.17 
4 ค 2.2 20.36 26.94 
5 ค 4.1 21.55 19.21 
6 ค 4.2 22.88 17.34 
7 ค 5.1 21.01 18.62 
8 ค 5.2 22.24 23.10 
9 บูรณาการ 22.84 24.59 

จากตารางท่ี 38 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 1.2 เขาใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการ      
ในการแกปญหา เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 
13.93 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 24.54 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐาน
การเรียนรู 
 
ตารางท่ี 39  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
                 กับปการศึกษาท่ีผานมา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                 วิชาคณิตศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ค 1.1 21.52  28.83 24.61  32.96 -3.09 
2 ค 1.2 13.93  24.54 23.37  32.01 -9.44 
3 ค 1.4 36.60  48.17 14.30  35.01 22.30 
4 ค 2.2 20.36  26.94 17.86  26.78 2.50 
5 ค 4.1 21.55  19.21 34.65  22.68 -13.10 
6 ค 4.2 22.88  17.34 25.85  18.10 -2.97 
7 ค 5.1 21.01  18.62 25.48  21.33 -4.47 
8 ค 5.2 22.24  23.10 26.95  23.84 -4.71 
9 บูรณาการ 22.84  24.59 24.43  31.43 -1.59 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
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             จากตารางท่ี 39 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 4.1 
เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -13.10) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนม
ตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 40 ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ว 1.1 34.44  23.52 32.24  22.46 2.20 
2 ว 1.2 38.36  24.00 35.36  22.68 3.00 
3 ว 2.1 27.87  33.35 25.76  32.57 2.11 
4 ว 2.2 33.62  47.24 30.21  45.92 3.41 
5 ว 3.1 24.28  22.17 22.24  19.77 2.04 
6 ว 3.2 31.93  19.22 31.45  19.03 0.48 
7 ว 4.1 27.46  21.82 26.76  20.60 0.70 
8 ว 4.2 18.28  20.95 16.98  19.39 1.30 
9 ว 5.1 23.15  17.64 21.30  16.35 1.85 
10 ว 6.1 21.78  23.88 20.38  22.68 1.40 
11 ว 7.1 32.80  46.95 29.52  45.61 3.28 
12 ว 7.2 36.69  37.46 34.41  36.30 2.28 
13 บูรณาการ 50.54  50.00 45.37  49.78 5.17 

 จากตารางท่ี 40  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสารการเกิดสารละลาย      
การเกิดปฏิกิรยิา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรู
ไปใชประโยชนเปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง 
= 0.48) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ว 3.2 ตํ่ากวานักเรียน
ในระดับประเทศ รอยละ 0.48 
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ตารางท่ี 41 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
                การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุด ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
                กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ว 1.1 32.24 22.46 
2 ว 1.2 35.36 22.68 
3 ว 2.1 25.76 32.57 
4 ว 2.2 30.21 45.92 
5 ว 3.1 22.24 19.77 
6 ว 3.2 31.45 19.03 
7 ว 4.1 26.76 20.60 
8 ว 4.2 16.98 19.39 
9 ว 5.1 21.30 16.35 
10 ว 6.1 20.38 22.68 
11 ว 7.1 29.52 45.61 
12 ว 7.2 34.41 36.30 
13 บูรณาการ 45.37 49.78 

จากตารางท่ี 41 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวามาตรฐานการเรียนรู ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบ
ตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
เทากับ 16.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 19.39 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุก
มาตรฐานการเรียนรู 
 
ตารางท่ี 42  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
                 กับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                 วิชาวิทยาศาสตร 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ว 1.1 32.24  22.46 29.56  17.49 -2.68 
2 ว 1.2 35.36  22.68 35.89  23.08 0.53 
3 ว 2.1 25.76  32.57 19.10  22.33 -6.66 
4 ว 2.2 30.21  45.92 53.72  38.97 23.51 
5 ว 3.1 22.24  19.77 30.21  21.30 7.97 
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อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
6 ว 3.2 31.45  19.03 26.27  17.27 -5.18 
7 ว 4.1 26.76  20.60 22.12  24.05 -4.64 
8 ว 4.2 16.98  19.39 33.44  22.31 16.46 
9 ว 5.1 21.30  16.35 22.53  13.93 1.23 
10 ว 6.1 20.38  22.68 35.49  21.74 15.11 
11 ว 7.1 29.52  45.61 19.68  27.85 -9.84 
12 ว 7.2 34.41  36.30 24.62  43.08 -9.79 
13 บูรณาการ 45.37  49.78 20.99  28.96 -24.38 

             จากตารางท่ี 42 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู  
บูรณาการ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพฒันาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -24.38)  
ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 43 ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean) S.D. 
1 ต 1.1 34.16 16.08 30.38 13.40 -3.78 
2 ต 1.2 27.19 19.37 22.39 15.05 -4.80 
3 ต 1.3 26.02 15.48 22.96 12.71 -3.06 
4 ต 2.1 35.03 27.00 29.01 23.54 -6.02 
5 ต 2.2 25.31 17.54 22.27 14.47 -3.04 
6 ต 3.1 29.62 19.25 25.44 15.72 -4.18 
7 ต 4.1 32.64 23.87 26.79 20.11 -5.85 
8 ต 4.2 24.32 20.72 21.71 18.52 -2.61 

 จากตารางท่ี 43  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด  
(ความแตกตาง = -6.02) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 
ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 6.02 
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ตารางท่ี 44 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐานการ 
               เรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
               กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ต 1.1 30.38 13.40 
2 ต 1.2 22.39 15.05 
3 ต 1.3 22.96 12.71 
4 ต 2.1 29.01 23.54 
5 ต 2.2 22.27 14.47 
6 ต 3.1 25.44 15.72 
7 ต 4.1 26.79 20.11 
8 ต 4.2 21.71 18.52 

จากตารางท่ี 44 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปน
เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.71 และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 18.52 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
 
ตารางท่ี 45  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
                 กับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                 วิชาภาษาอังกฤษ 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ต 1.1 30.38  13.40 32.83  15.48 -2.45 
2 ต 1.2 22.39  15.05 24.97  13.55 -2.58 
3 ต 1.3 22.96  12.71 24.29  12.77 -1.33 
4 ต 2.1 29.01  23.54 31.08  25.89 -2.07 
5 ต 2.2 22.27  14.47 22.25  15.25 0.02 
6 ต 3.1 25.44  15.72 23.79  16.32 1.65 
7 ต 4.1 26.79  20.11 37.13  26.30 -10.34 
8 ต 4.2 21.71  18.52 18.27  18.14 3.44 
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             จากตารางท่ี 45 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู       
ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เปนมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีมีคะแนนพฒันาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -10.34) ซึ่งแสดงวาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
 
ตารางท่ี 46 ผลการวิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ระดับจังหวัด แตกตาง

ประเทศ Mean S.D. (Mean)  S.D. 
1 ส 1.1 31.26 12.22 29.36 11.67 -1.90 
2 ส 1.2 52.30 21.61 51.12 21.60 -1.18 
3 ส 2.1 34.63 13.75 32.41 12.72 -2.22 
4 ส 2.2 52.41 22.43 48.91 22.75 -3.50 
5 ส 3.1 27.66 13.92 27.04 13.62 -0.62 
6 ส 3.2 35.62 17.72 32.87 15.80 -2.75 
7 ส 4.1 24.27 21.42 23.78 21.10 -0.49 
8 ส 4.2 28.74 14.02 28.38 14.16 -0.36 
9 ส 4.3 29.79 18.77 26.58 17.24 -3.21 
10 ส 5.1 34.80 15.35 34.30 15.29 -0.50 
11 ส 5.2 43.94 17.33 42.98 16.29 -0.96 

 จากตารางท่ี 46  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการ
เรียนรู ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธํารงรักษา  
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนมาตรฐานการเรียนรู
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = 3.21) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียน 
มีความรูความเขาใจ  ในมาตรฐานการเรียนรู ส 4.3 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 3.21  
 
ตารางท่ี 47 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตามลําดับคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐาน 
               การเรียนรูจากมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
               กลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

1 ส 1.1 29.36 11.67 
2 ส 1.2 51.12 21.60 
3 ส 2.1 32.41 12.72 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
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อันดับ
ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมินระดับจังหวัด 
(Mean) S.D. 

4 ส 2.2 48.91 22.75 
5 ส 3.1 27.04 13.62 
6 ส 3.2 32.87 15.80 
7 ส 4.1 23.78 21.10 
8 ส 4.2 28.38 14.16 
9 ส 4.3 26.58 17.24 
10 ส 5.1 34.30 15.29 
11 ส 5.2 42.98 16.29 

จากตารางท่ี 47 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวามาตรฐานการเรียนรู ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญ
ของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณ
ตาง ๆ อยางเปนระบบ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
เทากับ 23.78 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ21.10เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุก
มาตรฐานการเรียนรู  
 
ตารางท่ี 48  วิเคราะหการจัดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระดับจังหวัดในปปจจุบัน       
                 กับปการศึกษาท่ีผานมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู/ 
                 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อันดับ
ท่ี มาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 การพัฒนา 

(+/-) (Mean)  S.D. (Mean)  S.D. 
1 ส 1.1 29.36 11.67 43.40 12.49 -14.04 
2 ส 1.2 51.12 21.60 37.35 15.55 13.77 
3 ส 2.1 32.41 12.72 33.31 14.22 -0.90 
4 ส 2.2 48.91 22.75 33.80 16.85 15.11 
5 ส 3.1 27.04 13.62 29.85 14.21 -2.81 
6 ส 3.2 32.87 15.80 34.11 15.80 -1.24 
7 ส 4.1 23.78 21.10 22.22 20.52 1.56 
8 ส 4.2 28.38 14.16 27.94 13.99 0.44 
9 ส 4.3 26.58 17.24 27.22 16.91 -0.64 
10 ส 5.1 34.30 15.29 37.05 15.83 -2.75 
11 ส 5.2 42.98 16.29 28.74 12.94 14.24 

 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
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             จากตารางท่ี 48 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา 
มาตรฐานการเรียนรู ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนา ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู
รวมกันอยางสันติสุข เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ  
= -14.04) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง กลุมสาระการเรียนรู/วิชา
คณิตศาสตร 
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ตอนท่ี 4 การจัดลําดับสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
           ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 10 ลําดับของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 สามารถจัดลําดับสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 10 ลําดับของจังหวัดกําแพงเพชร ดังตารางท่ี 49 – 64  
 
ตารางท่ี 49 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา 

     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกาํแพงเพชรคะแนนรวมเฉล่ีย 
ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 

1 สาธิต สพป.กพ.1 68.68 
2 ประชาราษฎรสามัคคี สพป.กพ.2 62.48 
3 บานหวยนอย สพป.กพ.2 54.22 
4 อนุบาลฑิฆัมพร สถานศึกษาเอกชน 52.46 
5 บานถนนนอย สพป.กพ.2 52.36 
6 บานหนองละมั่งทอง สพป.กพ.1 50.49 
7 ปทมดรุณวิทย สถานศึกษาเอกชน 49.71 
8 บานศรีทองสามัคคี สพป.กพ.2 49.44 
9 อนุบาลกําแพงเพชร สพป.กพ.1 48.64 
10 บานชุมนาก สพป.กพ.2 47.21 

 
ตารางท่ี 50 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา 

     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาไทย 

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 สาธิต สพป.กพ.1 75.70 
2 ประชาราษฎรสามัคคี สพป.กพ.2 73.50 
3 บานหวยนอย สพป.กพ.2 67.38 
4 บานทาชาง สพป.กพ.2 66.40 
5 บานชุมนาก สพป.กพ.2 63.71 
6 อนุบาลฑิฆัมพร สถานศึกษาเอกชน 63.53 
7 บานหนองละมั่งทอง สพป.กพ.1 63.50 
8 บานสระตาพรม สพป.กพ.2 62.20 
9 บานบึงเสือเตน สพป.กพ.2 61.91 
10 บานถนนนอย สพป.กพ.2 61.52 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
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ตารางท่ี 51 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา 
     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     คณิตศาสตร  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 สาธิต สพป.กพ.1 65.57 
2 บานหนองละมั่งทอง สพป.กพ.2 62.00 
3 ประชาราษฎรสามัคคี สพป.กพ.2 61.67 
4 บานศรีทองสามัคคี สพป.กพ.2 56.67 
5 บานหวยนอย สพป.กพ.2 55.00 
6 บานโปงแต สพป.กพ.2 55.00 
7 
 

บานใหมเจริญสุข สาขาบานคลองปนโต
ประชาสามัคคี 

สพป.กพ.2 50.00 
 

8 บานวังเจา สพป.กพ.2 47.50 
9 อนุบาลกําแพงเพชร สพป.กพ.1 47.34 
10 บานมาบคลา สพป.กพ.2 47.14 

 
ตารางท่ี 52 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา 

     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     วิทยาศาสตร  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 สาธิต สพป.กพ.1 66.18 
2 ประชาราษฎรสามัคคี สพป.กพ.2 63.08 
3 อนุบาลฑิฆัมพร สถานศึกษาเอกชน 54.41 
4 บานถนนนอย สพป.กพ.2 52.93 
5 บานหนองมะเกาะ สพป.กพ.1 50.45 
6 รอดนิลวิทยา สพป.กพ.2 49.75 
7 บานชุมนาก สพป.กพ.2 49.73 
8 
 

บานใหมเจริญสุข สาขาบานคลองปนโต
ประชาสามัคคี 

สพป.กพ.2 49.38 
 

9 บานมาบคลา สพป.กพ.2 49.32 
10 บานบึงเสือเตน สพป.กพ.2 48.39 

 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
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ตารางท่ี 53 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา 
     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาอังกฤษ  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 สาธิต สพป.กพ.1 67.26 
2 บานถนนนอย สพป.กพ.2 56.33 
3 ประชาราษฎรสามัคคี สพป.กพ.2 51.67 
4 อนุบาลฑิฆัมพร สถานศึกษาเอกชน 50.94 
5 ปทมดรุณวิทย สถานศึกษาเอกชน 50.29 
6 อนุบาลกําแพงเพชร สพป.กพ.1 47.90 
7 บานหวยนอย สพป.กพ.2 46.25 
8 เตรียมนนาชาติภูขจร สถานศึกษาเอกชน 45.79 
9 อุทิศศึกษา สถานศึกษาเอกชน 43.86 
10 ทรัพยสถิตยวิทยาคาร สถานศึกษาเอกชน 43.18 

 
ตารางท่ี 54 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 

     ปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรคะแนนรวมเฉล่ีย 
ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 

1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 48.46 
2 วัชรวิทยา สพม.41 43.73 
3 บานหนองหลวง สพป.กพ.1 42.55 
4 บานปากคลองลาน สพป.กพ.2 40.01 
5 บานคลองลึกพัฒนา สพป.กพ.2 39.36 
6 บานวังทอง สพป.กพ.1 39.06 
7 บานบึงหลม สพป.กพ.2 38.66 
8 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม.41 37.97 
9 ประชารักษศึกษา สพป.กพ.2 37.83 
10 บานเกาะรากเสียด สพป.กพ.1 37.63 
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ตารางท่ี 55 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 
     ปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาไทย 

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 บานหนองหลวง สพป.กพ.1 69.52 
2 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 67.91 
3 อนุบาลโกสัมพีนคร (บานทาคูณ) สพป.กพ.1 67.50 
4 
 

สักงามประชาสรรค (เกษตรศาสตร
อนุสรณ37) 

สพป.กพ.2 66.30 
 

5 วัชรวิทยา สพม.41 65.15 
6 ประชารักษศึกษา สพป.กพ.2 65.00 
7 บานคลองลึกพัฒนา สพป.กพ.2 63.85 
8 บานทุงซาน สพป.กพ.2 62.57 
9 บานบึงหลม สพป.กพ.2 62.13 
10 บานคลองมดแดง สพป.กพ.2 61.14 

 
ตารางท่ี 56 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 

     ปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     คณิตศาสตร  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 44.13 
2 วัชรวิทยา สพม.41 37.13 
3 บานเกาะรากเสียด สพป.กพ.1 34.10 
4 บานวังทอง สพป.กพ.1 33.71 
5 บานปากคลองลาน สพป.กพ.2 33.33 
6 บานหนองหลวง สพป.กพ.1 30.48 
7 ชุมชนบานเขาแกว สพป.กพ.1 29.71 
8 บานคลองลึกพัฒนา สพป.กพ.2 28.92 
9 บานทุงซาน สพป.กพ.2 28.57 
10 บานบึงหลม สพป.กพ.2 28.53 

 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
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ตารางท่ี 57 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 
     ปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     วิทยาศาสตร  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 37.20 
2 บานปากคลองลาน สพป.กพ.2 36.57 
3 บานหนองหลวง สพป.กพ.1 34.67 
4 บานวังน้ําพัฒนา สพป.กพ.2 34.28 
5 บานคลองลึกพัฒนา สพป.กพ.2 33.88 
6 บานชายเคือง สพป.กพ.2 33.65 
7 บานหนองตะเคียน สพป.กพ.2 33.27 
8 บานเพชรมงคล สพป.กพ.2 33.17 
9 ออนวิมลราษฎรวิทยา สพป.กพ.1 32.72 
10 หนองลวกราษฎรบํารุง สพป.กพ.1 32.68 

 
ตารางท่ี 58 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 

     ปท่ี 3 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาอังกฤษ  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 44.60 
2 วัชรวิทยา สพม.41 41.28 
3 สหวิทยาคม สพป.กพ.1 39.67 
4 บานหนองหลวง สพป.กพ.1 35.52 
5 บานบึงหลม สพป.กพ.2 34.67 
6 บานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรอาสา) สพป.กพ.1 34.67 
7 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม.41 34.25 
8 วัดอุเบกขาราม สพป.กพ.2 33.60 
9 บานวังทอง สพป.กพ.1 33.52 
10 บานบึงทับแรต สพป.กพ.1 33.50 

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
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ตารางท่ี 59 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 
     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรคะแนนรวมเฉล่ีย 

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 40.16 
2 วัชรวิทยา สพม.41 38.14 
3 ขาณุวิทยา สพม.41 29.69 
4 ปางมะคาวิทยาคม สพม.41 29.65 
5 คลองลานวิทยา สพม.41 29.49 
6 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม.41 28.91 
7 ลานกระบือวิทยา สพม.41 28.84 
8 หนองกองพิทยาคม สพม.41 28.56 
9 
 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กําแพงเพชร 

สพม.41 28.50 
 

10 วังแขมวิทยาคม สพม.41 28.50 
 

ตารางท่ี 60 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 
     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาไทย 

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 วัชรวิทยา สพม.41 53.47 
2 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 53.01 
3 ปางมะคาวิทยาคม สพม.41 43.17 
4 คลองลานวิทยา สพม.41 40.44 
5 ลานกระบือวิทยา สพม.41 39.74 
6 หนองกองพิทยาคม สพม.41 39.60 
7 ระหานวิทยา สพม.41 39.52 
8 ขาณุวิทยา สพม.41 38.83 
9 ชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ทองถิ่น 38.53 
10 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม.41 38.28 

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
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ตารางท่ี 61 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 
     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     คณิตศาสตร  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 36.08 
2 วัชรวิทยา สพม.41 31.21 
3 ขาณุวิทยา สพม.41 23.48 
4 
 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กําแพงเพชร 

สพม.41 23.46 
 

5 ปางมะคาวิทยาคม สพม.41 21.58 
6 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม.41 20.65 
7 คลองลานวิทยา สพม.41 20.61 
8 ระหานวิทยา สพม.41 20.47 
9 ลานกระบือวิทยา สพม.41 20.27 
10 วชิรปราการวิทยาคม สพม.41 20.24 

 
ตารางท่ี 62 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 

     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     วิทยาศาสตร  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 35.03 
2 วัชรวิทยา สพม.41 32.33 
3 วังแขมวิทยาคม สพม.41 30.41 
4 ลานกระบือวิทยา สพม.41 27.41 
5 ขาณุวิทยา สพม.41 27.18 
6 หนองกองพิทยาคม สพม.41 27.03 
7 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม.41 26.78 
8 คลองลานวิทยา สพม.41 26.73 
9 วังตะเคียนประชานุสรณ สพม.41 26.69 
10 ทุงทรายวิทยา สพม.41 26.67 

 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
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ตารางท่ี 63 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 
     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาอังกฤษ  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 35.58 
2 วัชรวิทยา สพม.41 34.70 
3 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม.41 25.55 
4 ขาณุวิทยา สพม.41 24.94 
5 คลองลานวิทยา สพม.41 24.40 
6 โกสัมพีวิทยา สพม.41 24.09 
7 วชิรปราการวิทยาคม สพม.41 23.79 
8 คณฑีพิทยาคม สพม.41 23.53 
9 ชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ทองถิ่น 23.14 
10 ลานกระบือวิทยา สพม.41 23.13 

 
ตารางท่ี 64 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัยมศึกษา 

     ปท่ี 6 ของสถานศึกษา 10 ลําดับแรกระดับจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ลําดับท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนนเฉล่ีย 
1 กําแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 41.11 
2 วัชรวิทยา สพม.41 39.01 
3 หนองกองพิทยาคม สพม.41 36.48 
4 คลองลานวิทยา สพม.41 35.29 
5 
 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กําแพงเพชร 

สพม.41 35.20 
 

6 ปางมะคาวิทยาคม สพม.41 34.83 
7 พิไกรวิทยา สพม.41 34.58 
8 ขาณุวิทยา สพม.41 34.01 
9 ปางศิลาทองศึกษา สพม.41 33.69 
10 ระหานวิทยา สพม.41 33.68 

 
 
 

 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
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ตอนท่ี 5 การจัดลําดับนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
  (O-NET) 10 ลําดับของจังหวัดกําแพงเพชร 

 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 สามารถจัดลําดับนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชร ดังตารางท่ี 65 – 77  
 
ตารางท่ี 65  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษา 

      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาไทย 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 นิรมล ธรรมสรางกูร อนุบาลธรรมรัตน 91.00 
2 ณิชาภา  จิตรถาวรกุล ปทมดรุณวิทย 90.25 
3 นวภัทร ฉัตรหลวง สาธิต 90.00 
4 ปยธิดา ทองรักษ สาธิต 89.75 
5 แพรวา กล่ินนุม อุทิศศึกษา 89.00 
6 นันทิชา วัชรพัฒนกุล วัดคูยาง 88.50 
7 ภูมิเพชร ขุนเพชร สาธิต 88.25 
8 นภาภรณ วรรณโชติ สาธิต 87.75 
9 ดาเนียล เจสเซนเจอร อนุบาลกําแพงเพชร 87.75 
10 พบธรรม ตันอารีย สาธิต 87.50 
11 ณัฐธิดา พิมมี วัดคูยาง 87.00 
12 พรรณวดี มณีจํารัสรัตน สาธิต 86.75 
13 อฐิตา ทานะสินห ศรีวรลักษณ 86.00 
14 กนกวรรณ ดําสนิท อนุบาลฑิฆัมพร 85.75 
15 นภัสสร คงจาด อุทิศศึกษา 85.75 
16 ภัทรธิดา วงควิลาศ บานถนนนอย 85.75 
17 ภัทรพงษ คุมพล วัดคูยาง 85.25 
18 ณัฏฐา หล่ี สาธิต 85.00 
19 รวิพร เพชรดี หนองลวกราษฎรบํารุง 84.75 
20 อภิชยา เช่ือมขุนทด วัดคูยาง 84.75 
21 ปพิชญา เอี่ยมเอื้อยุทธ สาธิต 84.75 
22 ณิชาภัทร มีศิริ สาธิต 84.25 

 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
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ตารางท่ี 66  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      คณิตศาสตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 ชนมนิภา แพทยวงศ อุทิศศึกษา 100.00 
2 นวภัทร ฉัตรหลวง สาธิต 100.00 
3 พบธรรม ตันอารีย สาธิต 100.00 
4 ภูมิเพชร ขุนเพชร สาธิต 100.00 
5 กฤตภาส วิบูลสวัสด์ิวัฒนา อนุบาลกําแพงเพชร 100.00 
6 ดาเนียล เจสเซนเจอร อนุบาลกําแพงเพชร 100.00 
7 ปณวัฒน สายศร อุทิศศึกษา 95.00 
8 ขวัญจิรา สมบัติพูนผล เตรียมนนาชาติภูขจร 95.00 
9 วิราวรรณ จิตตชุม บานหนองสะแก 95.00 
10 ขวัญชนก เสารแกวคํา วัดคูยาง 95.00 
11 วีระพนัธ สุพรรณชาติ วัดคูยาง 95.00 
12 ณิชาณีย ตันติสันติสม อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
13 ณิชกานต วงษประทีปศิริ อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
14 ศลิษา จิตศรัณยูกุล อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
15 ธีทัต ประยูรวงษ อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
16 แพรวา กล่ินนุม อุทิศศึกษา 90.00 
17 กริษฐา เมืองมา อุทิศศึกษา 90.00 
18 จิตรลดา กุรินทร วัดคูยาง 90.00 
19 ศุภวิชญ เทพบุตร สาธิต 90.00 
20 กฤษณพล พลขันธ สาธิต 90.00 
21 พรธีรา พุมพวง อนุบาลกําแพงเพชร 90.00 
22 ทิวากร สุภาพ อนุบาลกําแพงเพชร 90.00 
23 ปุณณภพ สุขพรอม อนุบาลกําแพงเพชร 90.00 
24 ศุภฤกษ นาคนอย อนุบาลกําแพงเพชร 90.00 
25 
 

ชีวานนท หนองหลวง 
 

อนุบาลดรุณานุกูล 
ลานกระบือ 

90.00 
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ตารางท่ี 67  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      วิทยาศาสตร  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 พบธรรม ตันอารีย สาธิต 96.50 
2 นวภัทร ฉัตรหลวง สาธิต 93.00 
3 กฤษณพล พลขันธ สาธิต 93.00 
4 สุดธิดา  ตะวัน รอดนิลวิทยา 89.50 
5 กฤตภาส วิบูลสวัสด์ิวัฒนา อนุบาลกําแพงเพชร 89.50 
6 ภูมิเพชร ขุนเพชร สาธิต 87.25 
7 
 

นรากร สมอหมอบ 
 

อนุบาลดรุณานุกูล 
ลานกระบือ 

87.25 
 

8 ธีรภัทร อุปนัน เพ็ชระศึกษา 86.00 
9 ศิรารัตน พุมชา สาธิต 86.00 
10 กิตติพงศ ประจงการ บานหนองมะเกาะ 86.00 
11 แพรวา กล่ินนุม อุทิศศึกษา 85.00 
12 สุธี  คําบานฆอง บานวังพลับ 83.75 
13 สรัลพร ขลิบเอม อุทิศศึกษา 83.75 
14 ตรัยธรณ สีขํา เพ็ชระศึกษา 83.75 
15 ปยธิดา ทองรักษ สาธิต 83.75 
16 ปณวัฒน สายศร อุทิศศึกษา 82.50 
17 วีระพนัธ สุพรรณชาติ วัดคูยาง 82.50 
18 ธนวรรธน จิรวัฒนสุนทร สาธิต 82.50 
19 ธณธรรม รินทพล สาธิต 82.50 
20 ธฤตวัน อิ่มสุขศรี สาธิต 82.50 
21 ศลิษา จิตศรัณยูกุล อนุบาลกําแพงเพชร 82.50 
22 อมฤต ชัยสุวรรณ บานหนองมะเกาะ 82.50 
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ตารางท่ี 68  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาอังกฤษ  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 สิรวิชญ ทัพพะกุล ณ อยุธยา เตรียมนนาชาติภูขจร 100.00 
2 ชิณวิชญ เกียรติไพบูลย ทรัพยสถิตยวิทยาคาร 100.00 
3 ชนิศา รุงคณาวุฒิ วัดคูยาง 100.00 
4 พบธรรม ตันอารีย สาธิต 100.00 
5 ภูมิเพชร ขุนเพชร สาธิต 100.00 
6 ณัฐกฤตา ฝกฝน สาธิต 100.00 
7 ปณิตา แจมจํารัส อนุบาลกําแพงเพชร 100.00 
8 ดลวาการ พลอาจ อนุบาลกําแพงเพชร 100.00 
9 นฤดม รุกขชาติ อนุบาลกําแพงเพชร 100.00 
10 วีระพนัธ สุพรรณชาติ วัดคูยาง 97.50 
11 กฤตยา จิตรภัสสรา วัดพระบรมธาตุ 97.50 
12 ณิชกานต วงษประทีปศิริ อนุบาลกําแพงเพชร 97.50 
13 ศลิษา จิตศรัณยูกุล อนุบาลกําแพงเพชร 97.50 
14 เจริค เจซซี่ คอรเดตา โมราเลส อนุบาลกําแพงเพชร 97.50 
15 ปฐพี สินไพบูลย อุทิศศึกษา 95.00 
16 แพรวา กล่ินนุม อุทิศศึกษา 95.00 
17 นภสร ธานัง อุทิศศึกษา 95.00 
18 ภิญญาพัชญ เหมภูม ิ วัดคูยาง 95.00 
19 นวภัทร ฉัตรหลวง สาธิต 95.00 
20 ธณธรรม รินทพล สาธิต 95.00 
21 ปยธิดา ทองรักษ สาธิต 95.00 
22 ณิชาณีย ตันติสันติสม อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
23 ประภัสศิริ อินหาญ อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
24 โยฐิตา สุดสอาด อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
25 ณัฐพัชร ศรีภูสิตโต อนุบาลกําแพงเพชร 95.00 
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ตารางท่ี 69  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 3 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาไทย 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 ปราณปรียา ทองคํา กําแพงเพชรพิทยาคม 95.00 
2 ปริยาภัทร เลาวหุตานนท กําแพงเพชรพิทยาคม 93.00 
3 ณัฐชลิตา เขียวยิ่ง กําแพงเพชรพิทยาคม 93.00 
4 จุลจักร เจริญพุทธมงคล วัชรวิทยา 93.00 
5 ไหมแกว ปรีชาสิทธิคุณ กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
6 พิชญรัศมิ์ ภูทอง กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
7 ภัทรสุดา อินทรศรี บานวังทอง 92.00 
8 ภิรัญญา ทรัพยเสนาะ ขาณุวิทยา 91.00 
9 ภัทรศัย ศรีเลิศ บานบึงหลม 91.00 
10 วรัมพร แกวเครือคํา กําแพงเพชรพิทยาคม 91.00 
11 วงศธร เอี่ยมเอื้อยุทธ กําแพงเพชรพิทยาคม 91.00 
12 ภิญญา ธิรนนัทิน กําแพงเพชรพิทยาคม 91.00 
13 รชต เกษอุดมทรัพย วัชรวิทยา 91.00 
14 
 

ชลดา โครตตาแสง 
 

มัธยมพัชรกิติยาภา 2 
กําแพงเพชร 

91.00 
 

15 กิตติพัศ สารี คลองขลุงราษฎรรังสรรค 90.00 
16 วัชราภรณ วัฒนศิริ ระหานวิทยา 90.00 
17 กังสดาล ชนะนิธิธรรม กําแพงเพชรพิทยาคม 90.00 
18 ปริญรัช ฉัตรวิโรจน กําแพงเพชรพิทยาคม 90.00 
19 กมลชนก รุงสุวรรณ วัชรวิทยา 90.00 
20 อนุธิดา  ขําเนา บานหนองหลวง 90.00 
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ตารางท่ี 70  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 3 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      คณิตศาสตร  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 ปริยาภัทร เลาวหุตานนท กําแพงเพชรพิทยาคม 100.00 
2 ณัฐณิชา พัชรภากร กําแพงเพชรพิทยาคม 100.00 
3 กฤติมา มหบุญพาชัย กําแพงเพชรพิทยาคม 96.00 
4 อนันยช สินอนันตวณิช กําแพงเพชรพิทยาคม 96.00 
5 วสุ ทรงปญญาวุฒ ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 96.00 
6 พชรพล ทักษี กําแพงเพชรพิทยาคม 96.00 
7 ไหมแกว ปรีชาสิทธิคุณ กําแพงเพชรพิทยาคม 96.00 
8 วรภัทร บางพาน กําแพงเพชรพิทยาคม 96.00 
9 ภคิน มีมุข กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
10 พรณิชา สายเมือง กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
11 ปราณปรียา ทองคํา กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
12 ปทิตตา ภัทรศิวเวชกุล กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
13 พลกฤต เฮงตระกูลเวนิช กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
14 ผิงอัน ยง กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
15 ธนภัทร โพธิ์มาก กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
16 ภิญญา ธิรนนัทิน กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
17 ศิวัช ศรกาดํา กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
18 กังสดาล ชนะนิธิธรรม กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
19 จิรวัฒน อิ่นอาย กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
20 เปมิกา วิบูลสุนทรางกูล กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
21 กัญญาณัฐ รุงเรือง กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
22 อัฑฒากร ทอนแกว กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
23 ธิดารัตน ศรกองแดง กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
24 พิชญรัศมิ์ ภูทอง กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
25 รพีพัฒน สมบุญโภชน กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
26 รชต เกษอุดมทรัพย วัชรวิทยา 88.00 
27 ณัฐชา สุวรรณภูมิ วัชรวิทยา 88.00 
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ตารางท่ี 71  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 3 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      วิทยาศาสตร  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 วสุ ทรงปญญาวุฒ ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 79.50 
2 ปญชลิกา แสงทองเลิศ กําแพงเพชรพิทยาคม 77.50 
3 ไหมแกว ปรีชาสิทธิคุณ กําแพงเพชรพิทยาคม 76.00 
4 พลกฤต เฮงตระกูลเวนิช กําแพงเพชรพิทยาคม 75.50 
5 กังสดาล ชนะนิธิธรรม กําแพงเพชรพิทยาคม 73.50 
6 ปริยาภัทร เลาวหุตานนท กําแพงเพชรพิทยาคม 73.00 
7 กมลชนก รุงสุวรรณ วัชรวิทยา 73.00 
8 กฤติมา มหบุญพาชัย กําแพงเพชรพิทยาคม 71.50 
9 วงศธร เอี่ยมเอื้อยุทธ กําแพงเพชรพิทยาคม 68.50 
10 ชนากานต อินทรจักร กําแพงเพชรพิทยาคม 67.50 
11 ศิวัช ศรกาดํา กําแพงเพชรพิทยาคม 67.00 
12 พุทธาณุกูล บุญประคม บานปากคลองลาน 65.50 
13 ภัครดา เดชาปฐมหยก กําแพงเพชรพิทยาคม 65.00 
14 ณัฐวุฒิ เคามิม กําแพงเพชรพิทยาคม 64.00 
15 ธีรศักดิ์ จันแดง บานหนองหลวง 62.50 
16 รุงรัตน เรืองวงษ ลานกระบือวิทยา 62.50 
17 ณัฐชลิตา เขียวยิ่ง กําแพงเพชรพิทยาคม 62.00 
18 เพียวพงศ แพงสภา คลองขลุงราษฎรรังสรรค 61.50 
19 ปทิตตา ภัทรศิวเวชกุล กําแพงเพชรพิทยาคม 61.50 
20 ปณัฐดา สวางวงศ พรานกระตายพิทยาคม 61.00 
21 พชรพล ทักษี กําแพงเพชรพิทยาคม 61.00 
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ตารางท่ี 72  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 3 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      ภาษาอังกฤษ  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 ฌานนท พงษสาร โกสัมพีวิทยา 98.00 
2 ธาวิน มัทวรัตน กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
3 ธนทัต เพิ่มผล คลองขลุงราษฎรรังสรรค 88.00 
4 อมลวรรณ บุญธิติ กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
5 ภิญญา ธิรนนัทิน กําแพงเพชรพิทยาคม 88.00 
6 จุลจักร เจริญพุทธมงคล วัชรวิทยา 88.00 
7 วสุ ทรงปญญาวุฒ ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 86.00 
8 ปริยาภัทร เลาวหุตานนท กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
9 กังสดาล ชนะนิธิธรรม กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
10 วิภู เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
11 ไหมแกว ปรีชาสิทธิคุณ กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
12 ปราณปรียา ทองคํา กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
13 อัฑฒากร ทอนแกว กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
14 ปทิตตา ภัทรศิวเวชกุล กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
15 ณัฐณิชา เกรียงโกมล กําแพงเพชรพิทยาคม 82.00 
16 พิพัฒนพล โพนพุฒ กําแพงเพชรพิทยาคม 82.00 
17 ไอริณ บัวนาค กําแพงเพชรพิทยาคม 82.00 
18 ณฐลักษณ ทิพยภักดี กําแพงเพชรพิทยาคม 82.00 
19 ณัฐพัชร เพ็งเพชร วัชรวิทยา 82.00 
20 บุรฉัตร แพทยชีพ วัชรวิทยา 82.00 
21 ญาณิศา เย็นใจ วัชรวิทยา 82.00 
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ตารางท่ี 73  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     ภาษาไทย 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 ศตายุ ศรีสวัสด์ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 86.00 
2 ธิติสุดา สุวรรณวงศ กําแพงเพชรพิทยาคม 85.00 
3 ณัฐธยาน เถกิงสรคันธุ กําแพงเพชรพิทยาคม 84.50 
4 ปฏิพล เกิดพรสวรรค กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
5 ชนกานต เทียมฉันท กําแพงเพชรพิทยาคม 84.00 
6 พิมพชนก คลังทอง วัชรวิทยา 83.50 
7 จินดารัตน ดานปาน กําแพงเพชรพิทยาคม 81.50 
8 กิตติญา พิกุลทอง กําแพงเพชรพิทยาคม 81.50 
9 ปรารถนา เจนเกษตรกร วัชรวิทยา 81.50 
10 ณิรัชชา ผองแผว กําแพงเพชรพิทยาคม 80.50 
11 สิริยากร แดงพัด กําแพงเพชรพิทยาคม 80.50 
12 พรรษวรรณ เหมือนสุวรรณ ทุงทรายวิทยา 79.50 
13 ปณฑชนิต สีตลพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 79.50 
14 บุญญาภา นาคนอย กําแพงเพชรพิทยาคม 79.50 
15 ภาวิณี เรืองชัยศิวเวท กําแพงเพชรพิทยาคม 79.00 
16 บวรลักษณ แซมเขียว กําแพงเพชรพิทยาคม 79.00 
17 จิตตาภา วงษเมฆ วัชรวิทยา 79.00 
18 ศศินา กัลปพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 78.50 
19 อารียาพร ทะนันชัย กําแพงเพชรพิทยาคม 78.50 
20 โชติพัฒน โพธิ์แตง กําแพงเพชรพิทยาคม 78.50 
21 ศุภิสรา โสภณารักษ กําแพงเพชรพิทยาคม 78.00 
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ตารางท่ี 74  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      คณิตศาสตร  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 ปฏิพล เกิดพรสวรรค กําแพงเพชรพิทยาคม 100.00 
2 อานัส ดวงทรัพย กําแพงเพชรพิทยาคม 97.50 
3 ปณฑชนิต สีตลพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 97.50 
4 พิชัยยุทธ บริสุทธิ์บงกช กําแพงเพชรพิทยาคม 97.50 
5 พิชญะ พงษสิงห วัชรวิทยา 97.50 
6 สหรัตน เหมือนแสง ขาณุวิทยา 95.00 
7 ศศินา กัลปพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 95.00 
8 รชต ทรงปญญาวุฒ ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 95.00 
9 พลอยณภัทร ศรีมวง กําแพงเพชรพิทยาคม 95.00 
10 ศตายุ ศรีสวัสด์ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 95.00 
11 โชติพัฒน โพธิ์แตง กําแพงเพชรพิทยาคม 92.50 
12 ณิรัชชา ผองแผว กําแพงเพชรพิทยาคม 90.00 
13 ศศิกานต ศักดี กําแพงเพชรพิทยาคม 90.00 
14 ธีรพร ทองจิตติ กําแพงเพชรพิทยาคม 90.00 
15 ชยาทิต แจมจํารัส กําแพงเพชรพิทยาคม 87.50 
16 บวรลักษณ แซมเขียว กําแพงเพชรพิทยาคม 87.50 
17 อัครชัย เอกอุฬาร กําแพงเพชรพิทยาคม 87.50 
18 ศุภิสรา โสภณารักษ กําแพงเพชรพิทยาคม 87.50 
19 ชนกานต เทียมฉันท กําแพงเพชรพิทยาคม 87.50 
20 ทักษพร โฉมงาม วชิรปราการวิทยาคม 87.50 
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ตารางท่ี 75  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      วิทยาศาสตร  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 รชต ทรงปญญาวุฒ ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 92.00 
2 อานัส ดวงทรัพย กําแพงเพชรพิทยาคม 83.50 
3 พิชัยยุทธ บริสุทธิ์บงกช กําแพงเพชรพิทยาคม 81.50 
4 นิญาดา เเสวงเจริญ กําแพงเพชรพิทยาคม 75.50 
5 ศศินา กัลปพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 75.50 
6 ศตายุ ศรีสวัสด์ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 75.50 
7 นุชรีย เดชเกิด วัชรวิทยา 75.50 
8 พงศกร รัตนพันธ วัชรวิทยา 75.50 
9 บวรลักษณ แซมเขียว กําแพงเพชรพิทยาคม 73.00 
10 พิมพมาดา ทองนพคุณ วัชรวิทยา 72.50 
11 ศิริภูมิ ศิริเจริญ กําแพงเพชรพิทยาคม 72.00 
12 ปณฑชนิต สีตลพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 71.50 
13 จิรเมธ ขอนทอง วัชรวิทยา 69.50 
14 ธีรพร ทองจิตติ กําแพงเพชรพิทยาคม 69.00 
15 จินดารัตน ดานปาน กําแพงเพชรพิทยาคม 68.00 
16 จิรนันท จันทรพุฒ กําแพงเพชรพิทยาคม 67.50 
17 พิมพชนก ประเสริฐศรี กําแพงเพชรพิทยาคม 67.00 
18 พลอยณภัทร ศรีมวง กําแพงเพชรพิทยาคม 66.50 
19 สหรัตน เหมือนแสง ขาณุวิทยา 66.00 
20 โชติพัฒน โพธิ์แตง กําแพงเพชรพิทยาคม 65.50 
21 ศุภิสรา โสภณารักษ กําแพงเพชรพิทยาคม 65.00 
22 อุทัยวัลภ อินแนม กําแพงเพชรพิทยาคม 65.00 
23 ธิติสุดา สุวรรณวงศ กําแพงเพชรพิทยาคม 65.00 
24 ณัฐณิชา ต้ังจิตตธรรม กําแพงเพชรพิทยาคม 65.00 
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ตารางท่ี 76  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
      ภาษาอังกฤษ  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 ศตายุ ศรีสวัสด์ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 85.00 
2 นัฐพงศ จันดาบุตร กําแพงเพชรพิทยาคม 82.50 
3 ธิติสุดา สุวรรณวงศ กําแพงเพชรพิทยาคม 82.50 
4 อรพิชญา ประสารศรี วัชรวิทยา 82.50 
5 ธนภูมิ อึ้งชัยพงษ วัชรวิทยา 81.25 
6 พิมพชนก คลังทอง วัชรวิทยา 80.00 
7 ธนัชชา ศรีแปงวงค กําแพงเพชรพิทยาคม 76.25 
8 ศุภิสรา โสภณารักษ กําแพงเพชรพิทยาคม 76.25 
9 บัณฑิตา ศรีทับทิม กําแพงเพชรพิทยาคม 76.25 
10 นฤสรณ นิระคม วัชรวิทยา 75.00 
11 อัฑฒ ทองมาก กําแพงเพชรพิทยาคม 73.75 
12 มนพัทธ อินทะสี กําแพงเพชรพิทยาคม 73.75 
13 กวี สุธรรมรัตนบดี กําแพงเพชรพิทยาคม 72.50 
14 บวรลักษณ แซมเขียว กําแพงเพชรพิทยาคม 72.50 
15 จิราพัชร ณัฐภัทรศิริกุล กําแพงเพชรพิทยาคม 72.50 
16 อนาวิล เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ กําแพงเพชรพิทยาคม 72.50 
17 ณพวัฒน วงศเกียรติขจร วัชรวิทยา 72.50 
18 ธรรมวิจย รอดพิทักษ วัชรวิทยา 72.50 
19 สมิตา บํารุงศรี วัชรวิทยา 72.50 
20 จิรนันท จันทรพุฒ กําแพงเพชรพิทยาคม 71.25 
21 ปุณณวิชญ พามี กําแพงเพชรพิทยาคม 71.25 
22 ศิริภูมิ ศิริเจริญ กําแพงเพชรพิทยาคม 71.25 
23 จิรวัฒน ศรีวิชัย วัชรวิทยา 71.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร
64



65 
 

ตารางท่ี 77  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
      ปท่ี 6 ของนักเรียน 20 คนแรกของจังหวัดกําแพงเพชรกลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน 
1 รชต ทรงปญญาวุฒ ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 64.00 
2 ศุภิสรา โสภณารักษ กําแพงเพชรพิทยาคม 63.00 
3 รัฐพงษ สืบวงษา กําแพงเพชรพิทยาคม 62.00 
4 ปณฑชนิต สีตลพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 62.00 
5 พิทยาภรณ คอนจ่ัน พรานกระตายพิทยาคม 61.00 
6 ศตายุ ศรีสวัสด์ิ กําแพงเพชรพิทยาคม 61.00 
7 พรปวีณ ถนอมชัยสนิท กําแพงเพชรพิทยาคม 61.00 
8 พิมพพิศา ทัพวงษ กําแพงเพชรพิทยาคม 60.00 
9 ศศินา กัลปพฤกษ กําแพงเพชรพิทยาคม 59.00 
10 บัณฑิตา ศรีทับทิม กําแพงเพชรพิทยาคม 59.00 
11 ภาวิณี เรืองชัยศิวเวท กําแพงเพชรพิทยาคม 58.00 
12 ศศิกานต ศักดี กําแพงเพชรพิทยาคม 58.00 
13 ณัฐณิชา ต้ังจิตตธรรม กําแพงเพชรพิทยาคม 58.00 
14 ธิติสุดา สุวรรณวงศ กําแพงเพชรพิทยาคม 57.00 
15 พงศกร รัตนพันธ วัชรวิทยา 57.00 
16 มนพัทธ อินทะสี กําแพงเพชรพิทยาคม 56.00 
17 ณิรัชชา ผองแผว กําแพงเพชรพิทยาคม 55.00 
18 ณัฐพล ปนใจ กําแพงเพชรพิทยาคม 55.00 
19 ณัฐณิชา บุษบก กําแพงเพชรพิทยาคม 55.00 
20 พิมพชนก ประเสริฐศรี กําแพงเพชรพิทยาคม 55.00 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  

ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร ฉบับนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้  
1. เพื่อศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

กําแพงเพชร 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับ

จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและสังกัด  
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา เปนนักเรียนของโรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดกําแพงเพชร 

ท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 จํานวน 
17,765 คน ไดแก  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 7,595 คน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 6,667 คน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   มีนักเรียนท่ีเขาสอบจํานวน 3,503 คน  
ใชระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563 เครื่องมือท่ีใช       

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งไดดําเนินการจัดสอบนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จัดสอบใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 จัดสอบใน 5 กลุมสาระ     
การเรียนรู ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และรอยละ  
 

สรุปผลการศึกษา  
1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

จังหวัดกําแพงเพชร มีนักเรียนเขารับการทดสอบ จํานวนท้ังส้ิน 7,595 คน พบวา 
              1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,595 คน  คะแนนรวมสูงสุด 91 คะแนน  
ตํ่าสุด 9 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
13.46  เมื่อพิจารณาผลสอบผลสอบปรนัย คะแนนสูงสุด 75 คะแนน ตํ่าสุด 5 คะแนน  มีคะแนน
เฉล่ีย (Mean) เทากับ 38.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 12.03 สวนอัตนัย คะแนนสูงสุด 
18.50คะแนน ตํ่าสุด 0 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (mean) เทากับ 10.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ2.75    
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  วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,594 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน    
ตํ่าสุด 2.5 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
14.19   
  วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,595 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน      
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 14.84   
  วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 7,594 คน  คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน
ตํ่าสุด 3.50 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 13.02   
   1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 เทากับระดับประเทศ และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 
ระดับภาค, ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับ สพฐ.  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับ 
สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับ 
สพฐ.,ระดับทองถิ่น  
    1.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วชิาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 49.07 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.2 , สพป.กพ.1 และระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.62 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , ระดับทองถิ่น 
และ สพป.กพ.2 
                     วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.63 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.86 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น 
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      1.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -0.58) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 0.58 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ท 4.1  เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 38.91 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 17.68 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -26.29) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
       1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 5.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.62) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ค 5.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.62 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ค 5.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 10.51 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 22.45 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 1.3 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -47.35) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
       1.6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัด กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -1.79) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 1.79 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ว 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 20.92 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 20.09 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -25.83) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
        1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชา ตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -3.96) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 3.96 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
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ต 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.09 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 22.47 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
และเมือเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรู 
ท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -15.01) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  

2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
จังหวัดกําแพงเพชร มีนักเรียนเขารับการทดสอบ จํานวนท้ังส้ิน 6,667 คน พบวา 
              2.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,664 คน  คะแนนรวมสูงสุด 95 คะแนน 
ตํ่าสุด 9 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
14.43   
  วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,667 คน  คะแนนสูงสุด 98 คะแนน 
ตํ่าสุด 2 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
10.61   
  วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,664 คน  คะแนนสูงสุด 100 คะแนน      
ตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
13.92   
  วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 6,665 คน  คะแนนสูงสุด 79.50 
คะแนนตํ่าสุด 6.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 7.98   
      2.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับ สช., 
ระดับ สพฐ.,ระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับภาค, ระดับ
ทองถ่ิน  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  
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       2.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 54.46 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 , สถานศึกษาเอกชน ,  
รร.พระปริยัติ และระดับทองถิ่น 

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 31.12 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , รร.พระปริยัติ , 
สถานศึกษาเอกชน , สพป.กพ.2 และระดับทองถิ่น 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.74 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สถานศึกษาเอกชน ,สพป.กพ.2 , 
ระดับทองถิ่นและรร.พระปริยัติ  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 29.48 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 , สพป.กพ.1 , สพป.กพ.2 , สถานศึกษาเอกชน ,  
รร.พระปริยัติ และระดับทองถิ่น 
     2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -1.53) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ตํ่ากวานกัเรียนในระดับประเทศ รอยละ 1.53 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ท 4.1  เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 46.81 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 12.75 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -8.68) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง 
     2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.21) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ค 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.21 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ค 3.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 8.63 และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 20.78 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
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ละเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 3.2 เปนมาตรฐานการเรียนรู ท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -17.41) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
    2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัด กลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.58) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ว 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.58 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ว 7.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 19.05 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 39.27 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 7.2  เปนมาตรฐานการเรียนรู 
ท่ีมีคะแนนพัฒนาการต่ําท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -24.04) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
มีแนวโนมตํ่าลง  
    2.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.96) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.96 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ต 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 22.48 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 21.00 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู  
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = 0.72) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  

3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
จังหวัดกําแพงเพชร มีนักเรียนเขารับการทดสอบ จํานวนท้ังส้ิน 3,503 คน พบวา 
               3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัด เปนดังนี้ 

  วิชาภาษาไทย พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,493 คน  คะแนนรวมสูงสุด 86.00 
คะแนน  ตํ่าสุด 10.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 13.67   
  วิชาภาษาอังกฤษ พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,503 คน  คะแนนสูงสุด 85.00 
คะแนนตํ่าสุด 6.25 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ9.62   
  วิชาคณิตศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,503 คน  คะแนนสูงสุด 100.00 
คะแนนตํ่าสุด 0 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ13.81   
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  วิชาวิทยาศาสตร พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,496 คน  คะแนนสูงสุด 92.00 คะแนน
ตํ่าสุด 4.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
9.42  
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา มีนักเรียนเขาสอบ 3,500 คน  
คะแนนสูงสุด64.00 คะแนน ตํ่าสุด 12.00 คะแนน  และคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 7.85 
      3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษา   
ปท่ี 6 ระดับจังหวัดกับระดับภาค สช. สพฐ. ทองถิ่นและประเทศ เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 และมีคะแนน
เฉล่ียสูงกวาระดับทองถิ่น  
     3.3  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 39.75 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 25.19 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาคณิตศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.89 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาวิทยาศาสตร พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 27.42 โดยหนวยงานการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 34.09 โดยหนวยงาน
การศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ สพม.41 และระดับทองถิ่น 
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     3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -2.94) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 2.94 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ท 4.1  เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 32.15 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 14.15 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
และเมื่อเปรียบเทียบ 2    ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -12.88) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง 
      3.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาคณิตศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -4.67) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ค 2.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 4.67 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ค 1.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 13.93  และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 24.54 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรูเละ
เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ค 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
พัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -13.10) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีแนวโนม
ตํ่าลง  
      3.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาวิทยาศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ว 3.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = 0.48) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ว 3.2 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 0.48 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
ว 4.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 16.98 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 19.39 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู 
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรูบูรณาการ เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ี
มีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -24.38) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
     3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = -6.02) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 6.02 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
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ต 4.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 21.71 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 18.52 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการเรียนรู              
และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมี
คะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -10.34) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการเรียนรูมี
แนวโนมตํ่าลง  
      3.8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับจังหวัดกลุมสาระการเรียนรู/วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา มาตรฐานการเรียนรู ส 2.2 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด (ความแตกตาง = 3.21) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความ
เขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ส 4.3 ตํ่ากวานักเรียนในระดับประเทศ รอยละ 3.21 โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรู ส 4.1 เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  มีคะแนนเฉล่ีย (Mean) เทากับ 
23.78 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ21.10เมื่อเทียบกับคะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานการ
เรียนรู และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา พบวา มาตรฐานการเรียนรู ส 1.1 เปนมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีมีคะแนนพัฒนาการตํ่าท่ีสุด (คะแนนพัฒนาการ = -14.04) ซึ่งแสดงวาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูมีแนวโนมตํ่าลง  
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ทุกหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กําแพงเพชร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (จังหวัดกําแพงเพชร) และ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ควรใชขอคนพบจากรายงานการวิเคราะหผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกําแพงเพชร เปนฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษาตอไป โดย
พิจารณาดําเนินการดังนี้  

1. กําหนดเปาหมายในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบย่ังยืน โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย  

2. สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร  
ท่ีสงผลตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยการวิเคราะห SWOT  

3. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการกําหนด
เปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการดาเนินงานโดยยึดหลักการบูรณาการ ความ
รวมมือเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน  

4. จัดทําหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตร การพัฒนาระบบการทดสอบและ การประเมินผล
ในช้ันเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนในการสอบระดับชาติ  
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5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีสอดคลองสัมพันธระหวางมาตรฐาน
ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน โดยพัฒนาบุคลากร
ระดับสถานศึกษา ดังนี้  

    5.1 การพัฒนาทักษะครูในการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

    5.2 การสรางแบบทดสอบรายตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูหลัก  

    5.3 พัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีสมรรถนะในการสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบใหไดมาตรฐาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  

6. สงเสริมกระบวนการนิเทศภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง โดยสราง
เปนรูปแบบเครือขายการนิเทศการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร และจัดทําคูมือการนิเทศยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับสถานศึกษา  

7. สงเสริมใหสถานศึกษาและครูสรางเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใหเกิดความ
ยั่งยืนและตอเนื่อง โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู อาทิ การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับพื้นท่ี การออกแบบการเรียนรูโดยใช O-NET เปนฐาน การพัฒนาทักษะ การทํา
วิจัยในช้ันเรียน เปนตน 
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