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[1]
บทที่ ๑
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญมากที่สุ ด รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของตนเอง ประกอบกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งมางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จาเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองไทย จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ความสาคัญกับคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น การ
ประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับชาติจึงถือว่าเป็นกลไกที่สาคัญในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย
การประเมิน คุ ณภาพผู้ เรี ย นระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้ว ยการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้ เรีย นระดับชาติ (National Test : NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ซึง่ ดาเนินการจัดสอบโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ทาการทดสอบความสามารถ
พื้นฐาน ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคานวณ (Numeracy)
และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) ที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมีทักษะความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ และระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ ๖ ซึ่งดาเนินการจั ดสอบโดยสถาบัน ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน
และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จาเป็นต้องใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาในระดับศึกษาธิการจังหวัด ในการวางแผน
และกาหนดนโยบายทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินในทุกระดับ ทุกสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นระดั บ ชาติ ข องโรงเรีย นในแต่ ล ะสั ง กั ด จะเป็ น สิ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ นถึง
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ความสาเร็จของนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการสรุปผลในเอกสารเล่มนี้จะ
เป็นการนาเสนอผลการประเมินในระดับชาติของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ที่อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริห ารจัดการศึก ษาเอกชน และยังเป็ น
สารสนเทศในการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ตลอดจนบุคคลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน าเสนอผลการประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาของผู้ เรี ยนในโรงเรีย นสั งกั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
๒. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร่
นิยำมศัพท์เฉพำะ
กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) หมายถึง
การประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ซึ่ ง ด าเนิ น การจั ด สอบโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทาการประเมินความสามารถพื้นฐาน ๓ ด้าน คือ ความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคานวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุ ผ ล
(Reasoning Ability)
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test
: O-NET) หมายถึง การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดาเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) โดยประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของผู้ เ รีย นตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วัด ของหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีการจัดสอบ
เฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในจังหวัดแพร่ หมายถึง
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับ
ก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล อนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย) จานวน ๒๐ โรงเรียน ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานศึกษาธิก าร
จังหวัดแพร่
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บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมาของการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ล้านนาไทยและสุโขทัย โดยมี วัง วัด และบ้า น
เป็นสถานที่ให้การศึกษา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการกาหนดนโยบายการ
จัดการศึกษาเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกในโครงการศึกษา ร.ศ. ๑๑๗ หรือปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ โดยมีคณะ
มิชชันนารีชาวอเมริกันจัดตั้งโรงเรียนเชลยศักดิ์ขึ้น แบ่งออกเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ในบารุงและนอก
บารุง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนจากโรงเรียนเชลยศักดิ์เป็นโรงเรียนบุคคล ตามระเบียบการศึกษาประเทศ
สยาม พุทธศักราช ๒๔๕๔ แบ่งออกเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาสามัญกับโรงเรียนที่สอนเฉพาะทาง ต่อมาใน
ปีพุทธศักราช ๒๔๖๑ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาเอกชน โดยประกาศพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการได้ถือเอาวัน
ดังกล่าวเป็น "วันการศึกษาเอกชน"
นับเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นต้นมา การศึกษาเอกชนก็เป็นที่
นิยมและเพิ่มจานวนมากขึ้น ในช่วงนั้นมีโรงเรียนราษฎร์ที่ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของรัฐและผู้ปกครอง
ตัวอย่าง เช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓) โรงเรียนอัสสัมชัญ (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
๑๔๒๐) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (จัดตั้งเมือ พ.ศ. ๒๔๓๑) โรงเรียนราชินี (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ ที่
ตาบลปากคลองตลาด) เป็นต้น หลังจากนั้นได้มีการแก้ไข และปรับปรุงพระราชบัญญัติ โรงเรียนราษฎร์
ให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.๒๔๗๙ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.๒๔๙๗ จนกระทั่งเป็นพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ และเปลี่ยนมาเป็นพระราชบัญญัติโรงเรียนเอชน พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งช่ว งเวลาที่ผ่ านมาเป็นที่ประจักษ์แล้ว ว่า การศึกษาเอกชนเป็นผู้ บุกเบิก
การศึกษาในระบบของเมืองไทยมีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาภาครัฐ ช่วยสนองตอบ
ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี
สภาพปัจจุบันของการศึกษาเอกชน
ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนมีบทบาทสาคัญในการช่วยลดภาระของรัฐในการจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชน โรงเรี ย นเอกชนบางแห่ งเป็นผู้ นาทางวิช าการที่มี คุณภาพสู งและเป็นที่ย อมรับ ในระดั บ
นานาชาติ ขณะเดียวกันบางแห่งการจัดการเรียนการสอนยังอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพ
เนื่ องจากสาเหตุห ลายประการ เช่น ครูไม่เข้าใจหลั กสู ตร โรงเรียนขาดบุคลากรที่ มีความสามารถ
ผู้บริหารไม่เป็นผู้นาทางวิชาการ ครูขาดขวัญกาลังใจ โรงเรียนดาเนินกิจการไม่ถูกต้องทาให้ครูและ
นักเรียนเสียสิทธิและประโยชน์ โรงเรียนขาดการพัฒนาด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม โรงเรียนเอกชนก็ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของรั ฐ ในการจั ด การศึ ก ษาเรื่ อ ยมาภายใต้ ก ารก ากั บ ควบคุ ม และดู แ ลของ
หน่วยงานของรัฐ คือ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีการมุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษาเป็นหลัก

[4]
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิ การจังหวัด สังกัด
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ การ กระทรวงศึก ษาธิก าร ปฏิบัติภ ารกิจส่ งเสริ ม สนับสนุน และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้
มอบอานาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ตามคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดังนั้น
การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน จึงเป็นภารกิจหลักของกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่มีขอบข่ายงาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
2. งานส่งเสริมและดาเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
3. งานส่งเสริมการศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
4. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
5. งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแลโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยจาแนกประเภทโรงเรียนเอกชน ดังนี้
๑. โรงเรียนเอกชนในระบบ จานวน ๒๐ แห่ง จาแนกเป็น
๑.๑ ประเภทสามัญศึกษา จานวน ๑๙ แห่ง ได้แก่
๑) โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๒) โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๓) โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๔) โรงเรียนอนุบาลภรณ์กมล
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๕) โรงเรียนน้าทอง
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๖) โรงเรียนเจริญราษฎร์
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๗) โรงเรียนเจริญศิลป์
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๘) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๙) โรงเรียนอนุบาลสานฝัน
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๐) โรงเรียนระเบียบพิทยา
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๑) โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๒) โรงเรียนอนุบาลเทพกมล
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๓) โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๔) โรงเรียนเทพนารี
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๕) โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๖) โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
ตั้งอยู่ในพื้นที่
๑๗) โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์
ตั้งอยู่ในพื้นที่

อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอลอง
อาเภอลอง
อาเภอลอง
อาเภอลอง
อาเภอสูงเม่น
อาเภอสูงเม่น
อาเภอร้องกวาง
อาเภอวังชิ้น
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๑๘) โรงเรียนอนุบาลภาวนา
๑๙) โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์

ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่

อาเภอเด่นชัย
อาเภอสอง

๒. ประเภทการศึกษาพิเศษ จานวน ๑ แห่ง ได้แก่
๑) โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่

อาเภอเด่นชัย

[6]
บทที่ ๓
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ส่วนที่ ๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดให้ มี การทดสอบทางการระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET)
เพื่อประเมินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเด็กและเยาวชนทุกคน และได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดแพร่มีโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จ านวน ๒๐ โรงเรี ย น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสะท้ อ นผลคุ ณ ภาพของนั ก เรี ยนในโรงเรี ยนสั ง กั ดส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงขอสรุปผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด
แพร่ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับผลการทดสอบสังกัดต่าง ๆ
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบระดั บ สั ง กั ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ระดั บ ภาค ระดั บ ศธภ.๑๖ ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร่(สพฐ.) สรุปได้ว่า
๑) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับสพฐ. ระดับจังหวัด ระดับศธภ.๑๖ ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ
๒) ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าทุกสังกัดยกเว้น
สังกัดสพฐ.ที่ได้ต่ากว่า เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัด ในขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัดยกเว้นสังกัดสพฐ.
๓) ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ากว่าทุกระดับสังกัด
เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าทุกสังกัดยกเว้นระดับประเทศที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ในขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกสังกัด

[7]
ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบในระดับ
สังกัดต่าง ๆ
ชั้น

ระดับ

ป.๖ สช.(แพร่)
สพฐ(แพร่)
จังหวัดแพร่
ศธภ.๑๖
ภาคเหนือ
ประเทศ
ม.๓ สช.(แพร่)
สพฐ(แพร่)
จังหวัดแพร่
ศธภ.๑๖
ภาคเหนือ
ประเทศ
ม.๖ สช.(แพร่)
สพฐ(แพร่)
จังหวัดแพร่
ศธภ.๑๖
ภาคเหนือ
ประเทศ

ภาษาไทย

๕๕.๗๐
๕๑.๕๘
๕๒.๐๕
๔๘.๐๗
๔๗.๐๖
๔๖.๕๘
๕๒.๖๗
๕๓.๕๔
๕๒.๑๑
๕๐.๑๕
๔๙.๖๐
๔๘.๒๙
๔๙.๙๒
๕๔.๓๙
๕๒.๗๕
๕๐.๖๖
๕๐.๘๓
๔๙.๒๕

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม

๔๙.๖๗
๔๐.๙๒
๔๒.๒๒
๓๘.๙๑
๓๗.๙๘
๓๗.๑๒
๓๐.๔๕
๓๒.๗๐
๓๑.๐๕
๒๘.๓๒
๒๗.๖๘
๒๖.๓๐
๒๔.๔๖
๒๗.๓๙
๒๖.๑๓
๒๕.๑๙
๒๕.๕๔
๒๔.๕๓

๔๗.๙๗
๔๒.๐๗
๔๓.๑๙
๔๐.๔๕
๓๙.๗๕
๓๙.๑๒
๓๖.๔๓
๓๖.๑๗
๓๕.๔๑
๓๓.๘๔
๓๓.๓๐
๓๒.๒๘
๓๐.๓๑
๓๒.๐๒
๓๑.๒๓
๓๐.๓๙
๓๐.๗๖
๒๙.๓๗

๓๓.๗๑
๓๗.๙๒
๓๖.๘๘
๓๕.๗๐
๓๕.๘๐
๓๔.๗๐

๕๓.๓๔
๓๘.๐๖
๔๑.๕๗
๓๗.๓๕
๓๖.๙๔
๓๖.๓๔
๓๒.๔๔
๓๒.๓๐
๓๑.๖๘
๓๐.๗๖
๓๐.๘๕
๓๐.๔๕
๒๖.๘๐
๒๙.๑๖
๒๘.๒๐
๒๗.๕๖
๒๘.๘๔
๒๘.๓๑

๕๑.๖๗
43.16
44.76
41.20
40.43
39.79
๓๘.๐๐
38.68
37.56
35.77
35.36
34.33
๓๓.๐๔
36.18
35.04
33.90
34.35
33.23

หมายเหตุ - ระดับ สพฐ.(แพร่) หมายถึง ผลการทดสอบของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา(สพม.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ในจังหวัดแพร่
- ระดับจังหวัด หมายถึง ผลการทดสอบของโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่ ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

[8]
แผนภูมิที่ ๑ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบ
ระดับสังกัดต่าง ๆ

[9]
แผนภูมิที่ ๑(ต่อ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
กับผลการทดสอบระดับสังกัดต่าง ๆ

๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)
จากการเปรี ยบเทีย บผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) สรุปได้ว่า
๑) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
๒) ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคะแนนเฉลี่ย
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
๓) ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยและกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

[10]
ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบ
ระดับประเทศ
ชั้น

ระดับ

ป.๖ สช.(แพร่)
ประเทศ
ผลต่าง
สรุปผล
ม.๓ สช.(แพร่)
ประเทศ
ผลต่าง
สรุปผล
ม.๖ สช.(แพร่)
ประเทศ
ผลต่าง
สรุปผล

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

๕๕.๗๐
๔๙.๖๗
๔๖.๕๘
๓๗.๑๒
9.12
12.55
สูงกว่า
สูงกว่า
๕๒.๖๗
๓๐.๔๕
๔๘.๒๙
๒๖.๓๐
4.38
4.15
สูงกว่า
สูงกว่า
๔๙.๙๒
๒๔.๔๖
๔๙.๒๕
๒๔.๕๓
0.67
-0.07
สูงกว่า ต่ากว่า

๔๗.๙๗
๓๙.๑๒
8.85
สูงกว่า
๓๖.๔๓
๓๒.๒๘
4.15
สูงกว่า
๓๐.๓๑
๒๙.๓๗
0.94
สูงกว่า

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม

๓๓.๗๑
๓๔.๗๐
-0.99
ต่ากว่า

๕๓.๓๔
๓๖.๓๔
17.00
สูงกว่า
๓๒.๔๔
๓๐.๔๕
1.99
สูงกว่า
๒๖.๘๐
๒๘.๓๑
-1.51
ต่ากว่า

๕๑.๖๗
39.79
11.88
สูงกว่า
๓๘.๐๐
๓๔.๓๓
3.67
สูงกว่า
๓๓.๐๔
33.23
-0.19
ต่ากว่า

แผนภูมิที่ ๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบ
ระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด)

[11]
แผนภูมิที่ ๒(ต่อ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการ
ทดสอบระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด)

[12]
๑.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๕๙ กับปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ สรุปได้ว่า
๑) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒) ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง จาก
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓) ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่า มีเพียง ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระที่เหลือมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) ผลการทดสอบในส่วนของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทั้ง ๓ ระดับชั้น
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในทุกระดับชั้น
ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กับปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้น

ป.๖

ม.๓

ม.๖

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม

๒๕๕๙
๒๕๖๐
ผลต่าง
สรุปผล
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ผลต่าง
สรุปผล
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ผลต่าง
สรุปผล

๖๐.๗๖
๕๕.๗๐
-5.06
ลดลง
๔๙.๔๓
๕๒.๖๗
3.24
เพิ่มขึ้น
๕๓.๑๗
๔๙.๙๒
-3.25
ลดลง

๕๖.๘๒
๔๙.๖๗
-7.15
ลดลง
๓๐.๑๖
๓๐.๔๕
0.29
เพิ่มขึ้น
๒๓.๘๓
๒๔.๔๖
0.63
เพิ่มขึ้น

๕๑.๓๘
๔๗.๙๗
-3.41
ลดลง
๓๘.๒๘
๓๖.๔๓
-1.85
ลดลง
๓๒.๘๗
๓๐.๓๑
-2.56
ลดลง

๕๕.๑๒
ไม่จัดสอบ
๕๑.๕๒
ไม่จัดสอบ
๓๔.๘๔
๓๓.๗๑
-1.13
ลดลง

๕๒.๐๐
๕๓.๓๔
1.34
เพิ่มขึ้น
๓๑.๖๗
๓๒.๔๔
0.77
เพิ่มขึ้น
๒๔.๙๕
๒๖.๘๐
1.85
เพิ่มขึ้น

๕๕.๒๒
๕๑.๖๗
-3.55
ลดลง
40.21
๓๘.๐๐
-2.21
ลดลง
33.93
๓๓.๐๔
-0.89
ลดลง

[13]
แผนภูมิที่ ๓ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กับปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม ๔
กลุ่มสาระฯ
๒๕๕๙

๒๕๖๐

[14]
แผนภูมิที่ ๓(ต่อ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.๔ พัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จากการศึกษาพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สรุปได้ว่า
๑) พัฒ นาการของผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ – ๑๐๐)
และมี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ – ๗๐)
๒) พัฒ นาการของผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า มี ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่าง
ร้อยละ ๐ – ๗๕) และมี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา
๒๕๕๙ (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ – ๒๕)
๓) พัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๕ – ๑๐๐)

[15]
ตารางที่ ๔ จ านวนและร้ อยละของโรงเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดแพร่ จาแนกตามพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

จานวนโรงเรียน จาแนกตาม
จานวนโรงเรียน จาแนกตาม
พัฒนาการของคะแนนสอบ O-NET พัฒนาการของร้อยละของนักเรียนที่ได้
(ร้อยละ)
คะแนนรวม ๕๐ % ขึ้นไป (ร้อยละ)
สูงขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง
สูงขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง
ป.๖ ภาษาไทย
๐
๐
๑๐
๐
๐
๑๐
(๐)
(๐)
(๑๐๐)
(๐)
(๐)
(๑๐๐)
คณิตศาสตร์
๓
๐
๗
๐
๐
๑๐
(๓๐)
(๐)
(๗๐)
(๐)
(๐)
(๑๐๐)
วิทยาศาสตร์
๓
๐
๗
๓
๐
๗
(๓๐)
(๐)
(๗๐)
(๓๐)
(๐)
(๗๐)
ภาษาอังกฤษ
๗
๐
๓
๗
๑
๒
(๗๐)
(๐)
(๓๐)
(๗๐)
(๑๐)
(๒๐)
ม.๓ ภาษาไทย
๓
๐
๑
๒
๐
๒
(๗๕)
(๐)
(๒๕)
(๕๐)
(๐)
(๕๐)
คณิตศาสตร์
๒
๐
๒
๓
๐
๑
(๕๐)
(๐)
(๕๐)
(๗๕)
(๐)
(๒๕)
วิทยาศาสตร์
๑
๐
๓
๒
๐
๒
(๒๕)
(๐)
(๗๕)
(๕๐)
(๐)
(๕๐)
ภาษาอังกฤษ
๓
๐
๑
๓
๐
๑
(๗๕)
(๐)
(๒๕)
(๗๕)
(๐)
(๒๕)
ม.๖ ภาษาไทย
๑
๐
๓
๑
๐
๓
(๒๕)
(๐)
(๗๕)
(๒๕)
(๐)
(๗๕)
คณิตศาสตร์
๒
๐
๒
๑
๒
๑
(๕๐)
(๐)
(๕๐)
(๒๕)
(๕๐)
(๒๕)
วิทยาศาสตร์
๑
๐
๓
๒
๑
๑
(๒๕)
(๐)
(๗๕)
(๕๐)
(๒๕)
(๒๕)
สังคมศึกษา
๐
๐
๔
๑
๒
๑
(๐)
(๐)
(๑๐๐)
(๒๕)
(๕๐)
(๒๕)
ภาษาอังกฤษ
๒
๐
๒
๓
๐
๑
(๕๐)
(๐)
(๕๐)
(๗๕)
(๐)
(๒๕)
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียนที่ทำกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กับ ๒๕๕๙ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มีจำนวน
ทั้งสิ้น ๔ โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ โรงเรียน
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แผนภูมิที่ ๔ ร้อยละของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
จ าแนกตามพั ฒ นาการของผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑.๕ นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2560
ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนในโรงเรียนสั งกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ ก ษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ ได้คะแนน O-NET สูงสุด 100 คะแนนเต็ม ดังนี้
๑) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน ๓ คน
๑. ด.ช. ชรัณยภัทร์ หอมมาห
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๒. ด.ญ. พิศเจริญ สาคร
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๓. ด.ญ. เอมิกา วรรณประทีป
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๔. ด.ญ.จีราพร กองโกย
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
๒) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน ๑๑ คน
๑. ด.ช. ปวเรศ จงจิรัฐิติกาล
โรงเรียนเจริญศิลป์
๒. ด.ช. ชรัณยภัทร์ หอมมาก
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๓. ด.ญ.ชนากานต์ กาญจนะ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๔. ด.ญ.ปริมปกา นันตา
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๕. ด.ช.จิรวัฒน์ สมรส
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๖. ด.ญ.จิดาภา ดวงแก้ว
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๗. ด.ช.นพรัตน์ กันหมุด
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๘. ด.ช.ธนพัฒน์ พยัคชาติ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๙. ด.ช.โศภณ สวนโพธิ์
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๑๐. ด.ช.คณิน ตันจารุพันธ์
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
๑๑. ด.ญ.จีราพร กองโกย
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
๓) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑ คน
นายธิติกร บุญญารัตนานุสรณ์
โรงเรียนเทพนารี
ส่วนที่ ๒ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒.๑ ผลการทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู้ เ รี ย นระดั บ ชาติ (NT) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการ
ทดสอบของระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสพฐ. และระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด)
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบของระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสพฐ. และระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)
สรุปได้ว่า
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ทั้ง ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้าน
ภาษา ความสามารถด้านคานวณ และความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ ยใน
ทุกระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสพฐ. และระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด ) รายละเอียด
ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา
2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบของระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)
ด้าน/ระดับ
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Resoning Abilities)
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน

สช.(แพร่) จังหวัดแพร่
58.69
56.23
45.58
40.48
51.59
48.03
51.95
47.95

ภาค
52.03
38.96
44.95
45.32

สพฐ.
51.94
38.38
44.98
45.1

ประเทศ
52.67
37.75
45.31
45.25

แผนภูมิที่ ๕ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา
2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจั ง หวั ด แพร่ กั บ ผลการทดสอบของระดั บจั ง หวั ด ระดั บ ภาค ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด)
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๒.๒ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร่ กับ ระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) สรุปได้ว่า
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ทั้ง ๓ ด้าน คือ
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคานวณ และความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) รายละเอียดดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา
2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบของระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด)
ระดับสังกัด
สช.(แพร่)
ประเทศ
ผลต่าง
สรุปผล

ด้านภาษา
(Literacy)
58.69
52.67
+6.02
สูงกว่า

ด้านคานวณ
(Numeracy)
45.58
37.75
+7.83
สูงกว่า

ด้านเหตุผล
(Resoning Abilities)
51.59
45.31
+6.28
สูงกว่า

เฉลี่ยรวม
3 ด้าน
51.95
45.25
+6.70
สูงกว่า

แผนภูมิที่ ๖ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :
NT) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบของระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด)
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๒.๓ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จากการเปรี ย บเทีย บผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (NT)
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ สรุปได้ว่า
ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ในปีการศึก ษา ๒๕๖๐ พบว่า ความสามารถด้ า นภาษาและ
ความสามารถด้านคานวณมีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่วนความสามารถด้านเหตุผลมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ ด้านของปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
เฉลี่ยรวม
(Literacy)
(Numeracy) (Resoning Abilities)
3 ด้าน
๒๕๖๐
58.69
45.58
51.59
51.95
๒๕๕๙
๕๓.๔๑
๔๐.๘๗
๕๖.๕๘
๕๐.๕๓
ผลต่าง
๕.๒๘
๔.๗๑
-๔.๙๙
๑.๔๒
สรุปผล
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
แผนภูมิที่ ๗ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2560 กับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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๒.๔ พัฒนาการของผลการทดสอบความสามารถพื้น ฐานของผู้เ รี ยนระดับชาติ (NT) ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2560
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปได้ว่า
พัฒนาการของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา
2560 พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ ย เพิ่มขึ้น (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่ างร้อยละ ๖๐ – ๙๐) และมี
จานวน ๑ ด้าน คือความสามารถด้านเหตุผลที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่าลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๙
(มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ – ๙๐)
ตารางที่ ๘ จานวนและร้อยละของของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ จาแนกตามพัฒนาการของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้น

ความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน

จานวนโรงเรียน จาแนกตามพัฒนาการของคะแนนสอบ NT
(ร้อยละ)
สูงขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง
ป.๓
ด้านภาษา
9
0
1
(๙๐)
(๐)
(๑๐)
ด้านคานวณ
6
0
4
(๖๐)
(๐)
(๔๐)
ด้านเหตุผล
1
0
9
(๑๐)
(๐)
(๙๐)
หมายเหตุ จานวนโรงเรียนที่ทาการเปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับ ๒๕๕๙ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๐ โรงเรียน
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แผนภูมิที่ ๘ ร้อยละของของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร่ จาแนกตามพัฒนาการของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒.๕ นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2560
ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ได้คะแนน NT สูงสุด ๓๕ คะแนนเต็ม จานวน ๑ คน ได้แก่
๑. ด.ญ. ปวีย์พร สมหมาย ได้คะแนนเต็มด้านคานวณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
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บทที่ ๔
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๑ บทสรุป
๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่าค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ระดับจังหวัด
ระดับศธภ.๑๖ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จากการพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระพบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ รองลงมาคือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงเกินร้อยละ ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบผลกับปีการศึกษา ๒๕๕๙
เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอั งกฤษที่มี ค ะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้น จากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่ ว นพัฒ นาการของโรงเรีย นสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐
กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ
๗๐ – ๑๐๐) และมี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนส่วนใหญ่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ – ๗๐)
๒) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สูงกว่าทุกสังกัด(ระดับจังหวัด ระดับศธภ.๑๖ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ) ยกเว้น
สั ง กั ด สพฐ. ที่ ไ ด้ ต่ ากว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พ บว่ า ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัด ในขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัดยกเว้นสังกัดสพฐ. จากการพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระพบว่า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงเกินร้อยละ ๕๐ และเมื่อเปรียบเทียบผลกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่วนพัฒนาการของโรงเรียนสั งกัดสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริ ม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี ๒ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่โรงเรียนส่วน
ใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ – ๗๕) และมี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (มีจานวนโรงเรียนอยู่
ระหว่างร้อยละ ๐ – ๒๕)
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๓) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่า
กว่าทุกสังกัด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยมีค่ าเฉลี่ ย ต่ากว่าทุ กสั ง กัดยกเว้นระดับ ประเทศที่ ได้ ค่าเฉลี่ ยสู ง กว่ า
ในขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกสังกัด จากการพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ แต่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ากว่าร้อยละ ๕๐
และเมื่อเปรียบเทียบผลกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า มีเพียง ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ที่เหลื อมีคะแนนเฉลี่ ย ลดลงจากปีก ารศึ กษา ๒๕๕๙ ส่ ว นพัฒ นาการของโรงเรียนสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐
กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (มี
จานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ – ๑๐๐)
๑.๒ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในจั ง หวั ด แพร่ ทั้ ง ๓ ด้ า น คื อ
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคานวณ และความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสพฐ. และระดับประเทศ(รวมทุก
สังกัด) เมื่อพิจารณาความสามารถรายด้าน พบว่า ความสามารถทางด้านภาษา(Literacy) มีคะแนนสูง
กว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือความสามารถด้านเหตุผล (Resoning Abilities) โดยทั้ง ๒ ด้านมีคะแนนสูง
เกินร้อยละ ๕๐ ส่วนพัฒนาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร่ เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๐ – ๙๐) และมีจานวน ๑ ด้าน คือความสามารถด้าน
เหตุผลที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่าลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ (มีจานวนโรงเรียนอยู่ระหว่าง
ร้อยละ ๐ – ๙๐)
ส่วนที่ ๒ อภิปรายผล
จากผลการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่าค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ระดับจังหวัด ระดับศธภ.๑๖ ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่
ทั้ง ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคานวณ และความสามารถด้านเหตุผล มี
คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ในทุ ก ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค ระดั บ สพฐ. และ
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ระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาเป็นโรงเรียนที่มี
ความพร้อมสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัด ทั้งด้านสถานที่ตั้ง อาคาร
สถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์อานวยความสะดวก มีการจัดการเสริมความรู้อย่างสม่าเสมอหลังเลิกเรียน
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนในทุกด้าน อีกทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ได้รับการเพิ่มสมรรถนะ รวมถึงการมีเครือข่ายของโรงเรียน
เอกชนภายในจังหวัดร่วมพัฒนา จึงส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๒) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูง
กว่าทุกสังกัด (ระดับจังหวัด ระดับศธภ.๑๖ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ) ยกเว้นสังกัดสพฐ. ที่ได้ต่า
กว่า ทั้งนี้อาจเป็นเนื่องจากความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมของโรงเรียนเอกชนยังไม่
เทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมในสังกัดสพฐ. ที่เป็นโรงเรียนที่จัดสอนระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ จึงมี
ความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้านบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความพร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในระดับสังกัดสพฐ. สูงกว่าโรงเรียนเอกชน
๓) ผลการทดสอบระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่า
กว่าทุกสังกัด ทั้งนี้อาจเป็นเนื่องจากค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนที่มุ่งหวัง เข้าเรียนโรงเรียนมัธยม
ประจาจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโดยตรง เนื่องจากเป็น
โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาสายสามัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ที่มีผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญตรงสาขา มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ผู้เรียนที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลางถึงอ่อน ไม่ได้มีความ
สนใจในแผนการเรียนใดเป็นพิเศษ ส่งผลทาให้ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าในสังกัดอื่น ๆ
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
จากสารสนเทศที่ได้จากการอภิปรายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ในแต่ละ
ระดับชั้น ทาให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้
๓.๑ ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานต้นสังกัด
๑) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษาเห็นความสาคัญของการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) โดยกาหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระตุ้นให้นักเรียนมี
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักอย่างน้อยร้อยละ ๓ หรือผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่ควรจะทาได้
๒) หน่วยงานต้นสังกัด สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการสอบ NT, O-NET,
PISA ให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษา รวมถึงการนาผลการสอบ NT, O-NET,
PISA มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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๓) หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มีความรู้และทักษะเกี่ยวกั บการสร้างข้อสอบเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ในรูปแบบ
เดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการสอบ NT, O-NET, PISA เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ใ นการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรในชั้นเรียน
๔) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปีที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์เพื่อนามากาหนดเป้าหมายในการพัฒนา รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน (NT/O-NET) จัดกลุ่มคุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมิน(กลุ่ ม
คุณภาพ ๔ กลุ่ ม) ได้แก่ กลุ่ มดีมาก กลุ่ มดี กลุ่ มพอใช้ และกลุ่ มปรับปรุง) เพื่อจัดทาแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา แล้วกาหนดกลยุทธิ์และแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหา
๕) หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้สถานศึกษานารูปแบบของข้อสอบ NT, O-NET,
PISA ไปใช้ในการทดสอบในชั้น เรีย นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ
๖) จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบที่ เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกัน กับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ NT, O-NET, PISA เพื่ออบรมและพัฒ นา
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๗) จัดทาโครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยดูจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาเป็นบรรทัดฐาน (Baseline) ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป
๘) จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือชมเชย หรือให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่มี
พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ
๙. สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษาสถานศึกษาเอกชน เพื่อยกระดับทางการเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างผู้อานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธาน
เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
๑๐. จัดทาเอกสารวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างมาตรฐานตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน
คานวณ และความสามารถด้ านเหตุผลในระดับเครือข่ายเอกชนและสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๑๑. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้สถานศึกษาและครูสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับ เครื อข่าย โดยพัฒนาคุณภาพใน
ลั ก ษณะของสถานศึ ก ษาคู่ พั ฒ นา โดยจั บ คู่ ส ถานศึ ก ษาในกลุ่ ม ดี ม ากกั บ กลุ่ ม ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เป็ น
สถานศึกษาคู่พัฒนา คอยเป็นพี่เลี้ยงชี้แนะ (Coaching) และจัดทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือสถานศึกษา ใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)
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๓.๓ ข้อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษา
๑) สถานศึกษาดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน
๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ใน
ระดับชาติ เพื่อวินิจฉัยมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน และนามาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
๒.๑) ให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์ผลการสอบแต่ล ะกลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู้ / สาระ/มาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ หรื อ ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ/สังกัด/จังหวัด/เขตพื้นที่/ขนาดโรงเรียนเดียวกัน มาวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ
(NT/O-NET) ปีที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์ เพื่อนามากาหนดเป้าหมายในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน (NT/O-NET)
๒.๒) วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๓) วิเคราะห์ ส ภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาที่ส่ งผลให้ ผ ลสั มฤทธิ์ข อง
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทีต่ า่
๒.๔) จัดกลุ่มคุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมิน(กลุ่มคุณภาพ ๔ กลุ่ม)
ได้แก่ กลุ่มดีมาก กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ และกลุ่มปรับปรุง) เพื่อจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ระดับสถานศึกษา แล้วกาหนดกลยุทธิ์และแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของสถานศึกษาที่
สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหา
๓) จั ด ท าแผนงาน/โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา โดยนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นพื้นฐาน (Baseline) ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป
๔) สื่อสารสร้างความเข้าใจกับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการสอบ (NT/O-NET) โดยมีวิธี
๔.๑) ชี้แจงแผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ให้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อให้วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ต้ องใช้ออกข้อสอบ และวางแผนกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
๔.๒) ชี้แจงแนวทางการสอบ รูปแบบข้อสอบ และลักษณะข้อสอบให้คณะครู
รับทราบ
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาประยุกต์รูปแบบข้อสอบของ O-NET,
PISA ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระการ
เรียนรู้หลัก โดยมีวิธีคือ
๕.๑) จัดทาแบบทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๓ และชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๖ โดยสร้างข้อสอบเสมือนจริงตามรูปแบบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
๕.๒) น าแบบทดสอบ Pre O-NET ข้ อ สอบเหมื อ นจริ ง ไปใช้ ท ดสอบกั บ
นักเรียนก่อนการสอบจริง เพื่อทดสอบความรู้ สร้างความคุ้นเคย ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการสอบ
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๖) จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือชมเชย หรือให้รางวัลแก่ครูผู้สอน ในกลุ่ม
สาระที่มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดเจนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรอื่น ๆ
๗) ติดตามความเคลื่ อนไหวของสถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์ก าร
มหาชน) และสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพื่อจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปปฎิบัติอย่าง
ถูกต้อง ทันเวลา

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษำ
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
นางสาวประไพพร อุทธิยา
นายสุวิณ เทพสาธร

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่
ผ.อ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

คณะทำงำนเขียนรำยงำน
๑. นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์
๒. นางสาวบุษบา สุกแก้ว
๓. นางอุษาสม แสงพายัพ
๔. นายสุวิณ เทพสาธร
๕. นางพุทธพร อินทรนันท์
๖. นางรจนา ยอดดี
๗. นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย
๘. นางจารุชา ถิรชานิธิศ
๙. นางสาวพิชญา ดีมี

ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่

คณะทำงำนวิเครำะห์ข้อมูล
๑. นางอุษาสม แสงพายัพ
๒. นางจารุชา ถิรชานิธิศ
๓. นางสาวพิชญา ดีมี

ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่

บรรณำธิกำรกิจ
๑. นางสาวพิชญา ดีมี
๒. นางจารุชา ถิรชานิธิศ

ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่

รูปเล่มและออกแบบปก
นางสาวพิชญา ดีมี

ศึกษานิเทศก์ ศธจ. แพร่

