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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดย
การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพและมีการทดสอบที่ไดมาตรฐานไปสูระดับชาติสถานศึกษา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภทการศึกษา
สํานักงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.) ซึ่งเปนองคกรมหาชน มีภารกิจหลักสําคัญ
ในการทดสอบมาตรฐานการจัดการศึกษา ทําหนาที่ จัดระบบการทดสอบ พัฒนาแบบทดสอบ เพื่อวัดและ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน บริการสอบ วัดความรู ความสามรถ พัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและ
ประเมินผล และเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดทําผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดานการประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใชขอมูลในพื้นที่รับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 มีหนาที่ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการ
อํ า นวยการ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการศึ ก ษาแบบร ว มมื อ และบู ร ณาการกั บ หน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ (คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ. 2560. การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ)
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานการประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับ
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) และเพื่อใชเปน ขอมูล ในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาคและจังหวัด เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 กรณีศึกษา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

วัตถุประสงคของการวิเคราะห

เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕61 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง ๑
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ขอบเขตของการศึกษา

๑. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิ เ คราะห ครั้ งนี้ มุ งศึก ษาเกี่ย วกับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ กลุมจังหวด
ภาคเหนือตอนลาง ๑ ที่เขาสอบประเมินคุณภาพระดับการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕61 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ โดยวิเคราะหใน 4 วิชาหลัก ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย
วิชาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยวิเคราะหใน 4 วิชาหลัก ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยวิเคราะหใน 5 วิชาหลัก ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ คือ นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ที่เขาสอบประเมินคุณภาพระดับการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕61

นิยามศัพทเฉพาะ

สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สช. หมายถึง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สกอ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพม. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
O-NET หมายถึง การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
พล. หมายถึง จังหวัดพิษณุโลก
พช. หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ
ตก. หมายถึง จังหวัดตาก
สท. หมายถึง จังหวัดสุโขทัย
อต. หมายถึง จังหวัดอุตรดิตถ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ หมายถึง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดตาก
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

๑. สํ า นั กงานศึ กษาธิการภาค 17 มีขอมูล ผลการวิเคราะหการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕61
๒. เปนแหลงขอมูลอางอิง เพื่อใชเปนขอมูลในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาคและจังหวัด
ซึ่งเปนการสนับสนุนการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงในระดับภาค
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กรอบแนวคิดในการวิเคราะห

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได นํ า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห
ดังแผนภูมิที่ ๑
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การทดสอบ O-NET ของ สทศ.
ป.๖, ม.๓, ม.๖

ระดับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑

ระดับจังหวัด

เปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 50

เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2560

เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ปการศึกษายอนหลัง 3 ป (2558 – 2560)

ผลการทดสอบ O-NET ของ สทศ.

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิเคราะห

