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 ตาม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยให้แต่ละจังหวัดมีส านักงานศึกษาธิการเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มี
การแบ่งหน่วยงานภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปรากฏในภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ข้อ 6 จัดระบบ ส่งเสริม และ
ประสานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล ซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติใน
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556 -2560 เป็นกิจกรรมส าคัญประการหนึ่งของงานสารสนเทศ  
มีความส าคัญต่อด้านการศึกษาโดยภาพรวมของจังหวัด เพ่ือน าผลทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม
ไปใช้ในการด าเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัด การติดตาม ประเมินและ
รายงานผลให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
ส่วนที่ 2  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ส่วนที่ 3  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ส่วนที่ 4  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
ข้อมูลเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556 -2560
เพ่ือการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
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สารบัญ  
บทน า ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ 1.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
          (Ordinary National Educational Test : O–NET) 

1 

 1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 
 1.1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ตามรายวิชาที่เปิดสอบ 
1 

 1.1.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

1 

 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 2 
  1.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 3 
 1.2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 4 
 1.3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 5 
 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 6 
 3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 7 
 4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.)  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
8 

 5)  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด ตามรายวิชาที่เปิดสอบ 9 
 1.1.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET)  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
10 

 1.1.1.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม 

14 

 1.1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตามรายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ 

20 

 1.1.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม 

20 

 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 20 
  1.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 25 
 1.2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 29 
 1.3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 34 
 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 39 
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 3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 43 
 4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.)  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
48 

 1.1.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

53 

 1.1.2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัด 
ในจังหวัดมหาสารคาม 

74 

 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 105 
 1.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตามรายวิชาที่เปิดสอบ 
105 

 1.2.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

105 

 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 105 
 1.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 106 
 1.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 107 
 1.3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 108 
 1.4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 109 
 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 110 
 3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 1113 
 4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.) กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
113 

 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 114 
 6) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัด ตามรายวิชาที่เปิดสอบ 115 
 1.2.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
116 

 1.2.1.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม 

121 

 1.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตามรายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ 

131 

 1.2.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามรายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับสังกัดใน
จังหวัดมหาสารคาม 

131 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

  
หน้า 

 1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 131 
 1.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  135 
 1.2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 141 
 1.3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 
 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 156 
 3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 161 
 4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.มค.)  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
166 

 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 170 
 1.2.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
175 

 1.2.2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดใน
จังหวัดมหาสารคาม 

194 

 1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 229 
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สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

3 

 แผนภาพที่  3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

4 

 แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

5 

 แผนภาพที่  5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สช.  
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

6 

 แผนภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สกอ.  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

7 

 แผนภาพที่  7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

8 

 แผนภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ระดับจังหวัด  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

9 

 แผนภาพที่  9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

10 

 แผนภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

11 

 แผนภาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

12 

 
  



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

13 

 แผนภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

14 

 แผนภาพที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

15 

 แผนภาพที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

17 

 แผนภาพที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

18 

 แผนภาพที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

20 

 แผนภาพที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

21 

 แผนภาพที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

22 

 แผนภาพที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

23 

 แผนภาพที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

25 

 แผนภาพที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

26 

 แผนภาพที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

27 

 แผนภาพที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ  สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

28 

 แผนภาพที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ  สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

29 
 

 
 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 

ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
30 

 แผนภาพที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  

31 

 แผนภาพที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

33 

 แผนภาพที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

34 

 แผนภาพที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

35 

 แผนภาพที่ 31  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

36 

 แผนภาพที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

37 

 แผนภาพที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

39 

 แผนภาพที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

40 

 แผนภาพที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

41 

 แผนภาพที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

42 

 แผนภาพที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

43 

 แผนภาพที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

44 

 แผนภาพที่ 39 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

45 

 แผนภาพที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

46 

 แผนภาพที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

48 

 แผนภาพที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

49 

 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 43 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 

ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
50 

 แผนภาพที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระสังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

51 

 แผนภาพที ่45 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

53 

 แผนภาพที ่46 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

54 

 แผนภาพที ่47 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

55 

 แผนภาพที ่48 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 

56 

 แผนภาพที ่49 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

57 

 แผนภาพที ่50 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

58 

 แผนภาพที ่51 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

59 

 แผนภาพที ่52 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 3 ภาษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

60 

 แผนภาพที ่53 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

61 

 แผนภาพที ่54 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 
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สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที ่55 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 

สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
63 

 แผนภาพที ่56 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

64 

 แผนภาพที ่57 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

65 

 แผนภาพที ่58 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

66 

 แผนภาพที ่59 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

67 

 แผนภาพที ่60 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 

68 

 แผนภาพที ่61 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

69 

 แผนภาพที ่62 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

70 

 แผนภาพที ่63 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

71 

 แผนภาพที ่64 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

72 

 แผนภาพที ่65 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

73 

 แผนภาพที ่66 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที ่67 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  

สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

75 

 แผนภาพที ่68 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

77 

 แผนภาพที ่69 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

78 

 แผนภาพที ่70 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

80 

 แผนภาพที ่71 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

81 

 แผนภาพที ่72 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

83 

 แผนภาพที ่73 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 3 ภาษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

84 

 แผนภาพที ่74 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

85 

 แผนภาพที ่75 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

87 

 แผนภาพที ่76 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

88 

 แผนภาพที ่77 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 
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สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที ่78 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 

สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

91 

 แผนภาพที ่79 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดใน
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

93 

 แผนภาพที ่80 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

94 

 แผนภาพที ่81 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

96 

 แผนภาพที ่82 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

97 

 แผนภาพที ่83 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

99 

 แผนภาพที ่84 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

100 

 แผนภาพที ่85 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

102 

 แผนภาพที ่86 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

103 

 แผนภาพที่ 87 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพฐ. ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

105 

 แผนภาพที่ 88 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

106 

 
 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 89 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

107 

 แผนภาพที่ 90 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

108 

 แผนภาพที่ 91 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพม. เขต 26  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

109 

 แผนภาพที่ 92 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 (O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สช.  
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

110 

 แผนภาพที่ 93 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สกอ.  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

111 

 แผนภาพที่ 94 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

113 

 แผนภาพที่ 95 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

114 

 แผนภาพที่ 96 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ระดับจังหวัด  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

115 

 แผนภาพที่ 97 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

116 

 แผนภาพที่ 98 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

117 

 แผนภาพที่ 99 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

118 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 100  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

119 

 แผนภาพที่ 101  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

120 

 แผนภาพที่ 102  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

121 

 แผนภาพที่ 103  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

123 

 แผนภาพที่ 104  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

125 

 แผนภาพที่ 105  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

127 

 แผนภาพที่ 106  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิสังคมศึกษา ระดับจังหวัด 
โดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

129 

 แผนภาพที่ 107  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

131 

 แผนภาพที่ 108  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

132 

 แผนภาพที่ 109 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

133 

 แผนภาพที่ 110  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

134 

 แผนภาพที่ 111  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

135 

 แผนภาพที่ 112  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

137 

 แผนภาพที่ 113  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

138 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 114  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
139 

 แผนภาพที่ 115 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

141 

 แผนภาพที่ 116  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

142 

 แผนภาพที่ 117  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

143 

 แผนภาพที่ 118  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

144 

 แผนภาพที่ 119  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

145 

 แผนภาพที่ 120  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

147 

 แผนภาพที่ 121  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

147 

 แผนภาพที่ 122  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

148 

 แผนภาพที่ 123  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

150 

 แผนภาพที่ 124  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

152 

 แผนภาพที่ 125  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

153 

 แผนภาพที่ 126  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

154 

 แผนภาพที่ 127  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

156 

 แผนภาพที่ 128  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

157 

 แผนภาพที่ 129  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

158 

 แผนภาพที่ 130  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

159 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 131  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  

ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
151 

 แผนภาพที่ 132  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

162 

 แผนภาพที่ 133  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

163 

 แผนภาพที่ 134  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

164 

 แผนภาพที่ 135  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

166 

 แผนภาพที่ 136 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

167 

 แผนภาพที่ 137  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

168 

 แผนภาพที่ 138  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ  สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

169 

 แผนภาพที่ 139 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ  สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

170 

 แผนภาพที่ 140  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

171 

 แผนภาพที่ 141  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

172 

 แผนภาพที่ 142  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ  สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

173 

 แผนภาพที ่143  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

175 

 แผนภาพที ่144  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

176 

 แผนภาพที่ 145  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

177 

 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 146  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

178 

 แผนภาพที่ 147  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

179 

 แผนภาพที่ 148  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

180 

 แผนภาพที่ 149  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

181 

 แผนภาพที ่150  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

182 

 แผนภาพที ่151  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

183 

 แผนภาพที ่152  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

184 

 แผนภาพที ่153  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 4 พชีคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

185 

 แผนภาพที ่154  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

186 

 แผนภาพที ่155  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

187 

 แผนภาพที ่156  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

188 

 
 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที ่157  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  

สาระที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

189 

 แผนภาพที ่158  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

190 

 แผนภาพที ่159  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

191 

 แผนภาพที ่160  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

192 

 แผนภาพที ่161  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

193 

 แผนภาพที ่162  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

194 

 แผนภาพที ่163 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

196 

 แผนภาพที ่164  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

197 

 แผนภาพที ่165  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

199 

 แผนภาพที ่166  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

201 

 แผนภาพที ่167  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

203 

 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที ่168  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

205 

 แผนภาพที ่169  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

207 

 แผนภาพที ่170  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

209 

 แผนภาพที ่171  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

210 

 แผนภาพที ่172  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

212 

 แผนภาพที ่173  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดใน
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

214 

 แผนภาพที ่174  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

216 

 แผนภาพที ่175  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

218 

 แผนภาพที ่176  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

220 

 แผนภาพที ่177 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

222 

 แผนภาพที ่178  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

224 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที ่179  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

226 

 แผนภาพที ่180  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

227 

 แผนภาพที่ 181  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพฐ.  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

229 

 แผนภาพที่ 182  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

230 

 แผนภาพที่ 183  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพม. เขต 26  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

230 

 แผนภาพที่ 184  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สช.  
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

232 

 แผนภาพที่ 185  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สกอ.  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

233 

 แผนภาพที่ 186  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

235 

 แผนภาพที่ 187  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

236 

 แผนภาพที่ 188  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

237 

 แผนภาพที่ 189  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

238 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 190  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

239 

 แผนภาพที่ 191  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

240 

 แผนภาพที่ 192  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

241 

 แผนภาพที่ 193  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

242 

 แผนภาพที่ 194  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัด 
และสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

243 

 แผนภาพที่ 195  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 
และสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

245 

 แผนภาพที่ 196  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

246 

 แผนภาพที่ 197  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด 
และสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

248 

 แผนภาพที่ 198  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิสังคมศึกษา ระดับจังหวัด 
และสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

249 

 แผนภาพที่ 199  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

251 

 แผนภาพที่ 200  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

252 

 แผนภาพที่ 201  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

253 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 202  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
254 

 แผนภาพที่ 203  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

256 

 แผนภาพที่ 204  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

257 

 แผนภาพที่ 205  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

258 

 แผนภาพที่ 206  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

259 

 แผนภาพที่ 207  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

260 

 แผนภาพที่ 208  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

262 

 แผนภาพที่ 209  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

269 

 แผนภาพที่ 210  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

264 

 แผนภาพที่ 211  แสดงการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

265 

 แผนภาพที่ 212  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ทุกสาระ สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

267 

 แผนภาพที่ 213  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

268 

 แผนภาพที่ 214  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

269 

 แผนภาพที่ 215  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

270 

 แผนภาพที่ 216  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

271 

 แผนภาพที่ 217  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ทุกสาระ สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

273 

 แผนภาพที่ 218  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

274 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 219  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา

ภาษาอังกฤษ ทุกสาระ  สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
275 

 แผนภาพที่ 220  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

276 

 แผนภาพที่ 221  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

277 

 แผนภาพที่ 222  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ทุกสาระ สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

279 

 แผนภาพที่ 223  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

27273 

 แผนภาพที่ 224  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา
ภาษาอังกฤษ ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

281 

 แผนภาพที่ 225  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระสังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

282 

 แผนภาพที่ 226  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

283 

 แผนภาพที่ 227  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ทุกสาระ สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

285 

 แผนภาพที่ 228  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
ทุกสาระ สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

286 

 แผนภาพที่ 229  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา
ภาษาอังกฤษ ทุกสาระ สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

287 

 แผนภาพที่ 230  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

288 

 แผนภาพที่ 231  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ทุกสาระ สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

289 

 แผนภาพที่ 232  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ทุกสาระ สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

290 

 แผนภาพที่ 233  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

292 

 แผนภาพที่ 234  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

293 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 235  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

294 

 แผนภาพที่ 236  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

295 

 แผนภาพที่ 237  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

296 

 แผนภาพที่ 238  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

297 

 แผนภาพที่ 239  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

298 

 แผนภาพที่ 240  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษาและวัฒนธรรม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

299 

 แผนภาพที่ 241  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ภาษาและวัฒนธรรม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

300 

 แผนภาพที่ 242  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 

301 

 แผนภาพที ่243  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

302 

 แผนภาพที่ 244  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

303 

 แผนภาพที ่245  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 4 พชีคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

304 

 แผนภาพที ่246  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

305 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 247  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  

สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
306 

 แผนภาพที่ 248  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

307 

 แผนภาพที่ 249  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

308 

 แผนภาพที่ 250  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

309 

 แผนภาพที่ 251  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

310 

 แผนภาพที่ 252 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

311 

 แผนภาพที ่253  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

312 

 แผนภาพที่ 254  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

313 

 แผนภาพที่ 255  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

314 

 แผนภาพที่ 256  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

315 

 แผนภาพที่ 257  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 

316 

 
 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 258  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 

317 

 แผนภาพที่ 259  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

318 

 แผนภาพที ่260 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

319 

 แผนภาพที่ 261 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

320 

 แผนภาพที่ 262  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

322 

 แผนภาพที่ 263  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

323 

 แผนภาพที่ 264  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

325 

 แผนภาพที่ 265  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

326 

 แผนภาพที่ 266  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

328 

 แผนภาพที่ 267  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ระดับจังหวัดโดยแยก
สังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

329 

 แผนภาพที่ 268  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดใน
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

331 

 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 269  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  

สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

332 

 แผนภาพที่ 270  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

333 

 แผนภาพที่ 271  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

335 

 แผนภาพที่ 272  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

336 

 แผนภาพที่ 273  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

338 

 แผนภาพที่ 274  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

339 

 แผนภาพที่ 275  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

340 

 แผนภาพที่ 276  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

342 

 แผนภาพที่ 277  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

343 

 แผนภาพที่ 278  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

345 

 แผนภาพที่ 279  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

346 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 280  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

348 

 แผนภาพที่ 281  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

349 

 แผนภาพที่ 282  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

351 

 แผนภาพที่ 283  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ระดับจังหวัดโดย
แยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

352 

 แผนภาพที่ 284  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

354 

 แผนภาพที่ 285  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

355 

 แผนภาพที่ 286  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

357 

 แผนภาพที่ 287  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ระดับจังหวัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

359 

 แผนภาพที่ 289  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพุทธประวัติและ
ธรรมวินัย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

360 

 แผนภาพที่ 290  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศาสนาปฏิบัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

361 

 แผนภาพที่ 291  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาบาลี  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

362 

 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 292  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาธรรม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

363 

 แผนภาพที่ 293  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพุทธประวัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

364 

 แผนภาพที่ 294 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวินัย ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

365 

 แผนภาพที่ 295  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

366 

 แผนภาพที่ 296  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาพุทธประวัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

367 

 แผนภาพที่ 297  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาศาสนาปฏิบัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

368 

 แผนภาพที่ 298  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET)ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาบาลี  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

369 

 แผนภาพที่ 299  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET)ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาธรรม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

370 

 แผนภาพที่ 300  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาพุทธประวัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

371 

 แผนภาพที่ 301  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวินัย ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

372 

 แผนภาพที่ 302  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560   

373 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 303  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560  

374 

 แผนภาพที่ 304 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560   

375 

 แผนภาพที่ 305  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เนื้อหาหลัก 8 วิชา  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  

377 

 แผนภาพที่ 306  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 องค์ประกอบ 4 ทักษะ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560   

379 

 แผนภาพที่ 307  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 องค์ประกอบ 4 ทักษะ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  

380 

 แผนภาพที่ 308  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560 

381 

 แผนภาพที่ 309  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 เนื้อหาหลัก 8 วิชา ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560  

383 

 แผนภาพที่ 310 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา เนื้อหา 5 สาระ 
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560   

385 

 แผนภาพที่ 311 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระทักษะการ
เรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

387 

 แผนภาพที่ 312  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

388 

 แผนภาพที่ 313  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
สาระการประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

389 

 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 314  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา  
2556-2560  

390 

 แผนภาพที่ 315  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
สาระการพัฒนาสังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

391 

 แผนภาพที่ 316  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
รายวิชา ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  

392 

 แผนภาพที่ 317  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

394 

 แผนภาพที่ 318  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาวิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

395 

 แผนภาพที่ 319  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

396 

 แผนภาพที่ 320  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

397 

 แผนภาพที่ 321  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

398 

 แผนภาพที่ 322  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

399 

 แผนภาพที่ 323  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาทักษะการประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

400 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 324  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

401 

 แผนภาพที่ 325  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

402 

 แผนภาพที่ 326  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

403 

 แผนภาพที่ 327  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาศิลปศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

404 

 แผนภาพที่ 328 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

405 

 แผนภาพที่ 329  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

406 

 แผนภาพที่ 330  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
วิชาการพัฒนาตนเอง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

407 

 แผนภาพที่ 331  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เนื้อหา 5 สาระ ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560   

408 

 แผนภาพที่ 332  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

410 

 แผนภาพที่ 333  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

411 

 แผนภาพที่ 334  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระการประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

412 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 335  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560  

413 

 แผนภาพที่ 336  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระการพัฒนาสังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

414 

 แผนภาพที่ 337  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชา ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  

415 

 แผนภาพที่ 338  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

417 

 แผนภาพที่ 339  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

418 

 แผนภาพที่ 340  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

419 

 แผนภาพที่ 341  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

420 

 แผนภาพที่ 342  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

421 

 แผนภาพที่ 343  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

422 

 แผนภาพที่ 344  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

423 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 345  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

424 

 แผนภาพที่ 346  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

425 

 แผนภาพที่ 347  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

426 

 แผนภาพที่ 348  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาศิลปศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

427 

 แผนภาพที่ 349  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

428 

 แผนภาพที่ 350  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาศาสนา
และหน้าที่พลเมือง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

429 

 แผนภาพที่ 351  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

430 

 แผนภาพที่ 352  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เนื้อหา 5 สาระ ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

431 

 แผนภาพที่ 353  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

433 

 แผนภาพที่ 354  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

434 

 แผนภาพที่ 355  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

435 



 

สารบัญ 

  

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 356  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560  

436 

 แผนภาพที่ 357  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการพัฒนาสังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

437 

 แผนภาพที่ 358  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  

438 

 แผนภาพที่ 359  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศกึษา 2556-2560 

440 

 แผนภาพที่ 360  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

441 

 แผนภาพที่ 361  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

442 

 แผนภาพที่ 362  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

443 

 แผนภาพที่ 363 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

444 

 แผนภาพที่ 364  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาช่องทางการขยายอาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

445 

 แผนภาพที่ 365  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาทักษะการขยายอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

446 

 



 

สารบัญ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

สารบัญตาราง หน้า 
 แผนภาพที่ 366 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

447 

 แผนภาพที่ 367  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

448 

 แผนภาพที่ 368  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

449 

 แผนภาพที่ 369  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาศิลปศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

450 

 แผนภาพที่ 370  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

451 

 แผนภาพที่ 371  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

452 

 แผนภาพที่ 372  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2556-2560 

453 

 
 



 

บทน ำ 

ก 

บทน ำ 
 

ความเป็นมา 
 

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับต่างๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพราะจะช่วยให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเรจจทางการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และหน่วยงานทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้และรวมกันพัฒนาอย่าง
เตจมศักยภาพ  

  ส านักงานศึกษาการจังหวัดมหาสารคามจึงด าเนินการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลผลทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผลการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
และผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบและจัดท า
เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานทางการศึกษาให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และน าข้อมูลไปใช้ใน 
การก าหนดแนวทางเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามและจัดท าหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนแต่ระดับชั้น โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานต่างๆ ตามความต้องการ ได้อย่างสะดวกรวดเรจวต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์ รายงาน และเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
 2.  เพ่ือวิ เคราะห์ รายงาน และเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ รายงาน และเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 ระดับประเทศและระดับจังหวัดมหาสารคาม 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ รายงาน และเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ขอนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและระดับจังหวัดมหาสารคาม 
 5. เพ่ือเชื่อมโยงชุดข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาระดับสังกัดในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามผ่านทางเวจบไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 6. เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย และเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการรับบริการ 
มากยิ่งขึ้น 



 

บทน ำ 

ข  

 7. เพ่ือให้การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าถึง
อย่างสะดวกรวดเรจว 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. จัดเกจบและรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามปีการศึกษา 

2556-2560 จากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  
2. สรุปรายงานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556-2560 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

กำรจัดเก็บข้อมูล  

   จัดเกจบและรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 
2556-2560 จากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
พร้อมสรุปรายงานข้อมูลเป็นเอกสารผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ไปใช้ในการก าหนด
แนวทางเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามและจัดท าหลักสูตรการศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนแต่ระดับชั้น โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ ในจังหวัด
มหาสารคาม เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ในการวางแผน 
การด าเนินงานต่างๆ ตามความต้องการ ได้อย่างสะดวกรวดเรจว 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วงงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามได้ทราบถึงคุณภาพของนักเรียนในภาพรวมแต่
ละระดับเปรียบเทียบข้อมูล 5 ปี ย้อยหลังของหน่วยงานจัดการศึกษาในจังหวัด ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียน
ทุกระดับชั้นที่เปิดสอบ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสังกัด ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การจัดท าผลทดสอบทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556-2560 

 

ความเป็นมา 
ตาม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยให้แต่ละจังหวัดมีส านักงานศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน 
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ  
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งงาน
ภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
11 เมษายน 2560 ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด โดยอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปรากฏใน
ภารกิจงานของ กลุ่มนโยบายและแผน ข้อ 6 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงานผล ซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 เป็นกิจกรรมส าคัญประการหนึ่งของงานสารสนเทศ มีความส าคัญต่อด้านการศึกษาโดยภาพรวมของ
จังหวัด เพ่ือน าผลทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามไปใช้ในการด าเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัด การติดตาม ประเมินและรายงานผลให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การด าเนินงาน 
1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามปีการศึกษา 

2556-2560 จากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  
2. สรุปรายงานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556-2560 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

การจัดเก็บข้อมูล  
 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 

2556-2560 จากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
พร้อมสรุปรายงานข้อมูลเป็นเอกสารผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ไปใช้ในการก าหนด
แนวทางเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามและจัดท าหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนแต่ระดับชั้น โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  
ในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานต่างๆ ตามความต้องการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
การเผยแพร่ 

1. รูปเล่มข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556-2560 
2. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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ผลทดสอบทางการศึกษาระดับจังหวัดมหาสารคาม 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O–NET)  
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถ 
ใช้ผลการประเมนในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปรับลด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์ O-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
4. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
5. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 
 

วิชา 
O-NET ป.6 ระดับจังหวัด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย 43.15 43.80 48.16 52.96 45.56 
ภาษาอังกฤษ 29.66 31.60 35.88 30.55 33.02 
คณิตศาสตร์ 38.20 36.17 41.55 38.51 35.83 
วิทยาศาสตร์ 35.26 40.33 41.75 40.28 38.40 

 

วิชา 
O-NET ม.3 จังหวัด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ภาษาไทย 41.92 34.31 42.39 45.39 47.38 
ภาษาอังกฤษ 28.29 26.36 28.80 29.89 29.11 
คณิตศาสตร์ 24.00 28.50 31.51 28.59 25.35 
วิทยาศาสตร์ 35.87 37.06 37.34 34.43 31.87 
สังคมศึกษาฯ 37.61 45.30 45.52 48.60 - 
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วิชา 
O-NET ม.6 ระดับจังหวัด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ภาษาไทย 46.10 48.29 46.78 49.23 47.39 
ภาษาอังกฤษ 21.43 20.07 21.65 24.85 24.85 
คณิตศาสตร์ 17.32 18.60 24.05 22.49 21.85 
วิทยาศาสตร์ 28.68 30.44 32.26 30.30 27.71 
สังคมศึกษาฯ 31.50 34.32 39.04 34.87 33.41 

 
ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test 
: B-NET) คือ การทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย 

2. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
4. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 

วิชา 
 B-NET  ม.3 ระดับจังหวัด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พุทธประวัติและธรรมวินัย 39.63         

ศาสนปฏิบัติ 37.17         

ภาษาบาลี 35.06 32.54 30.57 33.44 31.13 
ธรรม   32.71 39.98 35.23 34.42 
พุทธประวัติ   35.50 35.14 30.45 32.20 
วินัย   33.37 32.12 34.83 31.32 
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วิชา 
B-NET  ม. 6 ระดับจังหวัด 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พุทธประวัติและธรรมวินัย 31.97         
ศาสนปฏิบัติ 40.51         
ภาษาบาลี 33.24 33.40 31.14 26.77 29.41 
ธรรม   31.08 26.00 27.43 31.56 
พุทธประวัติ   38.77 34.73 31.45 32.72 

วินัย   32.52 29.82 27.50 30.18 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test  
: V-NET) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส.2)  

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
2. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
4. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 

ทักษะวิชา 
V-NET ปวช.3 V-NET ปวส.2 

ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 37.42 37.63 31.94 33.92 32.66 39.28 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 32.91 28.02 31.92 28.83 29.11 29.16 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 56.13 57.79 47.26 48.44 46.66 53.27 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 43.79 38.86 34.33 32.29 38.32 38.80 
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ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  การทดสอบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal 
National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ N-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3. เพ่ือประกอบการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 

ชั้น เนื้อหา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประถมศึกศึกษา 

สาระทักษะการเรียนรู้ 50.31 45.21 42.62 41.95 47.28 
สาระความรู้พ้ืนฐาน 48.36 38.01 35.94 44.28 41.15 
สาระการประกอบอาชีพ 50.92 44.89 43.98 45.52 49.32 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต 56.70 54.10 53.76 60.89 61.11 
สาระการพัฒนาสังคม 49.12 49.28 46.53 53.85 57.60 

มัธยมต้น 

สาระทักษะการเรียนรู้ 51.33 49.50 41.80 38.27 34.33 
สาระความรู้พ้ืนฐาน 47.78 41.21 33.17 33.13 29.55 
สาระการประกอบอาชีพ 45.20 41.85 37.74 39.40 39.08 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต 51.85 49.04 42.15 42.52 41.72 
สาระการพัฒนาสังคม 37.92 37.56 38.79 35.29 35.24 

มัธยมปลาย 

สาระทักษะการเรียนรู้ 55.09 46.87 33.83 38.90 31.64 
สาระความรู้พ้ืนฐาน 43.30 39.00 28.55 30.59 26.89 
สาระการประกอบอาชีพ 39.54 37.30 32.82 25.62 33.53 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต 46.98 45.09 40.72 34.21 35.10 
สาระการพัฒนาสังคม 40.79 33.50 27.95 33.10 24.56 
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1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(Ordinary National Educational Test : O–NET) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O–NET)  
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถ  
ใช้ผลการประเมนในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปรับลด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
4. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
5. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 

 1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

  1.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตามรายวิชาที่เปิดสอบ 

   1.1.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(Ordinary National Educational Test : O–NET) 
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    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.62 ปี 2557 เท่ากับ 
43.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.11 ปี 2558 เท่ากับ 47.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.35 ปี 2559 เท่ากับ 52.72 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.86 และปี 2560 เท่ากับ 45.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง  -7.39  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.42 ปี 2557 
เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.42 ปี 2558 เท่ากับ 34.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.15 ปี 2559 เท่ากับ 29.17 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.98 ปี 2560 เท่ากับ 31.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.33  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.87 ปี 2557 
เท่ากับ 35.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.34 ปี 2558 เท่ากับ 40.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.35 ปี 2559 เท่ากับ 37.69 
คะแนนเฉลี่ยลดลง  -3.19 และปี 2560 เท่ากับ 35.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.51 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.30 ปี 2557 
เท่ากับ 39.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.48 ปี 2558 เท่ากับ 41.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.53 ปี 2559 เท่ากับ 
39.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.46 และปี 2560 เท่ากับ 38.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.69  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืน
ทุกปี 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 สพฐ. ปี 2556 43.62 31.42 39.87 36.30

O-NET ป.6 สพฐ. ปี 2557 43.51 30.00 35.53 39.78

O-NET ป.6 สพฐ. ปี 2558 47.86 34.15 40.88 41.31

O-NET ป.6 สพฐ. ปี 2559 52.72 29.17 37.69 39.85

O-NET ป.6 สพฐ. ปี 2560 45.33 31.50 35.18 38.16

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 รายวิชา สังกัด สพฐ. 
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    1.1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

แผนภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 

 
  

 จากแผนภาพที่ 2 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.55 ปี 2557 เท่ากับ 
44.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.66 ปี 2558 เท่ากับ 48.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.03 ปี 2559 เท่ากับ 53.31 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.08 และปี 2560 เท่ากับ 46.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.20  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.30 ปี 2557 
เท่ากับ 31.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.71 ปี 2558 เท่ากับ 35.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.38 ปี 2559 เท่ากับ 
30.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.40 และปี 2560 เท่ากับ 32.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.32  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.43 ปี 2557 
เท่ากับ 36.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.43 ปี 2558 เท่ากับ 41.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.37 ปี 2559 เท่ากับ 38.62 
คะแนนเฉลี่ยลดลง 2.75 และปี 2560 เท่ากับ 35.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.48 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.84 ปี 2557 
เท่ากับ 40.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.40 ปี 2558 เท่ากับ 41.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.45 ปี 2559 เท่ากับ 
40.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.52 และปี 2560 เท่ากับ 38.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.03  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย  
จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 สพป.มค.1 ปี 2556 41.55 28.30 36.43 33.84
O-NET ป.6 สพป.มค.1 ปี 2557 44.21 31.01 36.00 40.24
O-NET ป.6 สพป.มค.1 ปี 2558 48.23 35.39 41.37 41.69
O-NET ป.6 สพป.มค.1 ปี 2559 53.31 30.00 38.62 40.17
O-NET ป.6 สพป.มค.1 ปี 2560 46.11 32.32 35.14 38.14

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 
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  1.2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

แผนภาพที่  3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 3 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.73 ปี 2557 เท่ากับ 
42.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.78 ปี 2558 เท่ากับ 47.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.83 ปี 2559 เท่ากับ 51.82 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.04 และปี 2560 เท่ากับ 44.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.49  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.66 ปี 2557 
เท่ากับ 29.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.05 ปี 2558 เท่ากับ 33.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.56 ปี 2559 เท่ากับ 
28.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.50 และปี 2560 เท่ากับ 30.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.18  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.71 ปี 2557 
เท่ากับ 36.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.68 ปี 2558 เท่ากับ 40.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.93 ปี 2559 เท่ากับ 37.28 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.68 และปี 2560 เท่ากับ 34.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.43 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.65 ปี 2557 
เท่ากับ 39.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.09 ปี 2558 เท่ากับ 41.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.66 ปี 2559 เท่ากับ 
39.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.94 และปี 2560 เท่ากับ 38.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.34  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย  
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 สพป.มค. 2 ปี 2556 43.73 29.66 39.71 34.65
O-NET ป.6 สพป.มค. 2 ปี 2557 42.95 29.71 36.03 39.74
O-NET ป.6 สพป.มค. 2 ปี 2558 47.78 33.27 40.96 41.40
O-NET ป.6 สพป.มค. 2 ปี 2559 51.82 28.77 37.28 39.46
O-NET ป.6 สพป.มค. 2 ปี 2560 44.33 30.95 34.85 38.12

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 



 

O-NET ชั้น ป.6 รายวิชา 

5 

  1.3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 4 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด 
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.15 ปี 2557 เท่ากับ 
43.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.29 ปี 2558 เท่ากับ 47.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.04 ปี 2559 เท่ากับ 53.37 
คะแนนเพ่ิมข้ึน  5.89 และปี 2560 เท่ากับ 45.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง  -7.50  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.71 ปี 2557 
เท่ากับ 29.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.34 ปี 2558 เท่ากับ 33.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.89 ปี 2559 เท่ากับ 
28.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.23 ปี 2560 เท่ากับ 31.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.57  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.14 ปี 2557 
เท่ากับ 34.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.11 ปี 2558 เท่ากับ 40.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.06 ปี 2559 เท่ากับ 37.12 
คะแนนเฉลี่ยลดลง  -2.97 และปี 2560 เท่ากับ 35.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.35 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.52 ปี 2557 
เท่ากับ 39.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.66 ปี 2558 เท่ากับ 40.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.50 ปี 2559 เท่ากับ 
40.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.64 และปี 2560 เท่ากับ 38.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.79  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย  
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 สพป.มค. 3 ปี 2556 43.15 27.71 37.14 36.52
O-NET ป.6 สพป.มค. 3 ปี 2557 43.44 29.05 34.03 39.18
O-NET ป.6 สพป.มค. 3 ปี 2558 47.48 33.94 40.09 40.68
O-NET ป.6 สพป.มค. 3 ปี 2559 53.37 28.71 37.12 40.04
O-NET ป.6 สพป.มค. 3 ปี 2560 45.87 31.28 35.77 38.25

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 
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    2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่  5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สช. ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 5 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.41 ปี 2557 เท่ากับ 
45.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.55 ปี 2558 เท่ากับ 50.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.61 ปี 2559 เท่ากับ 55.19 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.62 และปี 2560 เท่ากับ 47.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง  -7.29  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.64 ปี 2557 
เท่ากับ 40.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.63 ปี 2558 เท่ากับ 45.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.83 ปี 2559 เท่ากับ 
37.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.18 และปี 2560 เท่ากับ 40.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.68  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.93 ปี 2557 
เท่ากับ 41.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.16 ปี 2558 เท่ากับ 46.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.73 ปี 2559 เท่ากับ 
44.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.66 และปี 2560 เท่ากับ 40.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.01 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.74 ปี 2557 
เท่ากับ 43.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.87 ปี 2558 เท่ากับ 44.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.06 ปี 2559 เท่ากับ 
42.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.86 และปี 2560 เท่ากับ 39.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.98  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. ระหว่าง
ปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 สช. ปี 2556 44.41 33.64 38.93 36.74
O-NET ป.6 สช. ปี 2557 45.96 40.27 41.09 43.61
O-NET ป.6 สช. ปี 2558 50.57 45.10 46.82 44.67
O-NET ป.6 สช. ปี 2559 55.19 37.92 44.16 42.81
O-NET ป.6 สช. ปี 2560 47.90 40.60 40.15 39.83

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 รายวิชา สังกัด  สช. 
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    3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 6  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.94 ปี 2557 เท่ากับ 
50.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.23 ปี 2558 เท่ากับ 54.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.56 ปี 2559 เท่ากับ 59.08 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.81 และปี 2560 เท่ากับ 52.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.79  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.40 ปี 2557 
เท่ากับ 56.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.93 ปี 2558 เท่ากับ 60.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.22 ปี 2559 เท่ากับ 
50.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.56 และปี 2560 เท่ากับ 53.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.09  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 59.09 ปี 2557 
เท่ากับ 49.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.24 ปี 2558 เท่ากับ 53.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.18 ปี 2559 เท่ากับ 51.63 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.40 และปี 2560 เท่ากับ 47.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.26 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.07 ปี 2557 
เท่ากับ 52.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.07 ปี 2558 เท่ากับ 49.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.20 ปี 2559 เท่ากับ 49.15 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.79 และปี 2560 เท่ากับ 45.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.91  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงได้แก่ 
วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ คะแนน 50 ขึ้นไป ทุกปี 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 สกอ. ปี 2556 54.94 50.40 59.09 46.07
O-NET ป.6 สกอ. ปี 2557 50.71 56.33 49.85 52.14
O-NET ป.6 สกอ. ปี 2558 54.27 60.55 53.03 49.94
O-NET ป.6 สกอ. ปี 2559 59.08 50.99 51.63 49.15
O-NET ป.6 สกอ. ปี 2560 52.29 53.08 47.37 45.24

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 รายวิชา สังกัด สกอ. 
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    4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

แผนภาพที่  7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 7  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด  
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.15 ปี 2557 เท่ากับ 
39.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.46 ปี 2558 เท่ากับ 43.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.12 ปี 2559 เท่ากับ 47.67 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.86 และปี 2560 เท่ากับ 38.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.72  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 32.17 ปี 2557 เท่ากับ 30.32 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.85 ปี 2558 เท่ากับ 34.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.56 ปี 2559 เท่ากับ 27.64 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -7.24 และปี 2560 เท่ากับ 29.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.51  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.45 ปี 2557 
เท่ากับ 27.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.61 ปี 2558 เท่ากับ 33.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  5.35 ปี 2559 เท่ากับ 
31.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.67 และปี 2560 เท่ากับ 28.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.60 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.05 ปี 2557 
เท่ากับ 36.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.45 ปี 2558 เท่ากับ 38.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.61 ปี 2559 เท่ากับ 37.27 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.94 ปี 2560 เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.03  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า  
วิชาอ่ืนทุกปี 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 สถ.จ.มค. ปี 2556 42.15 32.17 32.45 38.05
O-NET ป.6 สถ.จ.มค. ปี 2557 39.69 30.32 27.84 36.60
O-NET ป.6 สถ.จ.มค. ปี 2558 43.81 34.88 33.19 38.21
O-NET ป.6 สถ.จ.มค. ปี 2559 47.67 27.64 31.52 37.27
O-NET ป.6 สถ.จ.มค. ปี 2560 38.95 29.15 28.92 35.24

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 รายวิชา สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
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   5) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับจังหวัด ตามรายวิชาที่เปิดสอบ  

แผนภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 8 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.15 ปี 2557 เท่ากับ 
43.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.65 ปี 2558 เท่ากับ 48.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.36 ปี 2559 เท่ากับ 52.96 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.80 และปี 2560 เท่ากับ 45.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.40  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 29.66 ปี 2557 เท่ากับ 31.60 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.94 ปี 2558 เท่ากับ 35.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.28 ปี 2559 เท่ากับ 30.55 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -5.33 และปี 2560 เท่ากับ 33.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.47  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.20 ปี 2557 
เท่ากับ 36.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.03 ปี 2558 เท่ากับ 41.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.38 ปี 2559 เท่ากับ 38.51 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.04 และปี 2560 เท่ากับ 35.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.68 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.26 ปี 2557 
เท่ากับ 40.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.07 ปี 2558 เท่ากับ 41.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.42 ปี 2559 เท่ากับ 
40.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.47 ปี 2560 เท่ากับ 38.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.88  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามรายวิชาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าวิชาอ่ืนทุกป ี
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
O-NET ป.6 ระดับจังหวัด ปี 2556 43.15 29.66 38.20 35.26
O-NET ป.6 ระดับจังหวัด ปี 2557 43.80 31.60 36.17 40.33
O-NET ป.6 ระดับจังหวัด ปี 2558 48.16 35.88 41.55 41.75
O-NET ป.6 ระดับจังหวัด ปี 2559 52.96 30.55 38.51 40.28
O-NET ป.6 ระดับจังหวัด ปี 2560 45.56 33.02 35.83 38.40

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET รายวิชา ป.6 ระดับจังหวัด 
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   1.1.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

แผนภาพที่  9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 9  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.02 ปี 2557 เท่ากับ 
44.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.14 ปี 2558 เท่ากับ 49.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.45 ปี 2559 เท่ากับ 52.98 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.65 และปี 2560 เท่ากับ 46.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.40 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.15 ปี 2557 เท่ากับ 43.80 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.65 ปี 2558 เท่ากับ 48.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.36 ปี 2559 เท่ากับ 52.96 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.80 และปี 2560 เท่ากับ 45.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.40 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.02 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.87 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.08 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.33 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.16 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.17 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 52.96 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.02 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.58 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.02 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย ประเทศ 45.02 44.88 49.33 52.98 46.58
ภาษาไทย จังหวัด 43.15 43.80 48.16 52.96 45.56

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาไทย ของชั้น ป.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ป.6 รายวิชา 
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แผนภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 10 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 33.82 ปี 2557 เท่ากับ 
36.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.20 ปี 2558 เท่ากับ 40.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.29 ปี 2559 เท่ากับ 34.59 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.72 และปี 2560 เท่ากับ 36.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.75 

 ระดับจังหวัด ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 29.66 ปี 2557 เท่ากับ 31.60 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.94 ปี 2558 เท่ากับ 35.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.28 ปี 2559 เท่ากับ 30.55 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -5.33 และปี 2560 เท่ากับ 33.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.47 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.82 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.16 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.02 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.60 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.42 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.88 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.43 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.04 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.32 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาอังกฤษ ประเทศ 33.82 36.02 40.31 34.59 36.34
ภาษาอังกฤษ จังหวัด 29.66 31.60 35.88 30.55 33.02
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ของชั้น ป.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 

 จากแผนภาพที่ 11 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 41.95 ปี 2557 เท่ากับ 
38.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.89 ปี 2558 เท่ากับ 43.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.41 ปี 2559 เท่ากับ 40.47 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.00 และปี 2560 เท่ากับ 37.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.35 

 ระดับจังหวัด ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 38.20 ปี 2557 เท่ากับ 36.17 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.03 ปี 2558 เท่ากับ 41.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.38 ปี 2559 เท่ากับ 38.51 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.04 และปี 2560 เท่ากับ 35.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.68 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.95 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.75 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.06 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.87 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.92 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.96 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.12 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.29 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
คณิตศาสตร์ ประเทศ 41.95 38.06 43.47 40.47 37.12
คณิตศาสตร์ จังหวัด 38.20 36.17 41.55 38.51 35.83
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ของชั้น ป.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 12 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.40 ปี 2557 เท่ากับ 
42.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.73 ปี 2558 เท่ากับ 42.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.46 ปี 2559 เท่ากับ 41.22 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.37  และปี 2560 เท่ากับ 39.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.10 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.26 ปี 2557 เท่ากับ 40.33 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.07 ปี 2558 เท่ากับ 41.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.42 ปี 2559 เท่ากับ 40.28 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.47 และปี 2560 เท่ากับ 38.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.88 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.26 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.14 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.13 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.80 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.75 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.84 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.22 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.94
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.12 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.72 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทยาศาสตร์ ประเทศ 37.40 42.13 42.59 41.22 39.12
วิทยาศาสตร์ จังหวัด 35.26 40.33 41.75 40.28 38.40
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้น ป.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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  1.1.1.3 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  

แผนภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 13 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.15 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 54.94 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.79 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.41 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.26 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 43.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.58 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 43.62 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.47 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับระดับจังหวัด ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.55 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.60 รองลงมาคือ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.15 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.00 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.80 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.71 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.91 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 45.96 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.16 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 44.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.41 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.69 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.11 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 42.95 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.85 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.44 คะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า -0.36 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 43.51 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.29 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.16 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 54.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.11 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 50.57 คะแนน

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ป.6 ภาษาไทย 
จังหวัด 43.15 43.80 48.16 52.96 45.56

มค.เขต 1 41.55 44.21 48.23 53.31 46.11

มค.เขต 2 43.73 42.95 47.78 51.82 44.33

มค.เขต 3 43.15 43.44 47.48 53.37 45.87

สพฐ. 43.62 43.51 47.86 52.72 45.33

สช. 44.41 45.96 50.57 55.19 47.90

สกอ. 54.94 50.71 54.27 59.08 52.29

สถ.จ.มค. 42.15 39.69 43.81 47.67 38.95

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 2.41 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 48.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.07 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 43.81 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.35 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 47.48 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.68 และสังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 47.78 คะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า -0.38 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.86 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.30 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 52.96 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 59.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.12 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 55.19 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.23 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 53.37 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.41 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 53.31 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.35 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 47.67 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.29 รองลงมาคือสังกัด สพฐ. เท่ากับ 52.72 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 
-0.24 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 51.82 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.14 และ ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.56 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 52.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.73 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 47.90 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.38 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 46.11 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.55 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 45.87 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.31 ตามล าดับ ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.95 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.61 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 44.33 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.23 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 45.33 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.23 ตามล าดับ 
  

แผนภาพที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ 
จังหวัด 29.66 31.60 35.88 30.55 33.02

มค.เขต 1 28.30 31.01 35.39 30.00 32.32

มค.เขต 2 29.66 29.71 33.27 28.77 30.95

มค.เขต 3 27.71 29.05 33.94 28.71 31.28

สพฐ. 31.42 30.00 34.15 29.17 31.50

สช. 33.64 40.27 45.10 37.92 40.60

สกอ. 50.40 56.33 60.55 50.99 53.08

สถ.จ.มค. 32.17 30.32 34.88 27.64 29.15

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 14 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.66 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.40 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.74 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 33.64 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.98 สังกัด สถ.จ.มค.เท่ากับ 32.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.51 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.42 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.76 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับระดับจังหวัด ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.71 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.95 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.36 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.60 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 56.33 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 24.73 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 40.27 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 8.67 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.05 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.55 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.71 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.89 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.60 สังกัด สถ.จ.มค.เท่ากับ 30.32 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.28 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 31.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.59 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.88 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 60.55 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 24.67 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 45.10 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 9.22 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.27 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.61 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.94 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.94 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 34.15 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.73 สังกัด สถ.จ.มค.เท่ากับ 34.88 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.00 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 35.39 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.49 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.55 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.99 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.44 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 37.92 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.37 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.64 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.91 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.71 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.84 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2  เท่ากับ 28.77 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.78 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.17 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.38 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.55 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.02 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 53.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.06 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 40.60 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.58 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.15 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.87 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.95 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.07 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3  เท่ากับ 31.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.74 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.50 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.52 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 32.32 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.70 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 15 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.20 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 59.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.89 รองลงมาคือสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.87 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.67 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.71 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.51 และสังกัด สช. เท่ากับ 
38.93 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.73 ตามล าดับ ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.45 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.75 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 36.43 คะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า -1.77 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.14 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.06 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.17 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.68 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 41.09 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 4.92 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.84 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -8.33 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 34.03 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.14 สังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 35.53 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.64 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 36.00 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.17 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 36.03 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.14 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 41.55 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 53.03 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.48 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 46.82 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 5.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.19 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ 
จังหวัด 38.20 36.17 41.55 38.51 35.83
มค.เขต 1 36.43 36.00 41.37 38.62 35.14
มค.เขต 2 39.71 36.03 40.96 37.28 34.85
มค.เขต 3 37.14 34.03 40.09 37.12 35.77
สพฐ. 39.87 35.53 40.88 37.69 35.18
สช. 38.93 41.09 46.82 44.16 40.15
สกอ. 59.09 49.85 53.03 51.63 47.37
สถ.จ.มค. 32.45 27.84 33.19 31.52 28.92

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -8.36 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.09 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.46 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 40.88 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.67 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.96 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.59 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.37 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.18 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.51 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.63 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.12 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.16 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 5.65 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 38.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.11 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.52 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.99 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.12 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.39 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า  
-1.23 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.69 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.82 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.83 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 47.37 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.54 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 40.15 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 4.32 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.92 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.91 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.85 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.98 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 35.14 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.69 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 35.18 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.65 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 35.77 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.06 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 16 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ 
จังหวัด 35.26 40.33 41.75 40.28 38.40
มค.เขต 1 33.84 40.24 41.69 40.17 38.14
มค.เขต 2 34.65 39.74 41.40 39.46 38.12
มค.เขต 3 36.52 39.18 40.68 40.04 38.25
สพฐ. 36.30 39.78 41.31 39.85 38.16
สช. 36.74 43.61 44.67 42.81 39.83
สกอ. 46.07 52.14 49.94 49.15 45.24
สถ.จ.มค. 38.05 36.60 38.21 37.27 35.24

ชื่อ
แก

น 

ค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.26 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.81 รองลงมาคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.05 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.79 สังกัด สช. เท่ากับ 36.74 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.48 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 36.52 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.26 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.30 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.04 ตามล าดับ ส่วนสังกัดที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.84 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.42 
รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.65 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.61 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 40.33 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 52.14 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.81 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 43.61 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.28 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 36.60 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.73 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.18 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.15 สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 39.74 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.59 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.78 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.55 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 40.24 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.09 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 41.75 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.94 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.19 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.67 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.92 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.21 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.54 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.68 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.07 สังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 41.31 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.44 สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 41.40 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.35 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.69 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.06 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 40.28 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.15 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.87 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 42.81 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.53 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 37.27 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.01 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.46 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.82 สังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 39.85 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.43 สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.04 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.24 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 40.17 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.11 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.40 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 45.24 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.84 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 39.83 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.43 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 35.24 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.16 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.12 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.28 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 38.14 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.26 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.16 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.24 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 38.25 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.15 ตามล าดับ 
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  1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตามรายวิชาแยกสาระท่ีเปิดสอบ 

   1.1.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามรายวิชาแยกสาระท่ีเปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

   1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

แผนภาพที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 17  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.54 ปี 2557 
เท่ากับ 45.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.85 ปี 2558 เท่ากับ 59.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.62 ปี 2559 เท่ากับ 
47.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.28 และป ี2560 เท่ากับ 42.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.05  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.84 ปี 2557 
เท่ากับ 32.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.86 ปี 2558 เท่ากับ 53.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 20.66 ปี 2559 เท่ากับ 
56.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.82 และปี 2560 เท่ากับ 46.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.11  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
40.91 ปี 2557 เท่ากับ 55.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.68 ปี 2558 เท่ากับ 44.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.30  
ปี 2559 เท่ากับ 71.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.84 และปี 2560 เท่ากับ 68.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.87 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 40.54 45.39 59.01 47.73 42.68
สาระที่ 2 การเขียน 38.84 32.98 53.63 56.45 46.34
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 40.91 55.59 44.29 71.13 68.26
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 45.01 44.72 43.05 47.41 38.86
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 31.97 39.58 32.93 47.46 38.63

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
45.01 ปี 2557 เท่ากับ 44.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.29 ปี 2558 เท่ากับ 43.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.67  
ปี 2559 เท่ากับ 47.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.35 และปี 2560 เท่ากับ 38.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.54  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
31.97 ปี 2557 เท่ากับ 39.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.61 ปี 2558 เท่ากับ 32.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.65  
ปี 2559 เท่ากับ 47.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 14.53 และปี 2560 เท่ากับ 38.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.83 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 18  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.93 ปี 2557 เท่ากับ 29.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.20 ปี 2558 เท่ากับ 32.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.76  
ปี 2559 เท่ากับ 29.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.06 และปี 2560 เท่ากับ 30.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.19 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
31.97 ปี 2557 เท่ากับ 34.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.60 ปี 2558 เท่ากับ 45.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.23  
ปี 2559 เท่ากับ 29.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.09 และปี 2560 เท่ากับ 32.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.18 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 27.93 29.13 32.89 29.83 30.02
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 31.97 34.57 45.80 29.71 32.89
สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น 
28.38 23.73

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 

29.14 29.11 32.61 29.51 37.68

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 28.38 ปี 2559 เท่ากับ 23.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.65 ปี 2556 ปี 2558 และปี 2560 ไม่เปิดสอบสาระนี้ 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 29.14 ปี 2557 เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.03 ปี 2558 เท่ากับ 32.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.50 ปี 2559 เท่ากับ 29.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.10 และปี 2560 เท่ากับ 37.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.17 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

แผนภาพที่ 19  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 19 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.77 ปี 2557 เท่ากับ 38.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.56 ปี 2558 เท่ากับ 48.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.00  
 2559 เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.07 และปี 2560 เท่ากับ 30.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.90  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.90 ปี 2557 
เท่ากับ 33.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.24 ปี 2558 เท่ากับ 27.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.09 ปี 2559 เท่ากับ 27.08 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.49 และปี 2560 เท่ากับ 26.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.77  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 36.77 38.33 48.33 42.27 30.37
สาระที่ 2 การวัด 36.90 33.66 27.57 27.08 26.31
สาระที่ 3 เรขาคณิต 50.54 48.21 44.53 39.78 38.99
สาระที่ 4 พีชคณิต 21.92 25.68 30.01 15.15 41.85
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ

น่าจะเป็น 
47.47 22.45 37.42 71.66 52.94

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.54 ปี 2557 
เท่ากับ 48.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.33 ปี 2558 เท่ากับ 44.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.69 ปี 2559 เท่ากับ 39.78 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.74 และปี 2560 เท่ากับ 38.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.80 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.92 ปี 2557 
เท่ากับ 25.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.76 ปี 2558 เท่ากับ 30.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.33 ปี 2559 เท่ากับ 
15.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.87 และปี 2560 เท่ากับ 41.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.71 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 47.47 ปี 2557 เท่ากับ 22.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -25.02 ปี 2558 เท่ากับ 37.42 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 14.98 ปี 2559 เท่ากับ 71.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 34.23 และปี 2560 เท่ากับ 52.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-18.71 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.  
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 4 พีชคณิต 
 

แผนภาพที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
ทุกสาระ สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 20 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด่ารงชีวิต 
28.27 45.94 46.14 31.99 43.18

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 33.27 43.90 43.41 33.88 54.54
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 39.59 33.02 42.23 36.77 39.67
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 45.45 38.06 40.65 34.14 42.43
สาระที่ 5 พลังงาน 41.81 44.39 38.53 60.85 38.15
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก 
33.41 29.96 35.68 33.57 25.33

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 30.04 30.74 37.60 61.80 26.21

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 28.27 ปี 2557 เท่ากับ 45.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 17.67 ปี 2558 เท่ากับ 46.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
0.20 ปี 2559 เท่ากับ 31.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.15 และปี 2560 เท่ากับ 43.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.18  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.27 
ปี 2557 เท่ากับ 43.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.63 ปี 2558 เท่ากับ 43.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.49 ปี 2559 
เท่ากับ 33.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.53 และปี 2560 เท่ากับ 54.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.66  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.59 ปี 2557 เท่ากับ 33.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.57 ปี 2558 เท่ากับ 42.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.21  
ปี 2559 เท่ากับ 36.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.46 และปี 2560 เท่ากับ 39.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.90 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
45.45 ปี 2557 เท่ากับ 38.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.39 ปี 2558 เท่ากับ 40.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.59  
ปี 2559 เท่ากับ 34.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.54 และปี 2560 เท่ากับ 42.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.32  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.81 ปี 2557 
เท่ากับ 44.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.58 ปี 2558 เท่ากับ 38.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.86 ปี 2559 เท่ากับ 60.85 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 22.32 และปี 2560 เท่ากับ 38.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -22.70 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 33.41 ปี 2557 เท่ากับ 29.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.45 ปี 2558 เท่ากับ 35.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
5.72 ปี 2559 เท่ากับ 33.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.12 และปี 2560 เท่ากับ 25.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.24 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.04 ปี 2557 เท่ากับ 30.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.70 ปี 2558 เท่ากับ 37.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.85  
ปี 2559 เท่ากับ 61.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 24.20 และปี 2560 เท่ากับ 26.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -35.59 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 พลังงาน คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก   
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 1.1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

แผนภาพที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่20  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.66 ปี 2557 
เท่ากับ 45.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.27 ปี 2558 เท่ากับ 59.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.78 ปี 2559 เท่ากับ 
48.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.53 และปี 2560 เท่ากับ 43.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.38  

 สาระที่ 2 การเขียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.82 ปี 2557 
เท่ากับ 32.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.82 ปี 2558 เท่ากับ 54.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 21.91 ปี 2559 เท่ากับ 
56.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.70 และปี 2560 เท่ากับ 47.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.32  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.95 ปี 2557 เท่ากับ 56.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 17.03 ปี 2558 เท่ากับ 43.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.09  
ปี 2559 เท่ากับ 72.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 29.01 และปี 2560 เท่ากับ 69.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.87 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.95 
ปี 2557 เท่ากับ 45.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.67 ปี 2558 เท่ากับ 42.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.76 ปี 2559 
เท่ากับ 48.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.21 และปี 2560 เท่ากับ 39.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.64  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
46.26 ปี 2557 เท่ากับ 40.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.91 ปี 2558 เท่ากับ 33.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.83  
ปี 2559 เท่ากับ 47.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 14.38 และปี 2560 เท่ากับ 38.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.05 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 39.66 45.93 59.71 48.18 43.80
สาระที่ 2 การเขียน 38.82 32.99 54.90 56.60 47.28
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 39.95 56.98 43.88 72.90 69.03
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 42.95 45.62 42.86 48.07 39.44
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 46.26 40.35 33.52 47.90 38.86

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ  สาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 22  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 22  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.87 
ปี 2557 เท่ากับ 29.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.05 ปี 2558 เท่ากับ 34.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.15 ปี 2559 
เท่ากับ 30.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.17 และปี 2560 เท่ากับ 30.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.42 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.63 
ปี 2557 เท่ากับ 36.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.12 ปี 2558 เท่ากับ 47.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.97 ปี 2559 
เท่ากับ 30.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -17.30 และปี 2560 เท่ากับ 34.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.80 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 28.83 ปี 2559 เท่ากับ 24.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.70 ปี 2556 ปี 2558 และปี 2560 ไม่เปิดสอบสาระนี้ 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.77 ปี 2557 เท่ากับ 29.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.19 ปี 2558 เท่ากับ 33.71 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.75 ปี 2559 เท่ากับ 29.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.28 และปี 2560 เท่ากับ 39.55 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 10.13 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 27.87 29.92 34.07 30.89 30.47

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 30.63 36.75 47.72 30.42 34.22

สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 28.83 24.13

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธก์ับชุมชนและโลก 28.77 29.96 33.71 29.42 39.55

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 1 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระท่ีเปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

แผนภาพที่ 23  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 23 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
35.75 ปี 2557 เท่ากับ 38.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.65 ปี 2558 เท่ากับ 49.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.65 
ปี 2559 เท่ากับ 43.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.84 และปี 2560 เท่ากับ 29.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.54  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.95 ปี 2557 
เท่ากับ 34.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.64 ปี 2558 เท่ากับ 28.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.93 ปี 2559 เท่ากับ 27.34 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.03 และปี 2560 เท่ากับ 26.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.19  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.26 ปี 2557 
เท่ากับ 48.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.92 ปี 2558 เท่ากับ 45.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.92 ปี 2559 เท่ากับ 40.44 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.98 และปี 2560 เท่ากับ 40.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.38 

 สาระที่ 4 พีชคณิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.17 ปี 2557 
เท่ากับ 27.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.22 ปี 2558 เท่ากับ 28.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.42 ปี 2559 เท่ากับ 
16.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.63 และปี 2560 เท่ากับ 42.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.15 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 35.75 38.40 49.05 43.21 29.67

สาระที่ 2 การวัด 34.95 34.30 28.37 27.34 26.16

สาระที่ 3 เรขาคณิต 49.26 48.34 45.42 40.44 40.06

สาระที่ 4 พีชคณิต 20.17 27.40 28.81 16.19 42.34

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเปน็ 46.30 23.67 37.52 74.75 53.15

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 46.30 ปี 2557 เท่ากับ 23.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -22.63 ปี 2558 เท่ากับ 37.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.85  
ปี 2559 เท่ากับ 74.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 37.23 และปี 2560 เท่ากับ 53.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -21.60 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเ ฉลี่ยต่่าสุด คือ  
สาระที่ 4 พีชคณิต 
 

แผนภาพที่ 24  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 24 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 26.97 ปี 2557 เท่ากับ 46.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 19.98 ปี 2558 เท่ากับ 47.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
0.85 ปี 2559 เท่ากับ 3154 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.26 และปี 2560 เท่ากับ 43.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.67  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.13 
ปี 2557 เท่ากับ 43.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.59 ปี 2558 เท่ากับ 43.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.46 ปี 2559 
เท่ากับ 34.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.88 และปี 2560 เท่ากับ 54.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.03  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
37.99 ปี 2557 เท่ากับ 32.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.30 ปี 2558 เท่ากับ 41.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.24  
ปี 2559 เท่ากับ 37.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.71 และปี 2560 เท่ากับ 39.19 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.97 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 26.97 46.95 47.80 31.54 43.21

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 32.13 43.72 44.18 34.30 54.32

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 37.99 32.69 41.93 37.22 39.19

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 44.95 38.14 41.24 33.96 42.34

สาระที่ 5 พลังงาน 41.92 44.91 39.20 62.03 38.81

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 31.92 30.49 35.16 33.57 25.25

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 28.98 32.17 36.10 62.89 25.95

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
44.95 ปี 2557 เท่ากับ 38.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.82 ปี 2558 เท่ากับ 41.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.11  
ปี 2559 เท่ากับ 33.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.28 และปี 2560 เท่ากับ 42.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.38  

 สาระที่ 5 พลังงาน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.92 ปี 2557 
เท่ากับ 44.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.99 ปี 2558 เท่ากับ 39.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.71 ปี 2559 เท่ากับ 62.03 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 22.82 และปี 2560 เท่ากับ 38.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -23.22 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 31.92 ปี 2557 เท่ากับ 30.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.42 ปี 2558 เท่ากับ 35.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
4.66 ปี 2559 เท่ากับ 33.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.59 และปี 2560 เท่ากับ 25.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.32 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.98 ปี 2557 เท่ากับ 32.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.19 ปี 2558 เท่ากับ 36.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.93  
ปี 2559 เท่ากับ 62.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.79 และปี 2560 เท่ากับ 25.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -36.94 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 
พลังงาน คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 1.2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

แผนภาพที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 25  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 41.65 45.07 58.74 47.61 41.66
สาระที่ 2 การเขียน 40.04 32.27 52.85 54.59 44.69
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 41.10 55.21 45.68 69.78 67.88
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 46.12 44.16 43.01 46.62 37.81
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 48.98 38.62 32.80 47.14 38.44

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 1 การอ่าน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.65 ปี 2557 
เท่ากับ 45.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.42 ปี 2558 เท่ากับ 58.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.67 ปี 2559 เท่ากับ 
47.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.14 และปี 2560 เท่ากับ 41.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.95  

 สาระที่ 2 การเขียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.04 ปี 2557 
เท่ากับ 32.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.77 ปี 2558 เท่ากับ 52.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 20.58 ปี 2559 เท่ากับ 
54.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.74 และปี 2560 เท่ากับ 44.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.91  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
41.10 ปี 2557 เท่ากับ 55.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.10 ปี 2558 เท่ากับ 45.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.53  
ปี 2559 เท่ากับ 69.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 24.10 และปี 2560 เท่ากับ 67.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.90 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.12 
ปี 2557 เท่ากับ 44.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.96 ปี 2558 เท่ากับ 43.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.15 ปี 2559 
เท่ากับ 46.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.61 และปี 2560 เท่ากับ 37.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.81  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
48.98 ปี 2557 เท่ากับ 38.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.36 ปี 2558 เท่ากับ 38.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.82  
ปี 2559 เท่ากับ 47.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 14.34 และปี 2560 เท่ากับ 38.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.70 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 26  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.00
10.00
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50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 29.01 28.89 32.08 29.37 29.82

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 33.23 33.99 44.08 28.98 31.83

สาระท่ี 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 28.30 23.60

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 

30.20 28.72 32.01 29.74 36.10

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่26  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
29.01 ปี 2557 เท่ากับ 28.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.11 ปี 2558 เท่ากับ 32.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.18  
ปี 2559 เท่ากับ 29.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.71 และปี 2560 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.45 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
33.23 ปี 2557 เท่ากับ 33.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.76 ปี 2558 เท่ากับ 44.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 44.08  
ปี 2559 เท่ากับ 28.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.10 และปี 2560 เท่ากับ 31.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.84 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 28.30 ปี 2559 เท่ากับ 23.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.70 ปี 2556 ปี 2558 และปี 2560 ไม่เปิดสอบสาระนี้ 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 30.20 ปี 2557 เท่ากับ 28.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.48  ปี 2558 เท่ากับ 32.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.29 ปี 2559 เท่ากับ 29.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.27 และปี 2560 เท่ากับ 36.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.36 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

แผนภาพที่ 27  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 38.37 39.05 48.03 41.76 29.96

สาระที่ 2 การวัด 39.72 33.84 27.40 26.98 26.10

สาระที่ 3 เรขาคณิต 52.01 49.39 43.78 39.55 38.71

สาระที่ 4 พีชคณิต 24.17 25.61 32.00 15.30 41.94

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 49.58 22.43 38.83 69.91 52.23

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 27  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชา
คณิตศาสตร์ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.37 ปี 2557 เท่ากับ 39.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.68 ปี 2558 เท่ากับ 48.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.98  
ปี 2559 เท่ากับ 41.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.27 และปี 2560 เท่ากับ 29.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.80  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.72 ปี 2557 
เท่ากับ 33.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.88 ปี 2558 เท่ากับ 27.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.44 ปี 2559 เท่ากับ 26.98 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.42 และปี 2560 เท่ากับ 26.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.88  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.01 ปี 2557 
เท่ากับ 49.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.62 ปี 2558 เท่ากับ 43.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.61 ปี 2559 เท่ากับ 39.55 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.23 และปี 2560 เท่ากับ 38.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.84 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.17 ปี 2557 
เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.45 ปี 2558 เท่ากับ 32.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.38 ปี 2559 เท่ากับ 
15.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.69 และปี 2560 เท่ากับ 41.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.64 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 49.58 ปี 2557 เท่ากับ 22.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -27.16 ปี 2558 เท่ากับ 38.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
16.41 ปี 2559 เท่ากับ 69.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 31.08 และปี 2560 เท่ากับ 52.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -17.68 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม  เขต 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5  
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 พีชคณิต 
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แผนภาพที่ 28  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 28 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 27.57 ปี 2557 เท่ากับ 45.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 18.08 ปี 2558 เท่ากับ 45.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-0.15 ปี 2559 เท่ากับ 31.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.72 และปี 2560 เท่ากับ 43.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.37  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.21 
ปี 2557 เท่ากับ 44.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.27 ปี 2558 เท่ากับ 43.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.69 ปี 2559 
เท่ากับ 33.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.25 และปี 2560 เท่ากับ 54.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 21.03  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
40.02 ปี 2557 เท่ากับ 33.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.13 ปี 2558 เท่ากับ 42.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.29  
ปี 2559 เท่ากับ 36.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.85 และปี 2560 เท่ากับ 39.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.43 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
43.92 ปี 2557 เท่ากับ 37.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.98 ปี 2558 เท่ากับ 40.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.47  
ปี 2559 เท่ากับ 34.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.03 และปี 2560 เท่ากับ 42.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.00  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.69 ปี 2557 
เท่ากับ 44.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.58 ปี 2558 เท่ากับ 38.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.52 ปี 2559 เท่ากับ 59.80 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 21.06 และปี 2560 เท่ากับ 37.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -22.13 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 27.57 45.65 45.49 31.72 43.09

สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 33.21 44.48 43.78 33.53 54.56

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 40.02 33.89 42.18 36.33 39.76

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 43.92 37.94 40.41 34.38 42.38

สาระท่ี 5 พลังงาน 40.69 44.27 38.74 59.80 37.68

สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 32.64 29.47 36.05 33.22 25.21

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 30.51 30.07 39.49 60.99 26.75

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 32.64 ปี 2557 เท่ากับ 29.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.17 ปี 2558 เท่ากับ 36.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
6.58 ปี 2559 เท่ากับ 33.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.83 และปี 2560 เท่ากับ 25.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.01 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.51 ปี 2557 เท่ากับ 30.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.44 ปี 2558 เท่ากับ 39.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.41  
ปี 2559 เท่ากับ 60.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 21.50 และปี 2560 เท่ากับ 26.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -34.24 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 
พลังงาน  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 1.3)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

แผนภาพที่ 29  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที ่29  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.30 ปี 2557 
เท่ากับ 45.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.83 ปี 2558 เท่ากับ 58.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.39 ปี 2559 เท่ากับ 
47.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.17 และปี 2560 เท่ากับ 42.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.55  

 สาระที่ 2 การเขียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.66 ปี 2557 
เท่ากับ 34.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.53 ปี 2558 เท่ากับ 53.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 19.25 ปี 2559 เท่ากับ 
59.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.93 และปี 2560 เท่ากับ 47.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.48  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 40.30 45.13 58.52 47.35 42.80
สาระที่ 2 การเขียน 37.66 34.12 53.25 59.18 47.70
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 41.69 54.25 43.30 70.96 67.82
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 45.96 44.37 43.39 47.78 39.76
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 49.47 40.06 32.37 47.40 38.65

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
41.69 ปี 2557 เท่ากับ 54.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.56 ปี 2558 เท่ากับ 43.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.96  
ปี 2559 เท่ากับ 70.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 27.66 และปี 2560 เท่ากับ 67.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.14 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.96  
ปี 2557 เท่ากับ 44.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.59 ปี 2558 เท่ากับ 43.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.98 ปี 2559 
เท่ากับ 47.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.38 และปี 2560 เท่ากับ 39.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.02  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
49.47 ปี 2557 เท่ากับ 40.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.41 ปี 2558 เท่ากับ 32.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.70  
ปี 2559 เท่ากับ 47.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 15.04 และปี 2560 เท่ากับ 38.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.76 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 30  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่30  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.92 ปี 2557 เท่ากับ 28.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.46 ปี 2558 เท่ากับ 32.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.27  
ปี 2559 เท่ากับ 29.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.48 และปี 2560 เท่ากับ 29.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน -0.55 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 26.92 28.38 32.65 29.17 29.72

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 32.05 32.40 46.08 29.93 32.78

สาระท่ี 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 27.85 23.41

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 

28.44 28.53 32.13 29.25 37.66

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.05 ปี 2557 เท่ากับ 32.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.35 ปี 2558 เท่ากับ 46.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.68  
ปี 2559 เท่ากับ 29.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.15 และปี 2560 เท่ากับ 32.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.85 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 27.85 ปี 2559 เท่ากับ 23.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.44 ปี 2556 ปี 2558 และปี 2560 ไม่เปิดสอบสาระนี้ 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 28.44 ปี 2557 เท่ากับ 28.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.09 ปี 2558 เท่ากับ 32.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  
3.60 ปี 2559 เท่ากับ 29.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.88 และปี 2560 เท่ากับ 37.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.41 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

แผนภาพที่ 31  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 31 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.20 ปี 2557 เท่ากับ 37.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.85 ปี 2558 เท่ากับ 47.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.83  
ปี 2559 เท่ากับ 41.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.05 และปี 2560 เท่ากับ 31.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.87  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 36.20 37.05 47.88 41.83 31.96

สาระที่ 2 การวัด 36.05 32.45 26.81 26.89 26.86

สาระที่ 3 เรขาคณิต 50.35 46.07 44.56 39.29 37.97

สาระที่ 4 พีชคณิต 21.41 23.34 28.34 13.55 41.06

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 46.53 20.73 34.96 70.37 53.81

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.05 ปี 2557 
เท่ากับ 32.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.60 ปี 2558 เท่ากับ 26.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.64 ปี 2559 เท่ากับ 26.86 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.09 และปี 2560 เท่ากับ 26.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.03  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.35 ปี 2557 
เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.28 ปี 2558 เท่ากับ 44.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.51 ปี 2559 เท่ากับ 39.29 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.28 และปี 2560 เท่ากับ 37.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.32 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21 .41 ปี 2557 
เท่ากับ 23.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.93 ปี 2558 เท่ากับ 28.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.00 ปี 2559 เท่ากับ13.55 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.79 และปี 2560 เท่ากับ 41.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 27.51 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 46.53 ปี 2557 เท่ากับ 20.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -25.80 ปี 2558 เท่ากับ 34.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.23  
ปี 2559 เท่ากับ 70.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 35.41 และปี 2560 เท่ากับ 53.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.56 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 พีชคณิต 

 

แผนภาพที่ 32  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 30.27 44.97 45.00 33.01 43.26

สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 34.48 43.20 41.77 33.88 54.78

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 40.76 32.05 42.69 36.87 40.17

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 47.49 38.15 40.25 33.98 42.61

สาระท่ี 5 พลังงาน 42.82 43.86 37.28 60.97 38.02

สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 35.66 29.99 35.77 34.11 25.63

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 30.62 29.82 36.48 61.67 25.70

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา  
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 จากแผนภาพที่ 32 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 30.27 ปี 2557 เท่ากับ 44.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.70 ปี 2558 เท่ากับ 45.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
0.03 ปี 2559 เท่ากับ 33.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.00 และปี 2560 เท่ากับ 43.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.26  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.48 
ปี 2557 เท่ากับ 43.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.72 ปี 2558 เท่ากับ 41.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.43 ปี 2559 
เท่ากับ 33.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.89 และปี 2560 เท่ากับ 54.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.90  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
40.76 ปี 2557 เท่ากับ 32.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.71 ปี 2558 เท่ากับ 42.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.64  
ปี 2559 เท่ากับ 36.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.82 และปี 2560 เท่ากับ 40.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.30 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
47.49 ปี 2557 เท่ากับ 38.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.34 ปี 2558 เท่ากับ 40.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.10  
ปี 2559 เท่ากับ 33.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.27 และปี 2560 เท่ากับ 42.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.63  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.82 ปี 2557 
เท่ากับ 43.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.04 ปี 2558 เท่ากับ 37.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.58 ปี 2559 เท่ากับ 60.97 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 23.69 และปี 2560 เท่ากับ 38.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -22.95 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 35.66 ปี 2557 เท่ากับ 29.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.67 ปี 2558 เท่ากับ 35.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
5.77 ปี 2559 เท่ากับ 34.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.66 และปี 2560 เท่ากับ 25.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.48 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.62 ปี 2557 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.80 ปี 2558 เท่ากับ 36.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.66 ปี 
2559 เท่ากับ 61.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 25.19 และปี 2560 เท่ากับ 25.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -35.70 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 
พลังงาน  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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   2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 33  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่33  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.44 ปี 2558 
เท่ากับ 63.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 13.56 ปี 2559 เท่ากับ 49.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.02 และปี 2560 เท่ากับ 
45.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.32  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.12 ปี 2558 
เท่ากับ 54.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 21.33 ปี 2559 เท่ากับ 57.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.41 และปี 2560 เท่ากับ 
44.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.12  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
59.95 ปี 2558 เท่ากับ 46.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.35 ปี 2559 เท่ากับ 73.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 26.55 และ
ปี 2560 เท่ากับ 68.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.67 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.00  
ปี 2558 เท่ากับ 46.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.79 ปี 2559 เท่ากับ 50.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.17 และปี 2560 
เท่ากับ 43.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.08  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.17 ปี 2558 เท่ากับ 34.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.26 ปี 2559 เท่ากับ 50.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.89 และ
ปี 2560 เท่ากับ 42.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.69 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 49.44 63.01 49.98 45.67
สาระที่ 2 การเขียน 33.12 54.46 57.86 46.74
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 59.95 46.60 73.15 68.49
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 46.00 46.79 50.96 43.89
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 42.17 34.91 50.79 42.10

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด ส ช. 
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และ 
การพูด คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 34  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 34  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.34 ปี 2558 เท่ากับ 44.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.90 ปี 2559 เท่ากับ 38.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.45 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 39.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.44 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
45.68 ปี 2558 เท่ากับ 53.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.45 ปี 2559 เท่ากับ 38.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.23 และ
ปี 2560 เท่ากับ 41.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.82 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 40.99 ปี 2559 เท่ากับ 30.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.59 ปี 2558 และปี 2560 ไม่เปิดสอบสาระนี้ 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.17 ปี 2558 เท่ากับ 44.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.86 ปี 2559 เท่ากับ 38.42 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -5.61 และปี 2560 เท่ากับ 46.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.36 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช.  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 38.34 44.23 38.78 39.22

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 45.68 53.13 38.90 41.72

สาระท่ี 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 40.99 30.40

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

42.17 44.03 38.42 46.78

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สช.. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 35  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 35  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.45 ปี 2558 เท่ากับ 54.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.91 ปี 2559 เท่ากับ 47.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.27 และ
ปี 2560 เท่ากับ 37.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.05  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.80 ปี 2558 
เท่ากับ 34.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.86 ปี 2559 เท่ากับ 35.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.31 และปี 2560 เท่ากับ 
31.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.09  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.39 ปี 2558 
เท่ากับ 47.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.33 ปี 2559 เท่ากับ 45.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.55 และปี 2560 เท่ากับ 
39.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.07 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.15 ปี 2558 
เท่ากับ 33.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.37 ปี 2559 เท่ากับ 23.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.34 และปี 2560 เท่ากับ 
46.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 23.72 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 31.46 ปี 2558 เท่ากับ 45.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.40 ปี 2559 เท่ากับ 76.58 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 30.72 และปี 2560 เท่ากับ 57.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -19.31 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 42.45 54.36 47.64 37.59

สาระท่ี 2 การวัด 40.80 34.95 35.25 31.17

สาระท่ี 3 เรขาคณิต 53.39 47.06 45.51 39.45

สาระท่ี 4 พีชคณิต 32.15 33.53 23.18 46.90

สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น 

31.46 45.86 76.58 57.27

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์  แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สังกัด สช.. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด ส ช. 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 4 พีชคณิต 
 

แผนภาพที่ 36  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 36 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 50.04 ปี 2558 เท่ากับ 49.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.20 ปี 2559 เท่ากับ 35.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.94 
และปี 2560 เท่ากับ 44.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.46  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.36 
ปี 2558 เท่ากับ 45.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.33 ปี 2559 เท่ากับ 37.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.80 และปี 2560 
เท่ากับ 57.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.48 

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
37.11 ปี 2558 เท่ากับ 43.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.19 ปี 2559 เท่ากับ 38.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.54 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 40.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.55 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
41.25 ปี 2558 เท่ากับ 44.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.59 ปี 2559 เท่ากับ 36.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.43 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 44.95 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.54  

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 50.04 49.84 35.91 44.36

สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 46.36 45.03 37.23 57.71

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 37.11 43.31 38.77 40.32

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 41.25 44.85 36.42 44.95

สาระท่ี 5 พลังงาน 47.52 42.25 62.74 42.78

สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 38.78 42.97 38.62 24.86

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 35.00 39.66 64.50 26.94

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สช.. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.52 ปี 2558 
เท่ากับ 42.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.27 ปี 2559 เท่ากับ 62.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 20.48 และปี 2560 เท่ากับ 
42.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -19.95 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 38.78 ปี 2558 เท่ากับ 42.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.18 ปี 2559 เท่ากับ 38.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-4.35 และปี 2560 เท่ากับ 24.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.75 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
35.00 ปี 2558 เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.66 ปี 2559 เท่ากับ 64.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 24.84 และ
ปี 2560 เท่ากับ 26.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -37.56 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 พลังงาน คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

   3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 37  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 37 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.10 ปี 2558 
เท่ากับ 69.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.96 ปี 2559 เท่ากับ 54.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.89 และปี 2560 เท่ากับ 
53.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.90  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 56.10 69.06 54.17 53.27
สาระที่ 2 การเขียน 34.45 55.31 60.01 50.46
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 71.44 49.61 78.61 73.46
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 50.57 51.10 55.21 45.51
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 42.23 38.19 55.28 46.41

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.45 ปี 2558 
เท่ากับ 55.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.86 ปี 2559 เท่ากับ 60.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.70 และปี 2560 เท่ากับ 
50.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.56  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
71.44 ปี 2558 เท่ากับ 49.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -21.84 ปี 2559 เท่ากับ 78.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 29.00 และ
ปี 2560 เท่ากับ 73.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.15 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.57  
ปี 2558 เท่ากับ 51.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.54 ปี 2559 เท่ากับ 55.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.11 และปี 2560 
เท่ากับ 45.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.70  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.23 ปี 2558 เท่ากับ 38.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.04 ปี 2559 เท่ากับ 55.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 17.09 และ
ปี 2560 เท่ากับ 46.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.87 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. 
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และ 
การพูด คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 38  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 53.37 59.74 51.79 52.84
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 61.32 63.58 50.93 50.96
สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรยีนรู้

อื่น 
61.13 45.66

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 

61.28 63.98 51.22 59.94

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
53.37 ปี 2558 เท่ากับ 59.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.38 ปี 2559 เท่ากับ 51.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.95 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 52.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.05 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
61.32 ปี 2558 เท่ากับ 63.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.26 ปี 2559 เท่ากับ 50.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.66 และ
ปี 2560 เท่ากับ 50.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.04 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 61.13 ปี 2559 เท่ากับ 45.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.47 ปี 2558 และปี 2560 ไม่เปิดสอบสาระนี้ 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 61.28 ปี 2558 เท่ากับ 63.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.70 ปี 2559 เท่ากับ 51.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-12.76 และปี 2560 เท่ากับ 59.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.72 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. 
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

แผนภาพที่ 39  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 39  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 48.48 61.65 55.90 49.73
สาระที่ 2 การวัด 47.26 39.96 43.63 34.62
สาระที่ 3 เรขาคณิต 63.41 48.82 46.87 43.80
สาระที่ 4 พีชคณิต 51.52 43.70 33.33 51.60
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ

น่าจะเป็น 
46.65 49.61 81.60 63.89

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
48.48 ปี 2558 เท่ากับ 61.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.18 ปี 2559 เท่ากับ 55.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.75 และ
ปี 2560 เท่ากับ 49.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.18  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.26 ปี 2558 
เท่ากับ 39.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.30 ปี 2559 เท่ากับ 43.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.67 และปี 2560 เท่ากับ 
34.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.02  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.41 ปี 2558 
เท่ากับ 48.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.60 ปี 2559 เท่ากับ 46.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.94 และปี 2560 เท่ากับ 
43.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.07 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.52 ปี 2558 
เท่ากับ 43.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.82 ปี 2559 เท่ากับ 33.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.37 และปี 2560 เท่ากับ 
51.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 18.27 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 46.65 ปี 2558 เท่ากับ 49.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.96 ปี 2559 เท่ากับ 81.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
31.99 และปี 2560 เท่ากับ 63.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -17.71 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 การวัด 
 

แผนภาพที่ 40  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 60.06 53.94 40.42 49.72

สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 54.57 56.25 44.85 68.91

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 39.48 44.59 46.79 47.38

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 48.02 50.20 40.83 46.79

สาระท่ี 5 พลังงาน 54.88 52.44 72.92 52.45

สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 53.35 50.00 43.06 25.00

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 42.48 40.94 67.36 29.17

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 40 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 60.06 ปี 2558 เท่ากับ 53.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.12 ปี 2559 เท่ากับ 40.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.52 
และปี 2560 เท่ากับ 49.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.30  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.57 
ปี 2558 เท่ากับ 56.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.68 ปี 2559 เท่ากับ 44.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.40 และปี 2560 
เท่ากับ 68.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 24.06 

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.48 ปี 2558 เท่ากับ 44.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.10 ปี 2559 เท่ากับ 46.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.21 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 47.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.59 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
48.02 ปี 2558 เท่ากับ 50.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.18 ปี 2559 เท่ากับ 40.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.36 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 46.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.96  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.88 ปี 2558 
เท่ากับ 52.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.44 ปี 2559 เท่ากับ 72.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 20.48 และปี 2560 เท่ากับ 
52.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -20.47 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 53.35 ปี 2558 เท่ากับ 50.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.35 ปี 2559 เท่ากับ 43.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-6.94 และปี 2560 เท่ากับ 25.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.06 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.48 ปี 2558 เท่ากับ 40.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.53 ปี 2559 เท่ากับ 67.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 26.42 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 29.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -38.19 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 พลังงาน คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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   4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

แผนภาพที่ 41  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 41 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.32 ปี 2557 
เท่ากับ 41.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.86 ปี 2558 เท่ากับ 54.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.78 ปี 2559 เท่ากับ 
43.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.81 และปี 2560 เท่ากับ 43.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.24  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.99 ปี 2557 
เท่ากับ 33.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.55 ปี 2558 เท่ากับ 48.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.47 ปี 2559 เท่ากับ 
50.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.99 และปี 2560 เท่ากับ 38.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.23  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
40.93 ปี 2557 เท่ากับ 48.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.64 ปี 2558 เท่ากับ 38.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.95  
ปี 2559 เท่ากับ 66.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 27.47 และปี 2560 เท่ากับ 57.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.66 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.30 ปี 2557 เท่ากับ 39.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.62 ปี 2558 เท่ากับ 40.12 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.43  
ปี 2559 เท่ากับ 42.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.03 และปี 2560 เท่ากับ 33.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.22  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
46.04 ปี 2557 เท่ากับ 36.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.38 ปี 2558 เท่ากับ 29.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.90  
ปี 2559 เท่ากับ 42.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 13.14 และปี 2560 เท่ากับ 33.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.72 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 40.32 41.18 54.96 43.15 37.91
สาระที่ 2 การเขียน 41.99 33.44 48.91 50.90 38.67
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 40.93 48.57 38.62 66.09 57.43
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 42.30 39.69 40.12 42.15 33.92
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 46.04 36.66 29.76 42.91 33.18

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 42  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 42 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
31.74 ปี 2557 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.91 ปี 2558 เท่ากับ 33.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.57  
ปี 2559 เท่ากับ 28.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.07 และปี 2560 เท่ากับ 27.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.42 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
35.00 ปี 2557 เท่ากับ 32.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.32 ปี 2558 เท่ากับ 46.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.55  
ปี 2559 เท่ากับ 27.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.38 และปี 2560 เท่ากับ 30.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.31 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 29.29 ปี 2559 เท่ากับ 22.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.45 ปี 2556 ปี 2558 และปี 2560 ไม่เปิดสอบสาระนี้ 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 61.38 ปี 2557 เท่ากับ 55.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.51 ปี 2558 เท่ากับ 35.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -20.48 
ปี 2559 เท่ากับ 27.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.70 และปี 2560 เท่ากับ 34.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.03 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 31.74 29.82 33.40 28.32 27.90

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 35.00 32.68 46.23 27.85 30.16

สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 29.29 22.84

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธก์ับชุมชนและโลก 61.38 55.88 35.40 27.70 34.73

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 43  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 43  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.99 ปี 2557 เท่ากับ 30.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.36 ปี 2558 เท่ากับ 38.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.14  
ปี 2559 เท่ากับ 34.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.51 และปี 2560 เท่ากับ 22.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.29  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.79 ปี 2557 
เท่ากับ 24.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.97 ปี 2558 เท่ากับ 24.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.21 ปี 2559 เท่ากับ 22.61 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.00 และปี 2560 เท่ากับ 23.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.99  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.55 ปี 2557 
เท่ากับ 42.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.17 ปี 2558 เท่ากับ 37.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.22 ปี 2559 เท่ากับ 32.70 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.80 และปี 2560 เท่ากับ 33.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.28 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.25 ปี 2557 
เท่ากับ 17.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.71 ปี 2558 เท่ากับ 23.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.68 ปี 2559 เท่ากับ 12.63 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.58 และปี 2560 เท่ากับ 38.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 25.63 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 40.14 ปี 2557 เท่ากับ 15.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -24.84 ปี 2558 เท่ากับ 28.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.88  
ปี 2559 เท่ากับ 65.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 36.88 และปี 2560 เท่ากับ 40.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -24.64   
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 32.99 30.63 38.77 34.26 22.97

สาระท่ี 2 การวัด 28.79 24.81 24.60 22.61 23.60

สาระท่ี 3 เรขาคณิต 41.55 42.72 37.50 32.70 33.98

สาระท่ี 4 พีชคณิต 20.25 17.54 23.21 12.63 38.26

สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น 

40.14 15.30 28.17 65.05 40.41

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สถ.จ.หาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น  คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 4 พีชคณิต 
 

แผนภาพที่ 44  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 44 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 31.65 ปี 2557 เท่ากับ 41.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.50 ปี 2558 เท่ากับ 43.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
1.95 ปี 2559 เท่ากับ 28.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.32 และปี 2560 เท่ากับ 38.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.65  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.20 
ปี 2557 เท่ากับ 39.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.16 ปี 2558 เท่ากับ 41.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.80 ปี 2559 
เท่ากับ 33.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.54 และปี 2560 เท่ากับ 48.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 15.24  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
43.13 ปี 2557 เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.47 ปี 2558 เท่ากับ 38.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.60  
ปี 2559 เท่ากับ 35.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.25 และปี 2560 เท่ากับ 37.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.16 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 31.65 41.16 43.11 28.79 38.44

สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 38.20 39.37 41.17 33.63 48.87

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 43.13 29.66 38.26 35.01 37.17

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 45.51 36.19 39.19 34.19 39.55

สาระท่ี 5 พลังงาน 43.43 39.05 33.81 54.07 35.30

สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 33.45 26.49 34.82 26.30 25.64

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 34.86 34.20 32.94 58.71 24.76

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
45.51 ปี 2557 เท่ากับ 36.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.32 ปี 2558 เท่ากับ 39.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.99  
ปี 2559 เท่ากับ 34.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.00 และปี 2560 เท่ากับ 39.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.36  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.43 ปี 2557 
เท่ากับ 39.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.37 ปี 2558 เท่ากับ 33.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.25 ปี 2559 เท่ากับ 54.07 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.26 และปี 2560 เท่ากับ 35.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.76 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 33.45 ปี 2557 เท่ากับ 26.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.96 ปี 2558 เท่ากับ 34.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
8.33 ปี 2559 เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.52 และปี 2560 เท่ากับ 25.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.65 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 
34.86 ปี 2557 เท่ากับ 34.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.66 ปี 2558 เท่ากับ 32.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.27  
ปี 2559 เท่ากับ 58.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 25.77 และปี 2560 เท่ากับ 24.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -33.95 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 พลังงาน  คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก   
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   1.1.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 รายวิชาแยกสาระท่ีเปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

แผนภาพที่ 45  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 45 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.26 ปี 2557 เท่ากับ 
47.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.13 ปี 2558 เท่ากับ 60.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.43 ปี 2559 เท่ากับ 48.53 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.29 และปี 2560 เท่ากับ 44.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.02  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.86 ปี 2557 เท่ากับ 45.90 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.04 ปี 2558 เท่ากับ 59.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.62 ปี 2559 เท่ากับ 47.96 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -11.56 และปี 2560 เท่ากับ 43.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.87 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.26 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.86 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.40 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.39 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 60.82 ระดับจังหวัด เท่ากับ 59.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.30 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.96 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.57 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.51 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.09 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.42 
  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การอ่าน ประเทศ 42.26 47.39 60.82 48.53 44.51
การอ่าน จังหวัด 40.86 45.90 59.52 47.96 43.09
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O-NET ป.6 ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน  
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ป.6 รายวิชา แยกรายสาระ 

54  

แผนภาพที่ 46  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่46 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.15 ปี 2557 เท่ากับ 
33.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.13 ปี 2558 เท่ากับ 55.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 21.30 ปี 2559 เท่ากับ 55.36 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.30 และปี 2560 เท่ากับ 47.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.01  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.86 ปี 2557 เท่ากับ 33.03 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.83 ปี 2558 เท่ากับ 53.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.59 ปี 2559 เท่ากับ 56.50 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.88 และปี 2560 เท่ากับ 46.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.18 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2559 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.86 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.29 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.03 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.73 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 55.06 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.44 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 55.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.14 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.17 
  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การเขียน ประเทศ 44.15 33.76 55.06 55.36 47.35
การเขียน จังหวัด 39.86 33.03 53.62 56.50 46.18
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O-NET ป.6 ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 47  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่47 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.50 ปี 2557 เท่ากับ 
59.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 16.60 ปี 2558 เท่ากับ 44.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.59 ปี 2559 เท่ากับ 71.35 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.84 และปี 2560 เท่ากับ 68.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.14  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.10 ปี 2557 เท่ากับ 56.15 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.06 ปี 2558 เท่ากับ 44.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.51 ปี 2559 เท่ากับ 71.35 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.84 และปี 2560 เท่ากับ 67.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.35 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2558 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.40 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 59.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.95 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.51 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.13 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 71.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 71.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.02 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 68.21 ระดับจังหวัด เท่ากับ 67.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.33 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การฟัง การดู และการพูด ประเทศ 42.50 59.10 44.51 71.35 68.21
การฟัง การดู และการพูด จังหวัด 41.10 56.15 44.64 71.33 67.98
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O-NET ป.6 ภาษาไทย สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 48  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่48 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.15 ปี 2557 เท่ากับ 
44.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.49 ปี 2558 เท่ากับ 44.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.33 ปี 2559 เท่ากับ 48.07 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.08 และปี 2560 เท่ากับ 40.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.71  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.20 ปี 2557 เท่ากับ 44.82 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.38 ปี 2558 เท่ากับ 43.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.28 ปี 2559 เท่ากับ 47.80 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.26 และปี 2560 เท่ากับ 39.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.38 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.95 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย-0.16 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.45 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.27 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.90 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
หลักการใช้ภาษา ประเทศ 47.15 44.66 44.99 48.07 40.36
หลักการใช้ภาษา จังหวัด 45.20 44.82 43.54 47.80 39.46
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O-NET ป.6 ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 49  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่49 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.83 ปี 2557 เท่ากับ 
41.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.47 ปี 2558 เท่ากับ 34.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.79 ปี 2559 เท่ากับ 48.62 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 14.05 และปี 2560 เท่ากับ 39.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.65  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.32 ปี 2557 เท่ากับ 39.83 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.49 ปี 2558 เท่ากับ 33.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.67 ปี 2559 เท่ากับ 47.85 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 14.69 และปี 2560 เท่ากับ 39.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.82 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.83 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.51 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.53 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.16 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.41 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.77 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.97 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.03 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.94 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วรรณคดีและวรรณกรรม ประเทศ 48.83 41.36 34.57 48.62 39.97
วรรณคดีและวรรณกรรม จังหวัด 48.32 39.83 33.16 47.85 39.03
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O-NET ป.6 ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ป.6 รายวิชา แยกรายสาระ 

58  

แผนภาพที่ 50  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 50 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.17 ปี 2557 เท่ากับ 
34.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.51 ปี 2558 เท่ากับ 39.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.48 ปี 2559 เท่ากับ 35.35 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.81 และปี 2560 เท่ากับ 34.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.38  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.06 ปี 2557 เท่ากับ 30.59 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.53 ปี 2558 เท่ากับ 34.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.07 ปี 2559 เท่ากับ 31.24 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.42 และปี 2560 เท่ากับ 31.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.34 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัด
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.06 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.11 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.68 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.09 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.50 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.11 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.97 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.58 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.39 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประเทศ 33.17 34.68 39.16 35.35 34.97
ภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัด 29.06 30.59 34.66 31.24 31.58
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O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 51  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 51 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.71 ปี 2557 เท่ากับ 
40.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.05 ปี 2558 เท่ากับ 50.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.57 ปี 2559 เท่ากับ 35.24 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.09 และปี 2560 เท่ากับ 37.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.14  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.10 ปี 2557 เท่ากับ 36.20 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.11 ปี 2558 เท่ากับ 46.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.76 ปี 2559 เท่ากับ 31.13 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -15.83 และปี 2560 เท่ากับ 34.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.16 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัด
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.61 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.56 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.33 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.96 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.37 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.11 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.09 
 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาและวัฒนธรรม ประเทศ 37.71 40.76 50.33 35.24 37.38
ภาษาและวัฒนธรรม จังหวัด 33.10 36.20 46.96 31.13 34.29
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O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 52  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 3 ภาษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 52 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.22 ปี 2559 เท่ากับ 
28.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.68 ส่วนปี 2556 ปี 2558 และ2560 ไม่มีการเปิดสอบ 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.37 ปี 2559 เท่ากับ 24.88 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.49 ส่วนปี 2556 ปี 2558 และ2560 ไม่มีการเปิดสอบ 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ปีการศึกษา 2557 และ2559 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โดย 

 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.22 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.85 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.88 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.66 
 

 

 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น ประเทศ 
35.22 28.54

สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จังหวัด 

30.37 24.88
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O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 53  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 53 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.07 ปี 2557 เท่ากับ 
36.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.79 ปี 2558 เท่ากับ 39.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.63 ปี 2559 เท่ากับ 34.79 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.70 และปี 2560 เท่ากับ 42.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.88  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.01 ปี 2557 เท่ากับ 31.14 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.13 ปี 2558 เท่ากับ 34.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.38 ปี 2559 เท่ากับ 30.90 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.62 และปี 2560 เท่ากับ 39.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.29 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 
2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.06 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.86 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.14 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.72 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.49 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.97 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.79 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.89 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.19 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.48 
 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ

โลก ประเทศ 
34.07 36.86 39.49 34.79 42.67

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก จังหวัด 

30.01 31.14 34.52 30.90 39.19
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O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 54  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 54 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.01 ปี 2557 เท่ากับ 
39.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.14 ปี 2558 เท่ากับ 50.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.87 ปี 2559 เท่ากับ 44.15 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.59 และปี 2560 เท่ากับ 33.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.07  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.26 ปี 2557 เท่ากับ 38.74 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.48 ปี 2558 เท่ากับ 48.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.24 ปี 2559 เท่ากับ 42.88 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -6.10 และปี 2560 เท่ากับ 31.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.48 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.01 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.26 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.75 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.87 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.74 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.13 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.74 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.76 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.88 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.27 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.08 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.68 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนและการด าเนินการ ประเทศ 41.01 39.87 50.74 44.15 33.08
จ านวนและการด าเนินการ จังหวัด 37.26 38.74 48.98 42.88 31.40
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O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 55  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 55 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.61 ปี 2557 เท่ากับ 
36.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.13 ปี 2558 เท่ากับ 31.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น -5.46 ปี 2559 เท่ากับ 31.13 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.49 และปี 2560 เท่ากับ 27.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.49  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.43 ปี 2557 เท่ากับ 34.43 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.00 ปี 2558 เท่ากับ 28.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.87 ปี 2559 เท่ากับ 28.21 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.35 และปี 2560 เท่ากับ 27.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.21 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.18 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.05 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.02 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.46 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.13 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.92 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.64 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.64 
 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การวัด ประเทศ 41.61 36.48 31.02 31.13 27.64
การวัด จังหวัด 37.43 34.43 28.56 28.21 27.00
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O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 56  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 56 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.12 ปี 2557 เท่ากับ 
50.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.85 ปี 2558 เท่ากับ 47.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.74 ปี 2559 เท่ากับ 44.21 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -3.25 และปี 2560 เท่ากับ 40.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.25  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.36 ปี 2557 เท่ากับ 48.89 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.47 ปี 2558 เท่ากับ 44.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.20 ปี 2559 เท่ากับ 40.37 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -4.32 และปี 2560 เท่ากับ 38.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.42 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 3 เรขาคณิต ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 54.12 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.36 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.76 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.38 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.84 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.21 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.84 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.96 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.01 
 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เรขาคณิต ประเทศ 54.12 50.27 47.53 44.21 40.96
เรขาคณิต จังหวัด 50.36 48.89 44.69 40.37 38.95
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O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 3 เรขาคณิต 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 57  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 57 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.70 ปี 2557 เท่ากับ 
29.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.06 ปี 2558 เท่ากับ 30.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.79 ปี 2559 เท่ากับ 18.28 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.27 และปี 2560 เท่ากับ 43.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 24.95 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.48 ปี 2557 เท่ากับ 26.61 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.13 ปี 2558 เท่ากับ 30.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.83 ปี 2559 เท่ากับ 16.35 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิม -14.09 และปี 2560 เท่ากับ 42.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.22 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.70 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.48 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.22 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.61 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.15 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.44 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.11 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 18.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 16.35 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.93 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.23 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.57 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.66 
 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พีชคณิต ประเทศ 25.70 29.76 30.55 18.28 43.23
พีชคณิต จังหวัด 22.48 26.61 30.44 16.35 42.57
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O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 58  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 58 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชา
คณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.39 ปี 2557 เท่ากับ 
28.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -23.11 ปี 2558 เท่ากับ 40.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.57 ปี 2559 เท่ากับ 72.24 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 31.39 และปี 2560 เท่ากับ 54.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -17.77  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.01 ปี 2557 เท่ากับ 23.65 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -24.36 ปี 2558 เท่ากับ 38.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.90 ปี 2559 เท่ากับ 72.20 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 33.85 และปี 2560 เท่ากับ 53.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง 53.25 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 51.39 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.38 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.63 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.35 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.50 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 72.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 72.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.04 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 54.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.25 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.22 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ

เป็น ประเทศ 
51.39 28.28 40.85 72.24 54.47

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น จังหวัด 

48.01 23.65 38.35 72.20 53.25
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O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 59  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 59 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.73 ปี 2557 เท่ากับ 
48.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 17.93 ปี 2558 เท่ากับ 47.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.27 ปี 2559 เท่ากับ 34.10 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.29 และปี 2560 เท่ากับ 44.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.39  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.63 ปี 2557 เท่ากับ 46.50 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 17.87 ปี 2558 เท่ากับ 46.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.11 ปี 2559 เท่ากับ 32.50 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -14.11 และปี 2560 เท่ากับ 43.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.78 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 
ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.63 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.10 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.16 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.39 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.61 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.78 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.60 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.49 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.21 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

ประเทศ 
30.73 48.66 47.39 34.10 44.49

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
จังหวัด 

28.63 46.50 46.61 32.50 43.28
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O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 60  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 60 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.65 ปี 2557 เท่ากับ 
45.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.53 ปี 2558 เท่ากับ 44.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.06 ปี 2559 เท่ากับ 35.95 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.17 และปี 2560 เท่ากับ 55.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 19.10  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.02 ปี 2557 เท่ากับ 44.23 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.21 ปี 2558 เท่ากับ 43.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.50 ปี 2559 เท่ากับ 34.46 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -9.27 และปี 2560 เท่ากับ 55.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.55 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัด
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.65 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.68 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.18 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.23 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.95 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.12 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.73 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.39 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.95 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 55.05 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.04 
 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประเทศ 36.65 45.18 44.12 35.95 55.05
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จังหวัด 34.02 44.23 43.73 34.46 55.01
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O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 61  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 61 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.44 ปี 2557 เท่ากับ 
35.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.24 ปี 2558 เท่ากับ 41.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง 6.51 ปี 2559 เท่ากับ 37.87 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -3.84 และปี 2560 เท่ากับ 39.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.06  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.15 ปี 2557 เท่ากับ 33.48 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.67 ปี 2558 เท่ากับ 42.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.80 ปี 2559 เท่ากับ 37.12 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -5.16 และปี 2560 เท่ากับ 39.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.69 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.44 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.29 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากบั 35.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.48 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.72 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.57 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.87 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.75 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.81 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.12 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สารและสมบัติของสาร ประเทศ 43.44 35.20 41.71 37.87 39.93
สารและสมบัติของสาร จังหวัด 40.15 33.48 42.28 37.12 39.81
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O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 62  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 62 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.52 ปี 2557 เท่ากับ 
39.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.68 ปี 2558 เท่ากับ 42.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.84 ปี 2559 เท่ากับ 35.47 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.21 และปี 2560 เท่ากับ 42.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.45  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.30 ปี 2557 เท่ากับ 38.53 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.77 ปี 2558 เท่ากับ 41.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.72 ปี 2559 เท่ากับ 34.53 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -6.72 และปี 2560 เท่ากับ 42.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.20 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัด
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.52 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.30 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.22 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.31 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.68 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.25 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.43 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.94 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.73 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.19 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แรงและการเคลื่อนที่ ประเทศ 46.52 39.84 42.68 35.47 42.92
แรงและการเคลื่อนที่ จังหวัด 45.30 38.53 41.25 34.53 42.73
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O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 63  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 63 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.51 ปี 2557 เท่ากับ 
46.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.83 ปี 2558 เท่ากับ 41.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.94 ปี 2559 เท่ากับ 60.85 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 19.45 และปี 2560 เท่ากับ 40.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -20.55  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.91 ปี 2557 เท่ากับ 44.77 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.86 ปี 2558 เท่ากับ 39.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.73 ปี 2559 เท่ากับ 61.06 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 22.02 และปี 2560 เท่ากับ 38.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -22.14 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.51 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.91 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.60 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.77 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.57 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.36 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 60.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 61.06 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.21 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.38 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พลังงาน ประเทศ 43.51 46.34 41.40 60.85 40.30
พลังงาน จังหวัด 41.91 44.77 39.04 61.06 38.92
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O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 64  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 64 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.18 ปี 2557 เท่ากับ 
35.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.18 ปี 2558 เท่ากับ 38.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.22 ปี 2559 เท่ากับ 34.24 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.30 และปี 2560 เท่ากับ 25.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน -8.33  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.74 ปี 2557 เท่ากับ 31.24 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.50 ปี 2558 เท่ากับ 36.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.50 ปี 2559 เท่ากับ 34.10 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.64 และปี 2560 เท่ากับ 25.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.83 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศ
และจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.18 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.74 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.44
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.32 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.08 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.74 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.80 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.14 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.91 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.64 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ประเทศ 
33.18 35.32 38.54 34.24 25.91

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จังหวัด 

32.74 31.24 36.74 34.10 25.27
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O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 65  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 65 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.89 ปี 2557 เท่ากับ 
33.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.82 ปี 2558 เท่ากับ 37.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง 4.54 ปี 2559 เท่ากับ 63.20 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 63.20 และปี 2560 เท่ากับ 26.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -36.57  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.77 ปี 2557 เท่ากับ 31.52 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.75 ปี 2558 เท่ากับ 37.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.24 ปี 2559 เท่ากับ 62.12 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 24.36 และปี 2560 เท่ากับ 26.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -35.81 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศ
และระดับจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.89 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.77 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.12 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.55 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.76 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.15 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 63.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 62.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.08 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.63 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.32 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ดาราศาสตร์และอวกาศ ประเทศ 33.89 33.07 37.61 63.20 26.63
ดาราศาสตร์และอวกาศ จังหวัด 30.77 31.52 37.76 62.12 26.31
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O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ระดับจังหวัดและประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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   1.1.2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสงักัดในจังหวัดมหาสารคาม 

แผนภาพที่ 66  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 66 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 1 
การอ่าน  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
40.86 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 41.65 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.79 
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.20 รองลงมาสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.56 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
40.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.54 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 40.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.32 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.90 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 56.10 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.20 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 49.44 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.54 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 45.93 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.03 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 41.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.72 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 45.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.83 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 45.13 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.77 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 45.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.51 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 59.52 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 69.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.54 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 63.01 คะแนน

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 40.86 45.90 59.52 47.96 43.09
สพป.มค.1 39.66 45.93 59.71 48.18 43.80
สพป.มค.2 41.65 45.07 58.74 47.61 41.66
สพป.มค.3 40.30 45.13 58.52 47.35 42.80
สพฐ. 40.54 45.39 59.01 47.73 42.68
สช. 49.44 63.01 49.98 45.67
สกอ. 56.10 69.06 54.17 53.27
สถ.จ.มค. 40.32 41.18 54.96 43.15 37.91

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 3.49 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 59.71 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.19 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 54.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.56 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 58.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.00 และสังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 58.74 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.78 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 59.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.51 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 47.96 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 54.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.21 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 49.98 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.02 สังกัด และสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 48..18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.22 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 43.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.81 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 47.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.61 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 47.61 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.35 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.09 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 53.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.18 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 45.67 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.58 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 43.80 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.71 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 37.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.18 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 41.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.43 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 42.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.41 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 42.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.29 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 67  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 39.86 33.03 53.62 56.50 46.18
สพป.มค.1 38.82 32.99 54.90 56.60 47.28
สพป.มค.2 40.04 32.27 52.85 54.59 44.69
สพป.มค.3 37.66 34.12 53.25 59.18 47.70
สพฐ. 38.84 32.98 53.63 56.45 46.34
สช. 33.12 54.46 57.86 46.74
สกอ. 34.45 55.31 60.01 50.46
สถ.จ.มค. 41.99 33.44 48.91 50.90 38.67

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย สาระท่ี 2 การเขียน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 67 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 2 
การเขียน  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
39.86 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 41.99 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
2.13 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.04 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.18 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.20 รองลงมาสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 38.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.04 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.02 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.03 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 34.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.42 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 
34.12 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.09 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.41 และสังกัด สช. เท่ากับ 
33.12 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.09 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 32.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.76 รองลงมาคือสังกัด สพฐ. เท่ากับ 32.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.05 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1  เท่ากับ 32.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.04 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 53.62 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.31 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.69 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 
54.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.28 สังกัด สช. เท่ากับ 54.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.84 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 
53.63 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 48.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.71 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 52.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.77 และสังกัดสพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 53.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.37 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 56.50 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 60.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 
59.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.68 สังกัด สช. เท่ากับ 57.86 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.36 และสังกัดสพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 56.60 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.10 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ 
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 50.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.60 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 54.59 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.91 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 56.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.05 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.18 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.28 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 
47.70 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.52 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 47.28 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.10 สังกัด สช. เท่ากับ 
46.74 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.56 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 46.34 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.16 ส่วนสังกัดที่ม ี
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.51 รองลงมา
คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 44.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.49 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 68  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 68 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
41.10 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.59  
สังกัดที่มีคะแนนเท่ากับระดับจังหวัดคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด 
มากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.95 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.15 สังกัด สพฐ.เท่ากับ 40.91 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.19 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 40.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.17 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 56.15 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 71.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.29 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 59.95 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.80 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 56.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.83 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 48.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.58 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 54.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.90 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 55.21 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.94 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 55.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.56 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.64 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.61 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.97 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 46.60 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.96 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 45.68 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 41.10 56.15 44.64 71.33 67.98
สพป.มค.1 39.95 56.98 43.88 72.90 69.03
สพป.มค.2 41.10 55.21 45.68 69.78 67.88
สพป.มค.3 41.69 54.25 43.30 70.96 67.82
สพฐ. 40.91 55.59 116.67 71.13 68.26
สช. 59.95 46.60 73.15 68.49
สกอ. 71.44 49.61 78.61 73.46
สถ.จ.มค. 40.93 48.57 38.62 66.09 57.43

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.02 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.34 สังกัดสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 43.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-0.76 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 44.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.35 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 71.33 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 78.61 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.28 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 73.15 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.82 สังกัด และสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 72.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.57 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 66.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.24 รองลงมาคือ 
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 69.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.55 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 70.96 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.37 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 71.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.20 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 67.98 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 73.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.48 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 
69.03 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.05 สังกัด สช. เท่ากับ 68.49 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.51 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 68.26 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.28 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
57.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.55 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 67.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.16 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 67.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 69  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 45.20 44.82 43.54 47.80 39.46
สพป.มค.1 42.95 45.62 42.86 48.07 39.44
สพป.มค.2 46.12 44.16 43.01 46.62 37.81
สพป.มค.3 45.96 44.37 43.39 47.78 39.76
สพฐ. 45.01 44.72 43.05 47.41 38.86
สช. 46.00 46.79 50.96 43.89
สกอ. 50.57 51.10 55.21 45.51
สถ.จ.มค. 42.30 39.69 40.12 42.15 33.92

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 69 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษา  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
45.20 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 46.12 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.92 
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 45.96 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.76 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด 
มากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.90 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 42.95 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.25 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 45.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.19 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.82 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.75 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 46.00 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.18 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 45.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.80 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.13 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 44.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.66 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 44.37 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.45 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 44.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.54 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.10 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.56 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 46.79 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.25 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 40.12 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.42 รองลงมาคือและสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 42.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.68 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 43.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.53 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 43.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.49 
และสังกัดสพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.15 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 47.80 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.41 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 50.96 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.16 สังกัด และสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 48.07 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.65 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 46.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.18 สังกัด สังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.39 สพป.มค.เขต  เท่ากับ 47.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.02 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.45 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 45.51 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.05 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 43.89 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 4.43 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.76 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.30 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.54 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.65 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.60 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.02 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 70  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 70 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
48.32 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 49.47 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.15 
รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 48.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.66 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 46.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.28 สังกัด สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 46.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.06 และสพฐ. เท่ากับ 48.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.08 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.83 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 42.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.40 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 42.17 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 2.34 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 40.35 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.52 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 
40.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.23 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 36.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.17 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.21 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.25 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.16 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 38.19 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.04 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 34.91 คะแนน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 48.32 39.83 33.16 47.85 39.03
สพป.มค.1 46.26 40.35 33.52 47.90 38.86
สพป.มค.2 48.98 38.62 32.80 47.14 38.44
สพป.มค.3 49.47 40.06 32.37 47.40 38.65
สพฐ. 48.24 39.58 32.93 47.46 38.63
สช. 42.17 34.91 50.79 42.10
สกอ. 42.23 38.19 55.28 46.41
สถ.จ.มค. 46.04 36.66 29.76 42.91 33.18

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 1.76 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.52 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.39 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.78 และสังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.80 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.35 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 32.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.22 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 47.85 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.28 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.43 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 50.79 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.94 สังกัด และสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 47.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.05 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.94 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 47.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.71 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 47.40 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.45 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.46 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.39 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.03 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.41 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.38 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 42.10 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 3.07 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.18 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -5.85 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.59 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.63 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.40 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 38.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.38 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 38.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.17 ตามล่าดับ  

แผนภาพที่ 71  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 29.06 30.59 34.66 31.24 31.58
สพป.มค.1 27.87 29.92 34.07 30.89 30.47
สพป.มค.2 29.01 28.89 32.08 29.37 29.82
สพป.มค.3 26.92 28.38 32.65 29.17 29.72
สพฐ. 27.93 29.13 32.89 29.83 30.02
สช. 38.34 44.23 38.78 39.22
สกอ. 53.37 59.74 51.79 52.84
สถ.จ.มค. 31.74 29.82 33.40 28.32 27.90

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่71 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
29.06 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.74 คะแนนเฉลี่ยต่่าสูงกว่า 2.68 
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.92 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.14 รองลงมาสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.19 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.93 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.13 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.05 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.59 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 53.37 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 22.78 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 38.34 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.75 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.38 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.21 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.70 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 29.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.46 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.77 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 29.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.67 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.66 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 59.74 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 25.08 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.23 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 9.57 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.08 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.58 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.01 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 32.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.77 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.26 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 34.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.59 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.24 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.55 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 38.78 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.54 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.32 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.92 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.07 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.87 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.41 
และสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.35 ตามล่าดับสังกัด  

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.58 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 52.84 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 21.26 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 39.22 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.64 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.90 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.68 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.86 สังกัด 
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.76 สพฐ. เท่ากับ 30.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.56 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.11 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 72  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 72 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
33.10 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 35.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.90 
รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.13 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.47 รองลงมาสังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 31.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.13 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.05 
ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.20 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 61.32 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 25.12 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 45.68 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 9.48 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 36.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.55 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.80 รองลงมาคือ 
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.52 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.99 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.21 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.63 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.96 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 63.58 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.62 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 53.13 คะแนน

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 33.10 36.20 46.96 31.13 34.29
สพป.มค.1 30.63 36.75 47.72 30.42 34.22
สพป.มค.2 33.23 33.99 44.08 28.98 31.83
สพป.มค.3 32.05 32.40 46.08 29.93 32.78
สพฐ. 31.97 34.57 45.80 29.71 32.89
สช. 45.68 53.13 38.90 41.72
สกอ. 61.32 63.58 50.93 50.96
สถ.จ.มค. 35.00 32.68 46.23 27.85 30.16

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 6.17 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 47.72 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.76 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 44.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.88 รองลงมาคือ สังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 45.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.16 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 46.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.88 
และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 46.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.73 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.13 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.93 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 19.80 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 38.90 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.77 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.85 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.28 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.15 สังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 29.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.42 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.20 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.71 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.29 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.96 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.67 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 41.72 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.43 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.16 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.13 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.46 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.51 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 32.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.40 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 34.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.07 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 73  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 3 ภาษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 30.37 24.88

สพป.มค.1 28.83 24.13

สพป.มค.2 28.30 23.60

สพป.มค.3 27.85 23.41

สพฐ. 28.38 23.73

สช. 40.99 30.40

สกอ. 61.13 45.66

สถ.จ.มค. 29.29 22.84

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระท่ี 3 ภาษากับกลุ่มสารการเรียนรู้อื่น 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่  73 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 3  
ภาษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2560 ไม่สอบในสาระนี้ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.37 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 61.13 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 30.76 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 40.99 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 10.62 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.85 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.52 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.07 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 28.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.99 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.54 และ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.08 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.88 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 45.66 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.78 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 30.40 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 5.52 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.84 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.04 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 23.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.47 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.28 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 23.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.15 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 24.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.75 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 74  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 74 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 30.01 31.14 34.52 30.90 39.19
สพป.มค.1 28.77 29.96 33.71 29.42 39.55
สพป.มค.2 30.20 28.72 32.01 29.74 36.10
สพป.มค.3 28.44 28.53 32.13 29.25 37.66
สพฐ. 29.14 29.11 32.61 29.51 37.68
สช. 42.17 44.03 38.42 46.78
สกอ. 61.28 63.98 51.22 59.94
สถ.จ.มค. 61.38 55.88 35.40 27.70 34.73
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O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ป.6 รายวิชา แยกรายสาระ 

86  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
30.01 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 61.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 31.37 
รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.19 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.446 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.57 รองลงมาคือ สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.24 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.87 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.14 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 61.28 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 30.14 รองลงมาคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 55.88 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 24.74 และสังกัด สช. เท่ากับ 42.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.03 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.61 รองลงมาคือ
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.42 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-2.03 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 29.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.18 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.52 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 63.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 29.46 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.03 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 9.51 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 35.40 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.88 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือ สังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.51 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.39 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 32.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.91 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.81 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.90 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.32 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 38.42 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.52 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.70 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.20 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.65 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 29.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.48 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.39 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.16ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.19 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 59.94 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.75 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 46.78 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.59 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.55 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.36 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.46 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 36.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.09 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.66 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.53 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.51 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 75 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่75 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 
จ่านวนและการด่าเนินการ  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
37.26 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.37 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.11 
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-4.27 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 35.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.51 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 36.20 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.06 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.49 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.74 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 48.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.74 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 42.45 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.71 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.05 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.31 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.11 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.69 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.41 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 38.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.34 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.98 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 61.65 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.67 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 54.36 คะแนน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 37.26 38.74 48.98 42.88 31.40

สพป.มค.1 35.75 38.40 49.05 43.21 29.67

สพป.มค.2 38.37 39.05 48.03 41.76 29.96

สพป.มค.3 36.20 37.05 47.88 41.83 31.96

สพฐ. 36.77 38.33 48.33 42.27 30.37

สช. 42.45 54.36 47.64 37.59

สกอ. 48.48 61.65 55.90 49.73

สถ.จ.มค. 32.99 30.63 38.77 34.26 22.97

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 5.38 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 49.05 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.07 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.21 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 47.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.10 สังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 48.03 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-0.95 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 48.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.65 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 42.88 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.21 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 47.64 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 4.76 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 43.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.33 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.62 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 41.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.12 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.83 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.05 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.61 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.40 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.33 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 37.59 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 6.19 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 31.96 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.56 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.43 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 29.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.73 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 29.96 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.44 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.03 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 76 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2  
การวัด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 37.43 34.43 28.56 28.21 27.00
สพป.มค.1 34.95 34.30 28.37 27.34 26.16
สพป.มค.2 39.72 33.84 27.40 26.98 26.10
สพป.มค.3 36.05 32.45 26.81 26.89 26.86
สพฐ. 36.90 33.66 27.57 27.08 26.31
สช. 40.80 34.95 35.25 31.17
สกอ. 47.26 39.96 43.63 34.62
สถ.จ.มค. 28.79 24.81 24.60 22.61 23.60

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 2 การวัด  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 76 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 
การวัด 

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
37.43 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.72 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.29 
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.79 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-8.64 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 34.95 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.48 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 36.05 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.38 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.53 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.43 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 47.26 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.83 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 40.80 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 6.37 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.81 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.62 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.98 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 33.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.77 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.59 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 34.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.13 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.56 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 39.96 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.40 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 34.95 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 6.39 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.60 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.96 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.75 สังกัด
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.16 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.99 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.37 คะแนนเฉลี่ยสูต่่ากว่า -0.19 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.21 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 43.63 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.42 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 35.25 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.61 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.60 รองลงมาคือสังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.13 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 26.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.32 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.23 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.87 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.00 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 34.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.62 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 31.17 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 4.17 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 23.60 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.40 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.90 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.84 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 26.31 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.69 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.14 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 77 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 77 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 3 
เลขาคณิต  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
50.36 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 52.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.65 
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 41.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-8.81 รองลงมาสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 49.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.10 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 
50.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.01 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 50.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.18 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.89 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 63.41 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.52 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 53.39 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 4.50 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 49.39 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.50 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.17 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.82 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 48.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.68 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 48.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.55 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.69 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 48.82 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.13 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 47.06 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 2.37 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 45.42 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.73 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 50.36 48.89 44.69 40.37 38.95
สพป.มค.1 49.26 48.34 45.42 40.44 40.06
สพป.มค.2 52.01 49.39 43.78 39.55 38.71
สพป.มค.3 50.35 46.07 44.56 39.29 37.97
สพฐ. 50.54 48.21 44.53 39.78 38.99
สช. 53.39 47.06 45.51 39.45
สกอ. 63.41 48.82 46.87 43.80
สถ.จ.มค. 41.55 42.72 37.50 32.70 33.98

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 3 เรขาคณิต  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 37.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.19 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 43.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.91 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 44.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.16 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 44.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.13 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 40.37 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.87 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.51 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 45.51 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 5.14 สังกัด และสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 40.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.07 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.67 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.08 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.55 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.82 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.59 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.95 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 43.80 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.85 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 40.06 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.11 สังกัด สช. เท่ากับ 39.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.50 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.99 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.98 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.97 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.97 และสังกัด สพป.มค.
เขต 2 เท่ากับ 38.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.24 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 78  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 
พีชคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 22.48 26.61 30.44 16.35 42.57
สพป.มค.1 20.17 27.40 28.81 16.19 42.34
สพป.มค.2 24.17 25.61 32.00 15.30 41.94
สพป.มค.3 21.41 23.34 28.34 13.55 41.06
สพฐ. 21.92 25.68 30.01 15.15 41.85
สช. 32.15 33.53 23.18 46.90
สกอ. 51.52 43.70 33.33 51.60
สถ.จ.มค. 20.25 17.54 23.21 12.63 38.26

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่78 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 
พีชคณิต  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
22.48 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.69 
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 20.17 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.31 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.23 สังกัด สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 21.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.07 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 21.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.56 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.61 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.52 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 24.91 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 32.15 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 5.54 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.40 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.79 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 17.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.07 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 23.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.27 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.00 และสังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 25.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.93 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.44 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 43.70 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.26 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 33.53 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.09 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.56 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 23.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.23 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.10 สังกัดสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-1.63 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.43 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 16.35 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 33.33 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.98 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 23.18 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 6.83 สังกัด ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 12.63 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.72 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 13.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.80 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 15.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.20 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 15.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.05 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 16.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.16 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 42.57 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.60 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.03 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 46.90 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 4.33 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.26 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.31 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.51 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 
41.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.72 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 41.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.63 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 42.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.23 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 79  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 79 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
48.01 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 49.58 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.57 
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 40.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-7.87 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 46.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.71 สังกัด สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 46.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.48 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.54 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.65 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.65 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 23.00 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 31.46 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 7.81 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 23.67 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 15.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.35 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 20.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.92 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.22 และสังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 22.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.20 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.35 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.61 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.26 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 45.86 คะแนน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 48.01 23.65 38.35 72.20 53.25
สพป.มค.1 46.30 23.67 37.52 74.75 53.15
สพป.มค.2 49.58 22.43 38.83 69.91 52.23
สพป.มค.3 46.53 20.73 34.96 70.37 53.81
สพฐ. 47.47 22.45 37.42 71.66 52.94
สช. 31.46 45.86 76.58 57.27
สกอ. 46.65 49.61 81.60 63.89
สถ.จ.มค. 40.14 15.30 28.17 65.05 40.41

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 7.51 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.83 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.48 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.18 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 34.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.39 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.93 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.83 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 72.20 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 81.60 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.40 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 76.58 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 4.38 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 74.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.55 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 65.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.15 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค. 
เขต 2 เท่ากับ 69.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.29 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 70.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.83 
สังกัด สพฐ. เท่ากับ 71.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.54 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 53.25 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 63.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.64 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 57.27 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 4.02 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 53.81 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.56 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 40.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.84 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.
เขต 2 เท่ากับ 52.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.02 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 52.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.31 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 53.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 80  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 28.63 46.50 46.61 32.50 43.28
สพป.มค.1 26.97 46.95 47.80 31.54 43.21
สพป.มค.2 27.57 45.65 45.49 31.72 43.09
สพป.มค.3 30.27 44.97 45.00 33.01 43.26
สพฐ. 28.27 45.94 46.14 31.99 43.18
สช. 50.04 49.84 35.91 44.36
สกอ. 60.06 53.94 40.42 49.72
สถ.จ.มค. 31.65 41.16 43.11 28.79 38.44

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 80 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
28.63 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.65 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.02 
รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 30.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.64 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.66 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.06 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.36 
ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.50 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 60.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.56 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 50.04 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 3.54 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 46.95 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.45 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 41.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.34 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 44.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.53 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 45.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.85 และสังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 45.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.56 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.61 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 53.94 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.33 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 49.84 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 3.23 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 47.80 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.19 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 43.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.50 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 45.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.61 สังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 45.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.12 และ
สังกัด สพฐ. เท่ากับ 46.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.47 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.50 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 40.42 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.92 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 35.91 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.41 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.51 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.79 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.71 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 31.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.96 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.72 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.78 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.51 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.28 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.72 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.44 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.36 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.08 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.44 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.84 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 43.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.19 สังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 43.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 43.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.07 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.02 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 81  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่81 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
34.02 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.18 
รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 34.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.46 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 32.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.89 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.81 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.75 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.23 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 54.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.34 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 46.36 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.13 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 44.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.25 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.86 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.03 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 43.72 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.51 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 43.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.33 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.73 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 56.25 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.52 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 45.03 คะแนน

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 34.02 44.23 43.73 34.46 55.01
สพป.มค.1 32.13 43.72 44.18 34.30 54.32
สพป.มค.2 33.21 44.48 43.78 33.53 54.56
สพป.มค.3 34.48 43.20 41.77 33.88 54.78
สพฐ. 43.90 43.41 33.88 54.54
สช. 46.36 45.03 37.23 57.71
สกอ. 54.57 56.25 44.85 68.91
สถ.จ.มค. 38.20 39.37 41.17 33.63 48.87

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 1.30 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 44.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.45 และสังกัดสพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 43.78 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.05 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 41.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.56 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.77 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -1.96 และ สังกัด สพฐ. เท่ากับ 43.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.32 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.46 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 44.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.39 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 37.23 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.77 สังกัด ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
33.53 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.93 รองลงมาคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.83 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 สังกัด สพฐ. มีค่าเท่ากัน คือ 33.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.58 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 
34.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.16 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 55.01 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 68.91 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.90 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 57.71 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.70 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 48.87 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.14 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 54.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.69 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 54.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.47 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 54.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.45 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 54.78 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.23 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 82  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 40.15 33.48 42.28 37.12 39.81
สพป.มค.1 37.99 32.69 41.93 37.22 39.19
สพป.มค.2 40.02 33.89 42.18 36.33 39.76
สพป.มค.3 40.76 32.05 42.69 36.87 40.17
สพฐ. 39.59 33.02 42.23 36.77 39.67
สช. 37.11 43.31 38.77 40.32
สกอ. 39.48 44.59 46.79 47.38
สถ.จ.มค. 43.13 29.66 38.26 35.01 37.17

ค
า่
เฉ
ล
ีย่

 

O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่82 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 
สารและสมบัติของสาร 

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
40.15 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 43.13 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.98 
รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.76 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.61 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.16 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 
39.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.56 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.13 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.48 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 39.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.00 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 37.11 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.63 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.41 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.82 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.43 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 32.69 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.79 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.46 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 42.28 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 44.59 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.31 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 43.31 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.03 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 42.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.41 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.02 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 42.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.41 สังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 42.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-0.10 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 42.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.05 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.12 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.67 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 38.77 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 1.65 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.10 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 35.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.11 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 36.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.79 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.35 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 36.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.25 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.81 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 47.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.57 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 40.32 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 0.51 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.36 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 37.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.64 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 39.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.62 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.14 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 39.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.05 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 83 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 83 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 
แรงและการเคลื่อนที ่ 

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
45.30 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 47.49 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.19 
รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 45.51 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.21 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 45.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
0.15 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 43.92 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.38 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 44.95 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.35 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.53 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 48.02 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.49 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 41.25 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 2.75 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 36.19 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -2.34 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.59 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.06 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.47 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 38.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.39และสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 38.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.38 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 41.25 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.95 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.85 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 3.60 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.19 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -2.06 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.00 สังกัดสพป.มค.เขต 2 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 45.30 38.53 41.25 34.53 42.73
สพป.มค.1 44.95 38.14 41.24 33.96 42.34
สพป.มค.2 43.92 37.94 40.41 34.38 42.38
สพป.มค.3 47.49 38.15 40.25 33.98 42.61
สพฐ. 45.45 38.06 40.65 34.14 42.43
สช. 41.25 44.85 36.42 44.95
สกอ. 48.02 50.20 40.83 46.79
สถ.จ.มค. 45.51 36.19 39.19 34.19 39.55
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ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เท่ากับ 40.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.84 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 40.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.60 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 41.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.01 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.53 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 40.83 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.30 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 36.42 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 1.89 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.96 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.57 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.55 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 
34.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.39 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.34 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 34.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.15 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 42.73 สังกัดที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.06 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 44.95 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 2.22 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.55 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -3.18 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 42.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.39 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 42.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.35 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 42.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.30 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 42.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.12 ตามล่าดับ  
. 

แผนภาพที่ 84  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 41.91 44.77 39.04 61.06 38.92
สพป.มค.1 41.92 44.91 39.20 62.03 38.81
สพป.มค.2 40.69 44.27 38.74 59.80 37.68
สพป.มค.3 42.82 43.86 37.28 60.97 38.02
สพฐ. 41.81 44.39 38.53 60.85 38.15
สช. 47.52 42.25 62.74 42.78
สกอ. 54.88 52.44 72.92 52.45
สถ.จ.มค. 43.43 39.05 33.81 54.07 35.30
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O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 5 พลังงาน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 84 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
41.91 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 43.43 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.52 
รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 42.82 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.91 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.92 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 40.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.22 รองลงมาสังกัด สพฐ. เท่ากับ 41.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.77 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 54.88 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.11 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 47.52 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.75 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 44.91 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.14 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.72 รองลงมาคือ 
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.91 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 44.27 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.50 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 44.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.38 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.04 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 52.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.40 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 42.25 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.21 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.04 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.16 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.23 รองลงมาคือ 
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.76 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.51 และสังกัดสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.30 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 61.06 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 72.92 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.86 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 62.74 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.68 สังกัด และสพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 62.03 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.97 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 54.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.99 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 59.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.26 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 60.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.21 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 60.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.09 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.92 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 52.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.53 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 42.78 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.86 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 35.30 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.62 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.24 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 38.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.90 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.77 
และ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 38.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.11 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 85  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 85 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
32.74 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 35.66 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.92 
รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.71 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.41 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.67 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 31.92 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.82 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.24 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 53.35 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 22.11 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 38.78 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 7.54 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.49 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.75 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.77 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 29.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.28 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.25 และ 
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.75 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.74 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.26 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 42.97 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 6.23 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.82 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 32.74 31.24 36.74 34.10 25.27
สพป.มค.1 31.92 30.49 35.16 33.57 25.25
สพป.มค.2 32.64 29.47 36.05 33.22 25.21
สพป.มค.3 35.66 29.99 35.77 34.11 25.63
สพฐ. 33.41 29.96 35.68 33.57 25.33
สช. 38.78 42.97 38.62 24.86
สกอ. 53.35 50.00 43.06 25.00
สถ.จ.มค. 33.45 26.49 34.82 26.30 25.64
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O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.92 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 35.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.58 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 35.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.06 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 35.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.97 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 36.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.69 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.10 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 43.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.96 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 38.62 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 4.52 สังกัด และสพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 34.11 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.80 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.88 สังกัด สพป.มค.เขต 1 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.57 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าเท่ากัน -0.53 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.27 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค เท่ากับ 25.64 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 รองลงมาคือสังกัด สพฐ.เท่ากับ 25.33 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.06 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สช. เท่ากับ 24.86 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.41 รองลงมาคือสังกัด สกอ. เท่ากับ 25.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.27 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 25.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.06 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.02 
ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 86  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 30.77 31.52 37.76 62.12 26.31
สพป.มค.1 28.98 32.17 36.10 62.89 25.95
สพป.มค.2 30.51 30.07 39.49 60.99 26.75
สพป.มค.3 30.62 29.82 36.48 61.67 25.70
สพฐ. 30.04 30.74 37.60 61.80 26.21
สช. 35.00 39.66 64.50 26.94
สกอ. 42.48 40.94 67.36 29.17
สถ.จ.มค. 34.86 34.20 32.94 58.71 24.76
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O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
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 จากแผนภาพที ่86 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 ปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อมูลคะแนนของสังกัด สช.และสกอ. ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
30.77 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.86 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.09  
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.98 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.79 รองลงมาคือสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.73 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
30.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.26 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 30.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.15 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.52 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 42.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.96 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 35.00 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.48 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.68 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 
32.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.65 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.70 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.45 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.78 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.76 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 40.94 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.18 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 39.66 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.90 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.49 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.73 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.82 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 36.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.66 สังกัดสพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 36.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-1.28 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.16 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 62.12 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 67.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.24 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 64.50 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.38 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 62.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.77 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 58.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.41 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 60.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.13 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 61.67 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.45 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 61.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.32 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.31 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 29.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.86 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 26.94 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.63 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.44 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.55 รองลงมาคือสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 25.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.61 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.95 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.36 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 26.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ  
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 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  1.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามรายวิชาที่เปิดสอบ 

   1.2.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  

    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 87  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 87 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.86 ปี 2557 เท่ากับ 
34.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.26 ปี 2558 เท่ากับ 43.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.48 ปี 2559 เท่ากับ 46.13 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.05 และปี 2560 เท่ากับ 47.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.81  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 27.30 ปี 2557 เท่ากับ 25.95 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.35 ปี 2558 เท่ากับ 28.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.66 ปี 2559 เท่ากับ 29.72 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.11 และปี 2560 เท่ากับ 28.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.86 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.81 ปี 2557 
เท่ากับ 28.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.14 ปี 2558 เท่ากับ 31.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.66 ปี 2559 เท่ากับ 
28.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.01 และปี 2560 เท่ากับ 25.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.47 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.20 ปี 2557 
เท่ากับ 37.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง 5.27 ปี 2558 เท่ากับ 37.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.49 ปี 2559 เท่ากับ 34.59 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.24 ปี 2560 เท่ากับ 31.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.71  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สพฐ. ปี 2556 39.86 27.30 22.81 34.20 35.86

O-NET ม.3 สพฐ. ปี 2557 34.60 25.95 28.08 37.34 45.74

O-NET ม.3 สพฐ. ปี 2558 43.08 28.61 31.74 37.83 46.05

O-NET ม.3 สพฐ. ปี 2559 46.13 29.72 28.73 34.59 49.27

O-NET ม.3 สพฐ. ปี 2560 47.94 28.86 25.26 31.88

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา สังกัด สพฐ.  
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 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.86 ปี 2557 
เท่ากับ 45.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.80 ปี 2558 เท่ากับ 46.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.31 ปี 2559 เท่ากับ 
49.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.22 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย  
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

 1.1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

แผนภาพที่ 88  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 88  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.27 ปี 2557 เท่ากับ 
33.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.20 ปี 2558 เท่ากับ 41.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.54 ปี 2559 เท่ากับ 42.39 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.78 และปี 2560 เท่ากับ 44.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.18  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.32 ปี 2557 
เท่ากับ 25.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.13 ปี 2558 เท่ากับ 25.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.17 ปี 2559 เท่ากับ 26.80 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.43 และปี 2560 เท่ากับ 26.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.01  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.16 ปี 2557 
เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.94 ปี 2558 เท่ากับ 28.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.73 ปี 2559 เท่ากับ 
23.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.17 และปี 2560 เท่ากับ 22.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.05 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สพป.มค. 1 ปี 2556 37.27 26.32 22.16 32.34 33.65

O-NET ม.3 สพป.มค. 1 ปี 2557 33.07 25.19 27.11 33.46 41.91

O-NET ม.3 สพป.มค. 1 ปี 2558 41.61 25.36 28.84 34.43 42.66

O-NET ม.3 สพป.มค. 1 ปี 2559 42.39 26.79 23.66 31.60 44.08

O-NET ม.3 สพป.มค. 1 ปี 2560 44.57 26.80 22.61 30.07

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา สังกัด สพป. มหาสารคาม เขต 1  
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 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.34 ปี 2557 
เท่ากับ 33.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.12 ปี 2558 เท่ากับ 34.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.97 ปี 2559 เท่ากับ 
31.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.83 และปี 2560 เท่ากับ 30.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.53  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.65 ปี 2557 
เท่ากับ 41.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.26 ปี 2558 เท่ากับ 42.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.75 ปี 2559 เท่ากับ 
44.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.42 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่า
วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 

 1.2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

แผนภาพที่ 89  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 89  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.59 ปี 2557 เท่ากับ 
33.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.22 ปี 2558 เท่ากับ 40.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.36 ปี 2559 เท่ากับ 43.03 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.29 และปี 2560 เท่ากับ 44.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.20  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.25 ปี 2557 
เท่ากับ 25.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.55 ปี 2558 เท่ากับ 26.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.52 ปี 2559 เท่ากับ 27.18 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.95 และปี 2560 เท่ากับ 27.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.21  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สพป.มค. 2 ปี 2556 38.59 27.25 22.22 33.40 35.30

O-NET ม.3 สพป.มค. 2 ปี 2557 33.38 25.70 26.74 35.36 43.89

O-NET ม.3 สพป.มค. 2 ปี 2558 40.74 26.22 28.09 34.27 42.49

O-NET ม.3 สพป.มค. 2 ปี 2559 43.03 27.18 24.21 31.73 46.08

O-NET ม.3 สพป.มค. 2 ปี 2560 44.23 27.38 21.33 29.36

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา สังกัด สพป. มหาสารคาม เขต 2 
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 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.74 ปี 2557 
เท่ากับ 26.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.51 ปี 2558 เท่ากับ 28.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.35 ปี 2559 เท่ากับ 
24.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.88 และปี 2560 เท่ากับ 21.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.88 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.40 ปี 2557 
เท่ากับ 35.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.95 ปี 2558 เท่ากับ 34.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.08 ปี 2559 เท่ากับ 31.73 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.54 และปี 2560 เท่ากับ 29.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.37  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.30 ปี 2557 
เท่ากับ 43.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.59 ปี 2558 เท่ากับ 42.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.40 ปี 2559 เท่ากับ 46.08 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.59 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.มหาสารคาม 
เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย 
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

 1.3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

แผนภาพที่ 90  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 90  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.47 ปี 2557 เท่ากับ 
32.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.21 ปี 2558 เท่ากับ 40.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.46 ปี 2559 เท่ากับ 42.20 เพ่ิมขึ้น 
1.49 และปี 2560 เท่ากับ 44.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.85  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สพป.มค. 3 ปี 2556 39.47 26.90 22.44 33.83 35.20

O-NET ม.3 สพป.มค. 3 ปี 2557 32.25 25.02 26.04 33.34 43.11

O-NET ม.3 สพป.มค. 3 ปี 2558 40.71 26.34 27.34 33.04 41.43

O-NET ม.3 สพป.มค. 3 ปี 2559 42.20 26.86 24.25 32.12 44.96

O-NET ม.3 สพป.มค. 3 ปี 2560 44.06 27.25 21.23 29.75

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา สังกัด สพป. มหาสารคาม เขต 3 
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 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.90 ปี 2557 
เท่ากับ 25.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.88  ปี 2558 เท่ากับ 26.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.31 ปี 2559 เท่ากับ 
26.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.52 ปี 2560 เท่ากับ 27.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.40  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.44 ปี 2557 
เท่ากับ 26.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.60 ปี 2558 เท่ากับ 27.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.30 ปี 2559 เท่ากับ 
24.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.09 และปี 2560 เท่ากับ 21.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.03 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.83 ปี 2557 
เท่ากับ 33.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.49 ปี 2558 เท่ากับ 33.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.30 ปี 2559 เท่ากับ 32.12 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.93 และปี 2560 เท่ากับ 29.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.36  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.20 ปี 2557 
เท่ากับ 43.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.91 ปี 2558 เท่ากับ 41.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.68 ปี 2559 เท่ากับ 44.96 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.53 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่า
วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

 1.4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แผนภาพที่ 91  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สพม. เขต 26  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 91  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม. เขต 26 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สพม. เขต 26 ปี 2556 44.09 28.71 24.40 37.21 39.28

O-NET ม.3 สพม. เขต 26 ปี 2557 35.24 26.18 28.64 38.55 46.76

O-NET ม.3 สพม. เขต 26 ปี 2558 43.95 29.66 33.26 39.44 47.64

O-NET ม.3 สพม. เขต 26 ปี 2559 47.40 30.71 30.41 35.60 50.73

O-NET ม.3 สพม. เขต 26 ปี 2560 49.30 29.47 26.61 32.69

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา สังกัด สพม.เขต 26  
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 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.09 ปี 2557 เท่ากับ 
35.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.85 ปี 2558 เท่ากับ 43.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.71 ปี 2559 เท่ากับ 47.40 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.44 และปี 2560 เท่ากับ 49.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.90  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.71 ปี 2557 
เท่ากับ 26.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.53 ปี 2558 เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.48 ปี 2559 เท่ากับ 30.71 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.04 ปี 2560 เท่ากับ 29.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.23  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.40 ปี 2557 
เท่ากับ 28.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.24 ปี 2558 เท่ากับ 33.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.62 ปี 2559 เท่ากับ 
30.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.85 และปี 2560 เท่ากับ 26.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.80 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.21 ปี 2557 
เท่ากับ 38.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.34 ปี 2558 เท่ากับ 39.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.89 ปี 2559 เท่ากับ 
35.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.84 และปี 2560 เท่ากับ 32.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.91  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.28 ปี 2557 
เท่ากับ 46.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.49 ปี 2558 เท่ากับ 47.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.88 ปี 2559 เท่ากับ 
50.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.09 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม. เขต 26
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 

 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 92  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สช. ในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สช. ปี 2556 40.88 28.23 23.00 34.17 36.55

O-NET ม.3 สช. ปี 2557 32.93 25.62 27.06 35.68 43.77

O-NET ม.3 สช. ปี 2558 40.49 26.30 27.88 33.72 42.64

O-NET ม.3 สช. ปี 2559 43.49 28.30 25.61 32.49 46.81

O-NET ม.3 สช. ปี 2560 43.74 27.11 23.27 30.47

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา สังกัด สช.  
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 จากแผนภาพที่ 92  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สช.  
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.88 ปี 2557 เท่ากับ 
32.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.95 ปี 2558 เท่ากับ 40.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.56 ปี 2559 เท่ากับ 43.49 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.00 และปี 2560 เท่ากับ 43.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.25  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.23 ปี 2557 
เท่ากับ 25.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.61 ปี 2558 เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.68 ปี 2559 เท่ากับ 28.30 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.00 และปี 2560 เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.18  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.00 ปี 2557 
เท่ากับ 27.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.06 ปี 2558 เท่ากับ 27.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.82 ปี 2559 เท่ากับ 
25.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.27 และปี 2560 เท่ากับ 23.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.33 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.17 ปี 2557 
เท่ากับ 35.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.51 ปี 2558 เท่ากับ 33.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.96 ปี 2559 เท่ากับ 32.49 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.23 และปี 2560 เท่ากับ 30.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.02  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.55 ปี 2557 
เท่ากับ 43.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.22 ปี 2558 เท่ากับ 42.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.13 ปี 2559 เท่ากับ 46.81 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.17 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สช. ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

   3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 93  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สกอ. ปี 2556 55.01 41.64 39.10 52.14 48.82

O-NET ม.3 สกอ. ปี 2557 40.95 35.19 45.02 52.45 55.30

O-NET ม.3 สกอ. ปี 2558 47.44 45.44 51.73 55.32 58.53

O-NET ม.3 สกอ. ปี 2559 56.58 47.97 49.44 46.05 60.13

O-NET ม.3 สกอ. ปี 2560 62.55 45.18 51.19 44.59

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา สังกัด สกอ.  
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 จากแผนภาพที่ 93  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สกอ. 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.01 ปี 2557 เท่ากับ 
40.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.95 ปี 2558 เท่ากับ 47.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.49 ปี 2559 เท่ากับ 56.58
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.14 และปี 2560 เท่ากับ 62.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.97  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.64 ปี 2557 
เท่ากับ 35.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.45 ปี 2558 เท่ากับ 45.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.25 ปี 2559 เท่ากับ 
47.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.53 และปี 2560 เท่ากับ 45.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.79  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.10 ปี 2557 
เท่ากับ 45.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.92 ปี 2558 เท่ากับ 51.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.71 ปี 2559 เท่ากับ 
49.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.29 และปี 2560 เท่ากับ 51.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.75 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.14 ปี 2557 
เท่ากับ 52.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.31 ปี 2558 เท่ากับ 55.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.87 ปี 2559 เท่ากับ 
46.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.29 และปี 2560 เท่ากับ 44.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.46  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.82 ปี 2557 
เท่ากับ 55.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.48 ปี 2558 เท่ากับ 58.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.23 ปี 2559 เท่ากับ 
60.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.60 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สกอ. ระหว่าง
ปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ  จะเห็นได้ว่าวิชาที่เปิดสอบ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงมีวิชาภาษาไทยสูงกว่าวิชาอ่ืน 
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 4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

แผนภาพที่ 94 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา  
2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 94  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด  
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.28 ปี 2557 เท่ากับ 
31.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.60 ปี 2558 เท่ากับ 38.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.58 ปี 2559 เท่ากับ 39.33 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.07 และปี 2560 เท่ากับ 41.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.32  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 25.99 ปี 2557 เท่ากับ 26.25 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.26 ปี 2558 เท่ากับ 25.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.45 ปี 2559 เท่ากับ 26.52 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.72 และปี 2560 เท่ากับ 26.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.04 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.26 ปี 2557 
เท่ากับ 26.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิม 4.67 ปี 2558 เท่ากับ 25.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.02 ปี 2559 เท่ากับ 23.03 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.88 และปี 2560 เท่ากับ 19.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.62 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.91 ปี 2557 
เท่ากับ 32.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.25 ปี 2558 เท่ากับ 31.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.98 ปี 2559 เท่ากับ 31.14 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.04 ปี 2560 เท่ากับ 28.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.25  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 สถ.จ.มค. ปี 2556 37.28 25.99 22.26 31.91 33.64

O-NET ม.3 สถ.จ.มค. ปี 2557 31.68 26.25 26.93 32.16 40.90

O-NET ม.3 สถ.จ.มค. ปี 2558 38.26 25.80 25.91 31.18 39.91

O-NET ม.3 สถ.จ.มค. ปี 2559 39.33 26.52 23.03 31.14 42.69

O-NET ม.3 สถ.จ.มค. ปี 2560 41.65 26.56 19.42 28.89

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
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 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.64 ปี 2557 
เท่ากับ 40.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.26 ปี 2558 เท่ากับ 39.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.99 ปี 2559 เท่ากับ 42.69 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.78 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สถ.จ. 
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา จะเห็นได้ว่าวิชา
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

   5) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  

แผนภาพที่ 95 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 95  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.68 ปี 2557 เท่ากับ 
29.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.68 ปี 2558 เท่ากับ 34.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.35 ปี 2559 เท่ากับ 36.04 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.69 และปี 2560 เท่ากับ 37.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.51  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 25.84 ปี 2557 เท่ากับ 25.87 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.03 ปี 2558 เท่ากับ 25.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01 ปี 2559 เท่ากับ 25.57 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.31 และปี 2560 เท่ากับ 26.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.57 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 พศ. ปี 2556 32.68 25.84 20.34 31.86 34.89

O-NET ม.3 พศ. ปี 2557 29.00 25.87 22.98 28.57 39.54

O-NET ม.3 พศ. ปี 2558 34.35 25.88 23.83 27.21 40.40

O-NET ม.3 พศ. ปี 2559 36.04 25.57 23.18 29.62 39.67

O-NET ม.3 พศ. ปี 2560 37.55 26.14 17.75 27.32

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด พศ.  
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 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.34 ปี 2557 
เท่ากับ 22.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิม 2.64 ปี 2558 เท่ากับ 23.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.85 ปี 2559 เท่ากับ 23.18 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.65 และปี 2560 เท่ากับ 17.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.43 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31. 86 ปี 2557 
เท่ากับ 28.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.29 ปี 2558 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.36 ปี 2559 เท่ากับ 29.62 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.41 ปี 2560 เท่ากับ 24.32 คะแนนเฉลี่ย -2.30 

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.89 ปี 2557 
เท่ากับ 39.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.65 ปี 2558 เท่ากับ 40.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.86 ปี 2559 เท่ากับ 
39.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.73 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

   6) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัด ตามรายวิชาที่
เปิดสอบ 

แผนภาพที่ 96  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 96 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
O-NET ม.3 จังหวัด ปี 2556 41.92 28.29 24.00 35.87 37.61

O-NET ม.3 จังหวัด ปี 2557 34.31 26.36 28.50 37.06 45.30

O-NET ม.3 จังหวัด ปี 2558 42.39 28.80 31.51 37.34 45.52

O-NET ม.3 จังหวัด ปี 2559 45.39 29.89 28.59 34.43 48.60

O-NET ม.3 จังหวัด ปี 2560 47.38 29.11 25.35 31.87

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 รายวิชา ระดับจังหวัด  
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 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.92 ปี 2557 เท่ากับ 
34.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.61 ปี 2558 เท่ากับ 42.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.07 ปี 2559 เท่ากับ 45.39 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.01 และปี 2560 เท่ากับ 47.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.99  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 28.29 ปี 2557 เท่ากับ 26.36 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.93 ปี 2558 เท่ากับ 28.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.45 ปี 2559 เท่ากับ 29.89 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.09 และปี 2560 เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.78  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.00 ปี 2557 
เท่ากับ 28.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.50 ปี 2558 เท่ากับ 31.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.01 ปี 2559 เท่ากับ 
28.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.93 และปี 2560 เท่ากับ 25.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.24 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.87 ปี 2557 
เท่ากับ 37.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.18 ปี 2558 เท่ากับ 37.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.28 ปี 2559 เท่ากับ 
34.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.91 ปี 2560 เท่ากับ 31.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.56  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.61 ปี 2557 
เท่ากับ 45.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.69 ปี 2558 เท่ากับ 45.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.22 ปี 2559 เท่ากับ 
48.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.08 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าวิชา
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

   1.2.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

แผนภาพที่ 97  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย ประเทศ 44.25 35.20 42.64 46.36 48.29
ภาษาไทย ระดับจังหวัด 41.92 34.31 42.39 45.39 47.38
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาไทย ของชั้น ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556 - 2560 
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 จากแผนภาพที ่97 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.25 ปี 2557 เท่ากับ 
35.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.05 ปี 2558 เท่ากับ 42.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.44 ปี 2559 เท่ากับ 46.36 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.72 และปี 2560 เท่ากับ 48.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.94  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.92 ปี 2557 เท่ากับ 34.31 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.61 ปี 2558 เท่ากับ 42.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.07 ปี 2559 เท่ากับ 45.39 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.01 และปี 2560 เท่ากับ 47.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.4 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.25 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.33 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.89 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.64 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.39 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.26 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.39 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.96 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.38 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.91 
 
แผนภาพที่ 98  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 98 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาอังกฤษ ประเทศ 30.35 27.46 30.54 31.80 30.45
ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 28.29 26.36 28.80 29.89 29.11
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ของชั้น ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ระดับประเทศ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 30.35 ปี 2557 เท่ากับ 27.46 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.89 ปี 2558 เท่ากับ 30.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.08 ปี 2559 เท่ากับ 31.80 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 1.25 และปี 2560 เท่ากับ 30.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.34 

 ระดับจังหวัด ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 28.29 ปี 2557 เท่ากับ 26.36 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.93 ปี 2558 เท่ากับ 28.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.45 ปี 2559 เท่ากับ 29.89 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง 1.09 และปี 2560 เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.78 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.06 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.36 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.10 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.74 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.80 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.91 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.45 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.11 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.34 
 

แผนภาพที่ 99  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 

 จากแผนภาพที่ 99 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

คณิตศาสตร์ ประเทศ 25.45 29.65 32.40 29.31 26.30
คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด 24.00 28.50 31.51 28.59 25.35
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ของช้ัน ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ระดับประเทศ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 25.45 ปี 2557 เท่ากับ 29.65 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.20 ปี 2558 เท่ากับ 32.40 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 2.75 ปี 2559 เท่ากับ 29.31 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.09 และปี 2560 เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.01 

 ระดับจังหวัด ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 24.00 ปี 2557 เท่ากับ 28.50 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.50 ปี 2558 เท่ากับ 31.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.01 ปี 2559 เท่ากับ 28.59 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.93 และปี 2560 เท่ากับ 25.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.24 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.45 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.45 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.65 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.15 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.88 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.72 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.35 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.95 
 

แผนภาพที่ 100 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 100 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.95 ปี 2557 เท่ากับ 
38.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.67 ปี 2558 เท่ากับ 37.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.99 ปี 2559 เท่ากับ 34.99 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.64  และปี 2560 เท่ากับ 32.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.71 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทยาศาสตร์ ประเทศ 37.95 38.62 37.63 34.99 32.28
วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด 35.87 37.06 37.34 34.43 31.87
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.87 ปี 2557 เท่ากับ 37.06 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.18 ปี 2558 เท่ากับ 37. 43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.28 ปี 2559 เท่ากับ 34.43 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.91 และปี 2560 เท่ากับ 31.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.56 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.95 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.07 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.06 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.56 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.63 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.34 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.29 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.56
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.41 
 

แผนภาพที่ 101 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่101 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.37 ปี 2557 เท่ากับ 
46.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.42 ปี 2558 เท่ากับ 46.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.55 ปี 2559 เท่ากับ 49.00 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.76 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สังคมศึกษา ประเทศ 39.37 46.79 46.24 49.00
สังคมศึกษา ระดับจังหวัด 37.61 45.30 45.52 48.60
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาสังคมศึกษา ของชั้น ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.61 ปี 2557 เท่ากับ 45.30 
คะแนนเฉลี่ย7.69 ปี 2558 เท่ากับ 45.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.22 ปี 2559 เท่ากับ 48.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.08 และปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.37 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.61 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.76 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.79 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.30 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.72 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.00 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.60 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.40 
 ปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 

   1.2.1.3 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม
  

 

แผนภาพที่ 102   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัด 41.92 34.31 42.39 45.39 47.38

สพป.มค. เขต 1 37.27 33.07 41.61 42.39 44.57

สพป.มค. เขต 2 38.59 33.38 40.74 43.03 44.23

สพป.มค. เขต 3 39.47 32.25 40.71 42.20 44.06

สพม. เขต 26 44.09 35.24 43.95 47.40 49.30

สพฐ. 39.86 34.60 43.08 46.13 47.94

สช. 40.88 32.93 40.49 43.49 43.74

สกอ. 55.01 40.95 47.44 56.58 62.55

สถ.จ.มค. 37.28 31.68 38.26 39.33 41.65

พศ. 32.68 29.00 34.35 36.04 37.55

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย  O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 102 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 41.92 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.09 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 44.09 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.17 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 32.68 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -9.24 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.27 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.65 สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 37.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.64 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.59 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.33 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.47 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.45 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.86 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.06 
และสังกัด สช. เท่ากับ 40.88 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.04 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.31 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 40.95 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.64 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.24 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.93 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.60 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.29 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 29.00 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.31 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 31.68 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.63 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.25 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.06 สังกัด 
สช. เท่ากับ 32.93 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.38 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.07 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.24 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.38 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.93 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 42.39 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 47.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.05 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 43.95 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.56 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 43.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.69 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 34.35 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -8.04 รองลงมาคือ สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.26 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.13 สังกัด สช. เท่ากับ 40.49 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.90 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 40.71 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.68 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.74 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 
-1.65 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.61 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.78 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.39 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 56.58 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.19 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 47.40 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.01 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 46.13 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.74 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 36.04 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -9.35 รองลงมาคือ สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.33 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.06 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 42.20 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 
-3.19 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 42.39 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.00 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 43.03 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.36 และสังกัด สช. เท่ากับ 43.49 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.90 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 47.38 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 62.55 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.17 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 49.30 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.92 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.94 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.56 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 37.55 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -9.83 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 41.65 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.73 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 44.06 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.32 สังกัด 
สช. เท่ากับ 43.74 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.64 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 44.23 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.15  
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 44.57 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.81 และ ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 103  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 103 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.29 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 41.64 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.35 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.71 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.42 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 25.84 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.45 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.99 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.30 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 26.32 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.97 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.90 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.39 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.25 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.04 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า  
-0.99 และสังกัด สช. เท่ากับ 28.23 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.06 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.36 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 35.19 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.83 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือสังกัด สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 25.02 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.34 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 25.19 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.17 สังกัด สช. เท่ากับ 25.62 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.74 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 25.70 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.66 พศ. เท่ากับ 25.87 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.49 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 
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O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัด 28.29 26.36 28.80 29.89 29.11

สพป.มค. เขต 1 26.32 25.19 25.36 26.79 26.80

สพป.มค. เขต 2 27.25 25.70 26.22 27.18 27.38

สพป.มค. เขต 3 26.90 25.02 26.34 26.86 27.25

สพม. เขต 26 28.71 26.18 29.66 30.71 29.47

สพฐ. 27.30 25.95 28.61 29.72 28.86

สช. 28.23 25.62 26.30 28.30 27.11

สกอ. 41.64 35.19 45.44 47.97 45.18

สถ.จ.มค. 25.99 26.25 25.80 26.52 26.56

พศ. 25.84 25.87 25.88 25.57 26.14

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย  O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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25.95 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.41 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 26.18 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.18 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.25 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.11 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.80 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 45.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.64 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.66 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.86 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากท่ีสุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 
25.36 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.44 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.80 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.00 สังกัด พศ. 
เท่ากับ 25.88 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.92 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.22 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.58 สังกัด สช. 
เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.50 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.34 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.46 และสังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 28.61 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.19 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.89 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 47.97 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.08 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.71 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.82 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.57 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.32 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.52 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.37 สังกัด สพป.มค.
เขต 1 เท่ากับ 26.79 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.10 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.86 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.03 
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.18 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.71 สังกัด สช. เท่ากับ 28.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -
1.59 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.72 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.17 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.11 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 45.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.07 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.47 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.36 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 26.14 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.97 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.56 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.55 สังกัด สพป.มค.เขต 
1 เท่ากับ 26.80 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.31 สังกัด สช. เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.00 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 27.25 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.86 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.38 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.73 และ 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.86 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.25 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 104  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 104 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.00 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 39.10 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.10 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 24.40 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.40 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 20.34 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.66 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 22.16 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.84 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.22 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.78 สังกัด สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.26 คะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า -1.74สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 22.44 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.56 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.81 คะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า -1.19 และสังกัด สช. เท่ากับ 23.00 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.00 ตามล าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.50 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 45.02 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.52 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.64 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.14 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 22.98 คะแนน 
ต่ ากว่า -5.52 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.04 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.46 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 26.74 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.76 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.93 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.57 สังกัด สช. 
เท่ากับ 27.06 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.44 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.39 และสังกัด 
สพฐ. เท่ากับ 28.08 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.42 ตามล าดับ  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับจังหวัด 24.00 28.50 31.51 28.59 25.35

สพป.มค. เขต 1 22.16 27.11 28.84 23.66 22.61

สพป.มค. เขต 2 22.22 26.74 28.09 24.21 21.33

สพป.มค. เขต 3 22.44 26.04 27.34 24.25 21.23

สพม.เขต 26 24.40 28.64 33.26 30.41 26.61

สพฐ. 22.81 28.08 31.74 28.73 25.26

สช. 23.00 27.06 27.88 25.61 23.27

สกอ. 39.10 45.02 51.73 49.44 51.19

สถ.จ.มค. 22.26 26.93 25.91 23.03 19.42

พศ. 20.34 22.98 23.83 23.18 17.75

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.51 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.22 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.26 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.75 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.74 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.23 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.83 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -7.68 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 25.91 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.60 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.34 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.17 สังกัด 
สช. เท่ากับ 27.88 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.63 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.09 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.42 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.84 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.67 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.59 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.85 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.41 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.82 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.14 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 23.03 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.56 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 23.18 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.41 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 23.66 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.93 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.21 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.38 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 24.25 คะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่า -4.34 และ สังกัด สช. เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.98 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.35 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 25.84 รองลงมาคอืสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 26.61 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.26 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 17.75 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -7.60 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 19.42 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.93 สังกัด สพป.มค.
เขต 3 เท่ากับ 21.23 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.12 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 21.33 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.02 
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 22.61 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.74 สังกัด สช. เท่ากับ 23.27 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -
2.08 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 25.26 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.09 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 105  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 105 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.87 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากท่ีสุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 52.14 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.27 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.21 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.34 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 31.86 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.01 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.91 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.96 สังกัด สพป.มค.เขต 
1 เท่ากับ 32.34 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.53 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.40 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.47 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.83 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.04 สังกัด สช. เท่ากับ 34.17 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.70 และ
สังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.20 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.67 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.06 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 52.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.39 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.55 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.49 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.34 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.28 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 28.57 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -8.49 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 32.16 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.90 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.34 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.72 สังกัด 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับจังหวัด 35.87 37.06 37.34 34.43 31.87

สพป.มค. เขต 1 32.34 33.46 34.43 31.60 30.07

สพป.มค. เขต 2 33.40 35.36 34.27 31.73 29.36

สพป.มค. เขต 3 33.83 33.34 33.04 32.12 29.75

สพม. เขต 26 37.21 38.55 39.44 35.60 32.69

สพฐ. 34.20 37.34 37.83 34.59 31.88

สช. 34.17 35.68 33.72 32.49 30.47

สกอ. 52.14 52.45 55.32 46.05 44.59

สถ.จ.มค. 31.91 32.16 31.18 31.14 28.89

พศ. 31.86 28.57 27.21 29.62 27.32

ค่า
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ค่าเฉลี่ย  O-NET ชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.46 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.60 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 35.36 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.70 
และ สังกัด สช. เท่ากับ 35.68 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.38 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.34 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.32 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 17.98 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 39.44 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.10 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.83 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.49 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -10.13 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 31.18 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.16 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.04 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.30 สังกัด 
สช. เท่ากับ 33.72 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.62 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.27 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.07 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 34.43 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.91 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.43 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.05 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.62 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.60 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.17 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.59 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.16 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 29.62 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.81 รองลงมาคือ สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.14 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.29 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 31.60 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -
2.83 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.73 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.70 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.12 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.31 และสังกัด สช. เท่ากับ 32.49 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.94 ตามล าดับ  

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.87 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 44.59 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.72 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 32.69 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.82 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.88 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 27.32 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.55 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 28.89 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.98 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.36 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.51 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.75 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.12 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.07 คะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่า -1.80 และสังกัด สช. เท่ากับ 30.47 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.40 ตามล าดับ  
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แผนภาพที่ 106  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิสังคมศึกษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

จากแผนภาพที่ 106 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.61 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 48.82 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.21 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 39.28 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.67 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
33.64 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.97 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.65 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.96 
สังกัด พศ. เท่ากับ 34.89 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.72 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 35.20 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า  
-2.41 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 35.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.31 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 35.86 คะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า -1.75 และสังกัด สช. เท่ากับ 36.55 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.06 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.30 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.30 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.00 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 46.76 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.46 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 45.74 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.44 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 39.54 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.76 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 40.90 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.40 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.91 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.39 สังกัด 
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ค่าเฉลี่ย  O-NET ชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.11 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.19 สังกัด สช. เท่ากับ 43.77 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.53 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 43.89 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.41 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.52 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 58.33 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.01 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 47.64 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.12 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 46.05 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.53 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.91 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.61 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 40.40 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.12 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.43 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.09 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 42.49 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.03 สังกัด สช. เท่ากับ 42.64 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.88 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 42.66 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.86 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.60 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 60.13 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.53 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 50.73 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.13 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 49.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.671 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 39.67 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -8.93 รองลงมาคือ สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.69 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.91 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 44.08 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า  
-4.52 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 44.96 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.64 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 46.08 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.52 และสังกัด สช. เท่ากับ 46.81 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -1.79 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 ไม่มีการสอบในวิชาสังคมศึกษา 
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  1.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามรายวิชาแยกสาระท่ีเปิดสอบ 

   1.2.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามรายวิชาแยกสาระท่ีเปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

    1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 107 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 107 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2556  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.62 คะแนน ส่วนปี 2557-2560 
ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.27 ปี 2557 
เท่ากับ 37.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.63 ปี 2558 เท่ากับ 46.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.34 ปี 2559 เท่ากับ 
44.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.63 และปี 2560 เท่ากับ 51.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.60  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.62 ปี 2557 
เท่ากับ 33.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.92 ปี 2558 เท่ากับ 46.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.08 ปี 2559 เท่ากับ 
40.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.45 และปี 2560 เท่ากับ 48.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.62  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
62.20 ปี 2557 เท่ากับ 27.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -35.04 ปี 2558 เท่ากับ 34.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.06  
ปี 2559 เท่ากับ 60.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 26.84 และปี 2560 เท่ากับ 49.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.64 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 54.62
สาระที่ 1 การอ่าน 32.27 37.91 46.25 44.62 51.22
สาระที่ 2 การเขียน 44.62 33.69 46.78 40.33 48.95
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 62.20 27.16 34.22 60.97 49.34
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 36.33 35.69 43.73 45.00 43.63
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 33.22 31.27 42.16 40.78 48.81

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.33 ปี 2557 เท่ากับ 35.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.64 ปี 2558 เท่ากับ 43.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.04  
ปี 2559 เท่ากับ 45.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.27 และปี 2560 เท่ากับ 43.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.37  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
33.22 ปี 2557 เท่ากับ 31.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.95 ปี 2558 เท่ากับ 42.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.88  
ปี 2559 เท่ากับ 40.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.37 และปี 2560 เท่ากับ 48.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.02 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. 
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 108 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 108  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.50 ปี 2557 เท่ากับ 25.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.84 ปี 2558 เท่ากับ 28.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.49  
ปี 2559 เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.50 และปี 2560 เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.48 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.32 ปี 2557 เท่ากับ 27.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.11 ปี 2558 เท่ากับ 30.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.53  
ปี 2559 เท่ากับ 30.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.94 และปี 2560 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.83 

  เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ.
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 28.50 25.67 28.16 29.66 29.18
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 26.32 27.44 30.97 30.03 27.21

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 109 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 109  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 วชิาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
29.14 ปี 2557 เท่ากับ 21.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.56 ปี 2558 เท่ากับ 32.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.34  
ปี 2559 เท่ากับ 17.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.08 และปี 2560 เท่ากับ 26.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.21  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.08 ปี 2557 
เท่ากับ 34.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.21 ปี 2558 เท่ากับ 36.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.60 ปี 2559 เท่ากับ 
28.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.95 และปี 2560 เท่ากับ 23.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.46  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.77 ปี 2557 
เท่ากับ 27.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.60 ปี 2558 เท่ากับ 39.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.94 ปี 2559 เท่ากับ 
44.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.69 และปี 2560 เท่ากับ 26.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -17.60 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.38 ปี 2557 
เท่ากับ 40.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.49 ปี 2558 เท่ากับ 50.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.62 ปี 2559 เท่ากับ 
38.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.39 และปี 2560 เท่ากับ 28.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.02 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 30.68 ปี 2557 เท่ากับ 43.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.36 ปี 2558 เท่ากับ 24.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-18.27 ปี 2559 เท่ากับ 13.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.39 และปี 2560 เท่ากับ 20.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.50 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 29.14 21.58 32.92 17.83 26.04

สาระที่ 2 การวัด 29.08 34.29 36.89 28.94 23.48

สาระที่ 3 เรขาคณิต 22.77 27.37 39.31 44.00 26.40

สาระที่ 4 พีชคณิต 26.38 40.87 50.49 38.10 28.08

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 30.68 43.04 24.78 13.39 20.89

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 8.29 5.60 8.63

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.29 ปี 2557 เท่ากับ 5.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.69 ปี 2558 เท่ากับ 8.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.03 ปี 2559 และ 2560 ยังไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ   
 

แผนภาพที่ 110 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 110 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 38.92 ปี 2557 เท่ากับ 37.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.73 ปี 2558 เท่ากับ 30.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.53
ปี 2559 เท่ากับ 40.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.52 และปี 2560 เท่ากับ 34.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.32  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.71 
ปี 2557 เท่ากับ 39.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.83 ปี 2558 เท่ากับ 39.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.52 ปี 2559 
เท่ากับ 39.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.60 และปี 2560 เท่ากับ 47.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.65  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.71 ปี 2557 เท่ากับ 34.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01 ปี 2558 เท่ากับ 37.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.31  
ปี 2559 เท่ากับ 37.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.20 และปี 2560 เท่ากับ 30.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.65 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 38.92 37.19 38.79 40.31 34.99

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 38.71 39.54 39.01 39.62 47.27

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 34.71 34.70 37.01 37.21 30.55

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 44.02 44.15 37.46 29.82 27.18

สาระที่ 5 พลังงาน 28.45 28.72 37.93 30.84 31.07

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 27.56 28.86 25.72 26.84

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 39.85 46.23 36.94 30.26 30.68

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49.47 36.36

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
44.02 ปี 2557 เท่ากับ 44.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.13 ปี 2558 เท่ากับ 37.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.69  
ปี 2559 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.64 และปี 2560 เท่ากับ 27.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.64  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.45 ปี 2557 
เท่ากับ 28.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.27 ปี 2558 เท่ากับ 37.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.21 ปี 2559 เท่ากับ 
30.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.09 และปี 2560 เท่ากับ 31.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.23 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 27.56 ปี 2557 เท่ากับ 28.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.30 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบสาระกระบวนการ
และการเปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 25.72 และปี 2560 เท่ากับ 26.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.11 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.85 ปี 2557 เท่ากับ 46.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.38 ปี 2558 เท่ากับ 36.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.29  
ปี 2559 เท่ากับ 30.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.68 และปี 2560 เท่ากับ 30.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.42 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.47 ปี 2557 เท่ากับ 36.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.11  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ.วิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 พลังงาน  

1.1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

แผนภาพที่ 111  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 46.75
สาระที่ 1 การอ่าน 28.60 35.94 44.72 38.73 47.75
สาระที่ 2 การเขียน 39.82 32.86 45.76 37.20 46.07
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 55.58 27.80 33.00 56.57 46.28
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 32.39 33.28 42.65 41.90 41.08
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 28.55 30.89 39.14 39.47 42.94

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 111  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.75  ในปี  
2557-2560 ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.60 ปี 2557 
เท่ากับ 35.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.34 ปี 2558 เท่ากับ 44.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.79 ปี 2559 เท่ากับ 
38.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.99 และปี 2560 เท่ากับ 47.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.02  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.82 ปี 2557 
เท่ากับ 32.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.69 ปี 2558 เท่ากับ 45.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.90 ปี 2559 เท่ากับ 
37.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.56 และปี 2560 เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.87  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
55.58 ปี 2557 เท่ากับ 27.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -27.78 ปี 2558 เท่ากับ 33.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.20  
ปี 2559 เท่ากับ 56.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 23.57 และปี 2560 เท่ากับ 46.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.29 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.39 ปี 2557 เท่ากับ 33.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.89 ปี 2558 เท่ากับ 42.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.37  
ปี 2559 เท่ากับ 41.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.75 และปี 2560 เท่ากับ 41.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.82  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.55 ปี 2557 เท่ากับ 30.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.34 ปี 2558 เท่ากับ 39.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.25  
ปี 2559 เท่ากับ 39.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.33 และปี 2560 เท่ากับ 42.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.47 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
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แผนภาพที่ 112  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 112  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.53 ปี 2557 เท่ากับ 24.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.87 ปี 2558 เท่ากับ 24.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.23  
ปี 2559 เท่ากับ 26.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.74 และปี 2560 เท่ากับ 27.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.49 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.21 ปี 2557 เท่ากับ 27.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.79 ปี 2558 เท่ากับ 27.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.17 
 ปี 2559 เท่ากับ 27.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.19 และปี 2560 เท่ากับ 25.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.56 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

  

 22.00
 23.00
 24.00
 25.00
 26.00
 27.00
 28.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 26.53 24.66 24.89 26.63 27.13
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 25.21 27.99 27.83 27.63 25.07

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 113  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 113   พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.90 ปี 2557 เท่ากับ 22.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.27 ปี 2558 เท่ากับ 29.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.67  
ปี 2559 เท่ากับ 14.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.16 และปี 2560 เท่ากับ 21.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.35  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.75 ปี 2557 
เท่ากับ 34.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.27 ปี 2558 เท่ากับ 30.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.75 ปี 2559 เท่ากับ 25.02 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.25 และปี 2560 เท่ากับ 22.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.89  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.69 ปี 2557 
เท่ากับ 26.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.83 ปี 2558 เท่ากับ 37.42 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.89 ปี 2559 เท่ากับ 
37.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.04 และปี 2560 เท่ากับ 24.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.80 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.37 ปี 2557 
เท่ากับ 39.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.30 ปี 2558 เท่ากับ 47.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.30 ปี 2559 เท่ากับ 
30.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -17.85 และปี 2560 เท่ากับ 26.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.77 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 27.75 ปี 2557 เท่ากับ 40.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 13.02 ปี 2558 เท่ากับ 23.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-17.62 ปี 2559 เท่ากับ 10.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.42 และปี 2560 เท่ากับ 17.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.06 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 26.90 22.63 29.30 14.13 21.49

สาระที่ 2 การวัด 29.75 34.03 30.28 25.02 22.13

สาระที่ 3 เรขาคณิต 20.69 26.53 37.42 37.38 24.57

สาระที่ 4 พีชคณิต 25.37 39.67 47.97 30.12 26.35

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น 

27.75 40.77 23.16 10.74 17.80

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 6.91 3.75 5.71

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.91 ปี 2557 เท่ากับ 3.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.16 ปี 2558 เท่ากับ 5.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
1.97 ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์   

 เมื่ อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรี ยน  ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  3 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 
4 พีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ   
 

แผนภาพที่ 114 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 114 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 33.77 ปี 2557 เท่ากับ 32.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.56 ปี 2558 เท่ากับ 33.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.68 
ปี 2559 เท่ากับ 36.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.24 และปี 2560 เท่ากับ 33.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.96  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.11 
ปี 2557 เท่ากับ 37.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.11 ปี 2558 เท่ากับ 34.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.19 ปี 2559 
เท่ากับ 37.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.98 และปี 2560 เท่ากับ 41.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.75  

 -
 5.00

 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00
 35.00
 40.00
 45.00
 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 33.77 32.22 33.90 36.14 33.19

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 34.11 37.23 34.04 37.01 41.76

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 30.09 32.24 33.55 35.92 29.89

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 39.82 39.81 33.94 28.07 26.43

สาระที่ 5 พลังงาน 25.85 25.32 35.52 26.83 28.60

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 26.28 27.22 22.27 25.37

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 37.93 36.44 36.13 26.40 28.16

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46.99 34.04

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.09 ปี 2557 เท่ากับ 32.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.15 ปี 2558 เท่ากับ 33.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.31  
ปี 2559 เท่ากับ 35.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.38 และปี 2560 เท่ากับ 29.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.03 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.82 ปี 2557 เท่ากับ 39.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01 ปี 2558 เท่ากับ 33.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.86  
ปี 2559 เท่ากับ 28.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.87 และปี 2560 เท่ากับ 26.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.64  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.85 ปี 2557 
เท่ากับ 25.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.53 ปี 2558 เท่ากับ 35.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.19 ปี 2559 เท่ากับ 
26.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.68 และปี 2560 เท่ากับ 28.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.77 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 26.28 ปี 2557 เท่ากับ 27.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.94 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบกระบวนการและ
การเปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 22.27 และปี 2560 เท่ากับ 25.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.10 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
37.93 ปี 2557 เท่ากับ 36.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.49 ปี 2558 เท่ากับ 36.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.31  
ปี 2559 เท่ากับ 26.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.73 และปี 2560 เท่ากับ 28.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.76 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.99 ปี 2557 เท่ากับ 34.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.95 ปี2558–2560 ไม่มีการทดสอบ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า สาระที่ 
2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 พลังงาน 
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 1.2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

แผนภาพที่ 115 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 115 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.37 ส่วน 
ปี 2557-2560 ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.04 ปี 2557 
เท่ากับ 37.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.50 ปี 2558 เท่ากับ 42.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.24 ปี 2559 เท่ากับ 
40.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.23 และปี 2560 เท่ากับ 47.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.85  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.75 ปี 2557 
เท่ากับ 32.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.60 ปี 2558 เท่ากับ 44.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.89 ปี 2559 เท่ากับ 
37.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.78 และปี 2560 เท่ากับ 46.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.82 

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
57.01 ปี 2557 เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -31.02 ปี 2558 เท่ากับ 33.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.67  
ปี 2559 เท่ากับ 57.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 23.60 และปี 2560 เท่ากับ 45.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.25 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.81  
ปี 2557 เท่ากับ 34.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.45 ปี 2558 เท่ากับ 41.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.65 ปี 2559 
เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.36 และปี 2560 เท่ากับ 40.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.43  

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 50.37
สาระที่ 1 การอ่าน 30.04 37.54 42.78 40.55 47.40
สาระที่ 2 การเขียน 39.75 32.15 44.04 37.26 46.09
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 57.01 26.00 33.67 57.27 45.02
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 32.81 34.26 41.90 42.27 40.84
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 29.82 29.00 39.07 39.22 43.04

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
29.82 ปี 2557 เท่ากับ 29.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.82 ปี 2558 เท่ากับ 39.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.07  
ปี 2559 เท่ากับ 39.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.15 และปี 2560 เท่ากับ 43.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.82 

 เมื่ อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรี ยน ชั้ น มั ธยมศึกษาปีที่  3 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

แผนภาพที่ 116 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 116 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.67 ปี 2557 เท่ากับ 25.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.28 ปี 2558 เท่ากับ 25.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.21  
ปี 2559 เท่ากับ 27.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.43 และปี 2560 เท่ากับ 27.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.65 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.05 ปี 2557 เท่ากับ 27.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.26 ปี 2558 เท่ากับ 29.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.18  
ปี 2559 เท่ากับ 2.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.57 และปี 2560 เท่ากับ 25.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.11 
  

 เมื่ อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรี ยน ชั้ น มั ธยมศึกษาปีที่  3 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 
2 ภาษาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 22.00
 23.00
 24.00
 25.00
 26.00
 27.00
 28.00
 29.00
 30.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 27.67 25.39 25.60 27.03 27.68

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 25.05 27.31 29.49 27.93 25.82

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 117  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 117 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.16 ปี 2557 เท่ากับ 18.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.34 ปี 2558 เท่ากับ 28.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.75  
ปี 2559 เท่ากับ 12.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.72 และปี 2560 เท่ากับ 21.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.81  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.10 ปี 2557 
เท่ากับ 34.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.66 ปี 2558 เท่ากับ 32.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.93 ปี 2559 เท่ากับ 27.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.33 และปี 2560 เท่ากับ 20.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.77  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.51 ปี 2557 
เท่ากับ 25.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.92 ปี 2558 เท่ากับ 3.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.56 ปี 2559 เท่ากับ 37.74 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.76 และปี 2560 เท่ากับ 22.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.19 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.07 ปี 2557 
เท่ากับ 40.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 16.41 ปี 2558 เท่ากับ 47.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.03 ปี 2559 เท่ากับ 
31.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.19 และปี 2560 เท่ากับ 23.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.63 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 28.82 ปี 2557 เท่ากับ 40.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.50 ปี 2558 เท่ากับ 20.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-19.52 ปี 2559 เท่ากับ 10.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.32 และปี 2560 เท่ากับ 17.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.79 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 27.16 18.82 28.58 12.86 21.67

สาระที่ 2 การวัด 28.10 34.76 32.83 27.50 20.72

สาระที่ 3 เรขาคณิต 21.51 25.43 33.98 37.74 22.55

สาระที่ 4 พีชคณิต 24.07 40.47 47.50 31.31 23.67

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 28.82 40.32 20.81 10.49 17.28

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 7.54 4.92 6.96

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ม.3 รายวิชา แยกรายสาระ 

144  

 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.54 ปี 2557 เท่ากับ 4.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.62 ปี 2558 เท่ากับ 6.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
2.04 ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 เมื่ อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรี ยน ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  3 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม  เขต 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าคือ 
สาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ   

แผนภาพที่ 118 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 118 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 36.01 ปี 2557 เท่ากับ 35.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.97 ปี 2558 เท่ากับ 35.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.61 
ปี 2559 เท่ากับ 37.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.75 และปี 2560 เท่ากับ 33.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.22  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.42 
ปี 2557 เท่ากับ 38.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.65 ปี 2558 เท่ากับ 35.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.63 ปี 2559 
เท่ากับ 36.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.45 และปี 2560 เท่ากับ 40.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.06  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.88 ปี 2557 เท่ากับ 32.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.78 ปี 2558 เท่ากับ 31.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.70  
ปี 2559 เท่ากับ 34.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.63 และปี 2560 เท่ากับ 28.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.70 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 36.01 35.04 35.65 37.40 33.18

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 35.42 38.07 35.44 36.89 40.95

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 30.88 32.66 31.97 34.59 28.90

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 41.70 42.52 33.84 26.82 24.92

สาระที่ 5 พลังงาน 26.74 27.83 34.28 28.27 28.23

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 27.71 28.27 23.69 23.96

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 38.55 40.18 34.46 26.27 28.88

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44.50 33.72

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
41.70 ปี 2557 เท่ากับ 42.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.82 ปี 2558 เท่ากับ 33.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง –8.68  
ปี 2559 เท่ากับ 26.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง –7.01 และปี 2560 เท่ากับ 24.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.91  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.74 ปี 2557 
เท่ากับ 27.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.08 ปี 2558 เท่ากับ 34.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.45 ปี 2559 เท่ากับ 
28.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.01 และปี 2560 เท่ากับ 28.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.04 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 27.71 ปี 2557 เท่ากับ 28.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.56 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ปี 2559 คะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 23.69 และปี 2560 เท่ากับ 23.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.27 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.55 ปี 2557 เท่ากับ 40.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.64 ปี 2558 เท่ากับ 34.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.72  
ปี 2559 เท่ากับ 26.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.19 และปี 2560 เท่ากับ 28.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.60 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.50 ปี 2557 เท่ากับ 33.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.78 ปี 2558–2560 ไม่มีการทดสอบ
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 พลังงาน  

 1.3)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

แผนภาพที่ 119  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 52.37
สาระที่ 1 การอ่าน 30.05 35.78 42.27 40.08 46.07
สาระที่ 2 การเขียน 39.88 31.76 45.49 37.70 45.35
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 58.71 25.39 33.72 55.02 45.30
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 34.22 32.21 42.06 41.89 41.47
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 28.89 31.63 37.68 37.01 43.24

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่119 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.37 คะแนน ส่วนปี 2557-2560 
ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.05 ปี 2557 
เท่ากับ 35.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.73 ปี 2558 เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.49 ปี 2559 เท่ากับ 
40.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.19 และปี 2560 เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.99  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 39.88 ปี 2557 
เท่ากับ 31.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.12 ปี 2558 เท่ากับ 45.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.73 ปี 2559 เท่ากับ 
37.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.79 และปี 2560 เท่ากับ 45.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.65  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
58.71 ปี 2557 เท่ากับ 25.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -33.31 ปี 2558 เท่ากับ 33.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.33  
ปี 2559 เท่ากับ 55.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 21.30 และปี 2560 เท่ากับ 45.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.72 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.22  
ปี 2557 เท่ากับ 32.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.01 ปี 2558 เท่ากับ 42.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.85 ปี 2559 
เท่ากับ 41.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.17 และปี 2560 เท่ากับ 41.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.42  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.89 ปี 2557 เท่ากับ 31.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.74 ปี 2558 เท่ากับ 37.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.05  
ปี 2559 เท่ากับ 37.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.67 และปี 2560 เท่ากับ 43.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.24 

 เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบทางการศึ กษาของนักเรี ยน ชั้ น มั ธยมศึกษาปีที่  3  สั งกั ด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3  
การฟัง การดู และการพูด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
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แผนภาพที่ 120 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 120 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.23 ปี 2557 เท่ากับ 24.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.50 ปี 2558 เท่ากับ 25.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.84  
ปี 2559 เท่ากับ 26.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.27 และปี 2560 เท่ากับ 27.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.45 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.21 ปี 2557 เท่ากับ 26.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.38 ปี 2558 เท่ากับ 30.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.80  
ปี 2559 เท่ากับ 27.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.39 และปี 2560 เท่ากับ 27.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.09 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

  

 -
 20.00
 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 27.23 24.72 25.56 26.83 27.28
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 25.21 26.59 30.40 27.01 27.10

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 121  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 121 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.99 ปี 2557 เท่ากับ 17.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.11 ปี 2558 เท่ากับ 29.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.59  
ปี 2559 เท่ากับ 13.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.15 และปี 2560 เท่ากับ 21.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.33  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.51 ปี 2557 
เท่ากับ 33.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.77 ปี 2558 เท่ากับ 31.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.44 ปี 2559 เท่ากับ 28.18 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.66 และปี 2560 เท่ากับ 20.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.37  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.36 ปี 2557 
เท่ากับ 25.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.90 ปี 2558 เท่ากับ 34.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.77 ปี 2559 เท่ากับ 
37.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.56 และปี 2560 เท่ากับ 22.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.31 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.62 ปี 2557 
เท่ากับ 40.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.70 ปี 2558 เท่ากับ 43.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.15 ปี 2559 เท่ากับ
30.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.10 และปี 2560 เท่ากับ 23.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.57 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 29.24 ปี 2557 เท่ากับ 40.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.83 ปี 2558 เท่ากับ 21.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-18.83 ปี 2559 เท่ากับ 10.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.39 และปี 2560 เท่ากับ 16.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.99 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 26.99 17.88 29.46 13.31 21.64

สาระที่ 2 การวัด 29.51 33.27 31.84 28.18 20.81

สาระที่ 3 เรขาคณิต 21.36 25.25 34.02 37.58 22.27

สาระที่ 4 พีชคณิต 24.62 40.32 43.47 30.37 23.80

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 29.24 40.07 21.24 10.85 16.84

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 7.21 3.63 6.46

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.21 ปี 2557 เท่ากับ 3.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.58 ปี 2558 เท่ากับ 6.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
2.83 ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 เมื่ อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรี ยน ชั้ น มั ธยมศึกษาปีที่  3 สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า
สาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 

แผนภาพที ่122 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 122 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 35.83 ปี 2557 เท่ากับ 31.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.26 ปี 2558 เท่ากับ 33.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.11 
ปี 2559 เท่ากับ 37.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.91 และปี 2560 เท่ากับ 33.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.57  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.08 
ปี 2557 เท่ากับ 35.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.64 ปี 2558 เท่ากับ 33.611 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.62 ปี 2559 
เท่ากับ 38.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.04 และปี 2560 เท่ากับ 44.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.26  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.28 ปี 2557 เท่ากับ 32.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.45 ปี 2558 เท่ากับ 32.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.17  
ปี 2559 เท่ากับ 34.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.72 และปี 2560 เท่ากับ 30.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.56 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 35.83 31.58 33.69 37.60 33.03

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 34.08 35.73 33.11 38.15 41.41

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 32.28 32.73 32.90 34.62 30.06

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 43.08 39.66 33.25 27.14 24.21

สาระที่ 5 พลังงาน 26.40 26.78 31.39 27.71 29.27

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 27.66 25.64 24.50 24.99

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 39.31 39.32 33.66 28.66 27.48

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47.99 32.26

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากั บ 
43.08 ปี 2557 เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.42 ปี 2558 เท่ากับ 33.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.41  
ปี 2559 เท่ากับ 27.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.11 และปี 2560 เท่ากับ 24.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.93  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.40 ปี 2557 
เท่ากับ 26.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.38 ปี 2558 เท่ากับ 31.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.61 ปี 2559 เท่ากับ 
27.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.68 และปี 2560 เท่ากับ 29.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.56 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 27.66 ปี 2557 เท่ากับ 25.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.02 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบสาระกระบวนการ
และการเปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 24.50 และปี 2560 เท่ากับ 24.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.49 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.31 ปี 2557 เท่ากับ 39.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.01 ปี 2558 เท่ากับ 33.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.65  
ปี 2559 เท่ากับ 28.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.00 และปี 2560 เท่ากับ 27.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.19 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.99 ปี 2557 เท่ากับ 32.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.74 ปี 2558–2560 ไม่มีการทดสอบ
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 5 พลังงาน 

 1.4)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แผนภาพที่ 123 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 56.69

สาระที่ 1 การอ่าน 33.43 38.42 47.54 46.30 52.76

สาระที่ 2 การเขียน 46.74 34.27 47.54 41.39 50.10

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 64.46 27.49 34.50 62.63 50.78

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 37.76 36.59 44.38 46.07 44.56

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 34.99 31.67 43.60 41.58 50.91

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 123 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพม.เขต เขต 26  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.69 คะแนน ส่วนปี 2557-2560 
ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.43 ปี 2557 
เท่ากับ 38.42 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.99 ปี 2558 เท่ากับ 47.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.12 ปี 2559 เท่ากับ 
46.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.24 และปี 2560 เท่ากับ 52.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.46  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.74 ปี 2557 
เท่ากับ 34.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.47 ปี 2558 เท่ากับ 47.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.27 ปี 2559 เท่ากับ 
41.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.14 และปี 2560 เท่ากับ 50.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.70  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
64.46 ปี 2557 เท่ากับ 27.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -36.97 ปี 2558 เท่ากับ 34.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.01  
ปี 2559 เท่ากับ 62.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 28.13 และปี 2560 เท่ากับ 50.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.85 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.76  
ปี 2557 เท่ากับ 36.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.17 ปี 2558 เท่ากับ 44.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.79 ปี 2559 
เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.69 และปี 2560 เท่ากับ 44.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.50  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.99 ปี 2557 เท่ากับ 31.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.32 ปี 2558 เท่ากับ 43.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.93  
ปี 2559 เท่ากับ 41.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.02 และปี 2560 เท่ากับ 50.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.33 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม.เขต 26
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
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แผนภาพที่ 124 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 124 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
29.06 ปี 2557 เท่ากับ 25.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.13 ปี 2558 เท่ากับ 29.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.36  
ปี 2559 เท่ากับ 30.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.38 และปี 2560 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน -0.84 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.85 ปี 2557 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.65 ปี 2558 เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.14  
ปี 2559 เท่ากับ 30.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.71 และปี 2560 เท่ากับ 27.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.30 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม.เขต 26 
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 

  

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 29.06 25.93 29.29 30.66 29.82
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 26.85 27.50 31.64 30.93 27.62

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 125  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 125 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.06 ปี 2557 เท่ากับ 22.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.69 ปี 2558 เท่ากับ 34.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.14  
ปี 2559 เท่ากับ 19.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.04 และปี 2560 เท่ากับ 27.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.20  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.14 ปี 2557 
เท่ากับ 34.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.21 ปี 2558 เท่ากับ 38.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.61 ปี 2559 เท่ากับ 
29.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.36 และปี 2560 เท่ากับ 24.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.24  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.44 ปี 2557 
เท่ากับ 28.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.60 ปี 2558 เท่ากับ 41.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.09 ปี 2559 เท่ากับ 
46.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.18 และปี 2560 เท่ากับ 27.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.64 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 27.17 ปี 2557 
เท่ากับ 41.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.95 ปี 2558 เท่ากับ 52.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.07 ปี 2559 เท่ากับ
40.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.43 และปี 2560 เท่ากับ 29.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.32 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 31.58 ปี 2557 เท่ากับ 44.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.51 ปี 2558 เท่ากับ 26.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-17.99 ปี 2559 เท่ากับ 14.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.73 และปี 2560 เท่ากับ 22.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.85 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 30.06 22.38 34.51 19.47 27.67

สาระที่ 2 การวัด 29.14 34.35 38.96 29.60 24.36

สาระที่ 3 เรขาคณิต 23.44 28.04 41.13 46.31 27.67

สาระที่ 4 พีชคณิต 27.17 41.13 52.20 40.77 29.45

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น 

31.58 44.09 26.11 14.37 22.22

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 8.74 6.14 9.52

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.74 ปี 2557 เท่ากับ 6.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.60 ปี 2558 เท่ากับ 9.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.38 ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม. เขต 26 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนสาระทีค่ะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 
 

แผนภาพที่ 126 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 126 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 40.51 ปี 2557 เท่ากับ 38.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.77 ปี 2558 เท่ากับ 40.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.78 
ปี 2559 เท่ากับ 41.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.93 และปี 2560 เทา่กับ 35.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.77  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.48 
ปี 2557 เท่ากับ 40.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01 ปี 2558 เท่ากับ 40.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.46 ปี 2559 
เท่ากับ 40.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.49 และปี 2560 เท่ากับ 49.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.02  

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 40.51 38.73 40.51 41.45 35.68

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 40.48 40.47 40.93 40.44 49.46

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 36.34 35.55 38.80 38.03 30.93

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 45.11 45.40 39.02 30.75 27.96

สาระที่ 5 พลังงาน 29.35 29.46 39.67 31.96 31.95

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 27.68 29.51 26.49 27.65

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 40.41 49.11 37.89 31.41 31.57

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50.95 37.54

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.34 ปี 2557 เท่ากับ 35.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.79 ปี 2558 เท่ากับ 38.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.25  
ปี 2559 เท่ากับ 38.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.77 และปี 2560 เท่ากับ 30.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.10 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
45.11 ปี 2557 เท่ากับ 45.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.29 ปี 2558 เท่ากับ 39.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.39  
ปี 2559 เท่ากับ 30.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.26 และปี 2560 เท่ากับ 27.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.79  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.35 ปี 2557 
เท่ากับ 29.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.10 ปี 2558 เท่ากับ 39.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.21 ปี 2559 เท่ากับ 
31.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.71 และปี 2560 เท่ากับ 31.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 27.68 ปี 2557 เท่ากับ 29.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.82 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบสาระกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 26.49  และปี 2560 เท่ากับ 27.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.16 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
40.41 ปี 2557 เท่ากับ 49.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.70 ปี 2558 เท่ากับ 37.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.22  
ปี 2559 เท่ากับ 31.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.48 และปี 2560 เท่ากับ 31.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.16 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.95 ปี 2557 เท่ากับ 37.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.40 ปี 2558–2560 ไม่มีการทดสอบ
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม.เขต 26
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระท่ีเปิดสอบ จะเห็นได้ว่า สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร   
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   2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 127 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 127 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.32 คะแนน ส่วนปี 2557-2560 
ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.27 ปี 2557 
เท่ากับ 37.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.06 ปี 2558 เท่ากับ 43.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.69 ปี 2559 เท่ากับ 
40.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง –2.86 และปี 2560 เท่ากับ 47.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.28 

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.58 ปี 2557
เท่ากับ 32.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.32 ปี 2558 เท่ากับ 43.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.08 และปี 2559 เท่ากับ 
40.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง –2.78 และปี 2560 เท่ากับ 43.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.75 

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
61.10 ปี 2557 เท่ากับ 27.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง –33.94 ปี 2558 เท่ากับ 33.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.83 และ
ปี 2559 เท่ากับ 56.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 22.19 และปี 2560 เท่ากับ 44.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.85 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.70  
ปี 2557 เท่ากับ 32.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.13 ปี 2558 เท่ากับ 41.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.91 และปี 2559 
เท่ากับ 42.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.27 และปี 2560 เท่ากับ 40.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.85 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระ บูรณาการ 50.32

สาระที่ 1 การอ่าน 32.27 37.34 43.03 40.17 47.45

สาระที่ 2 การเขียน 40.58 32.27 43.35 40.57 43.32

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 61.10 27.16 33.98 56.17 44.32

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 36.70 32.57 41.48 42.76 40.91

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 33.23 30.24 38.19 39.62 43.27

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
33.23 ปี 2557 เท่ากับ 30.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.99 ปี 2558 เท่ากับ 38.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.95  
ปี 2559 เท่ากับ 39.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.44 และปี 2560 เท่ากับ 43.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.65 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สช. 
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 128 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 128  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.36 ปี 2557 เท่ากับ 25.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.84 ปี 2558 เท่ากับ 25.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.15  
ปี 2559 เท่ากับ 28.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.76 และปี 2560 เท่ากับ 27.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.10 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.59 ปี 2557 เท่ากับ 26.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.47 ปี 2558 เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.54  
ปี 2559 เท่ากับ 27.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.06 และปี 2560 เท่ากับ 25.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.63 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สช.วิชา
ภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

  

 23.00
 24.00
 25.00
 26.00
 27.00
 28.00
 29.00
 30.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 28.36 25.52 25.67 28.43 27.33
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 27.59 26.12 29.66 27.59 25.96

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 129 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 129 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556 -2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.27 ปี 2557 เท่ากับ 20.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.71 ปี 2558 เท่ากับ 29.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.98  
ปี 2559 เท่ากับ 16.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.18 และปี 2560 เท่ากับ 26.18 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.82  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.34 ปี 2557 
เท่ากับ 33.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.79 ปี 2558 เท่ากับ 33.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.59 ปี 2559 เท่ากับ 
27.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.90 และปี 2560 เท่ากับ 22.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.27 

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.93 ปี 2557 
เท่ากับ 26.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.07 ปี 2558 เท่ากับ 36.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.06 ปี 2559 เท่ากับ 
37.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.84 และปี 2560 เท่ากับ 22.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.14 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.88 ปี 2557 
เท่ากับ 47.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 19.55 ปี 2558 เท่ากับ 44.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.28 ปี 2559 เท่ากับ 
33.1. คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.01 และปี 2560 เท่ากับ 24.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.16 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 24.27 ปี 2557 เท่ากับ 39.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.26 ปี 2558 เท่ากับ 21.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-18.15 ปี 2559 เท่ากับ 11.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.55 และปี 2560 เท่ากับ 18.69 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.87 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 34.27 20.56 29.54 16.36 26.18

สาระที่ 2 การวัด 28.34 33.13 33.72 27.81 22.55

สาระที่ 3 เรขาคณิต 19.93 26.01 36.07 37.91 22.76

สาระที่ 4 พีชคณิต 27.88 47.43 44.15 33.13 24.97

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 24.27 39.53 21.37 11.82 18.69

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 7.88 5.94 5.50

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.88 ปี 2557 เท่ากับ 5.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.94 ปี 2558 เท่ากับ 5.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.45 
ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สช. 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต  คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

แผนภาพที่ 130 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 130  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สช. ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 35.78 ปี 2557 เท่ากับ 35.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.34 ปี 2558 เท่ากับ 34.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.17  
ปี 2559 เท่ากับ 36.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.35 และปี 2560 เท่ากับ 33.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.76 

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.29  
ปี 2557 เท่ากับ 36.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.90 ปี 2558 เท่ากับ 33.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.53 ปี 2559 เท่ากับ 
36.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.34 และปี 2560 เท่ากับ 41.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.00 

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.01 ปี 2557 เท่ากับ 32.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.78 ปี 2558 เท่ากับ 32.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.22  
ปี 2559 เท่ากับ 35.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.51 และปี 2560 เท่ากับ 31.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.87 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 35.78 35.44 34.26 36.61 33.85

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 37.29 36.39 33.86 36.20 41.20

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 32.01 32.79 32.57 35.08 31.21

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 43.07 42.05 34.38 28.94 24.55

สาระที่ 5 พลังงาน 26.75 29.14 33.17 29.87 30.14

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 28.17 28.45 27.85 26.03

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 37.91 44.88 33.17 27.29 27.28

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

47.08 33.33

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
43.07 ปี 2557 เท่ากับ 42.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.02 ปี 2558 เท่ากับ 34.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.67  
ปี 2559 เท่ากับ 28.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.44 และปี 2560 เท่ากับ 24.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.39  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.75 ปี 2557 
เท่ากับ 29.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.39 ปี 2558 เท่ากับ 33.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.03 ปี 2559 เท่ากับ 
29.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.30 และปี 2560 เท่ากับ 30.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.27 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 28.17 ปี 2557 เท่ากับ 28.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.28 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบสาระกระบวนการ
และการเปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 27.85 คะแนน และปี 2560 เท่ากับ 26.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.82 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
37.91 ปี 2557 เท่ากับ 44.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.97 ปี 2558 เท่ากับ 33.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.71  
ปี 2559 เท่ากับ 27.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.87 และปี 2560 เท่ากับ 27.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.08 ปี 2557 เท่ากับ 33.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.74 ปี 2558–2560 ไม่มีการทดสอบ
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สังกัด สช. 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 พลังงาน   
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   3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 131 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 131 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ มีการสอบเฉพาะปี 2556 มีคะแนนเท่ากับ 67.67 คะแนน ส่วนปี 2557-2560  
ไม่มีการสอบในสาระนี ้

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.09 ปี 2557 
เท่ากับ 43.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.77 ปี 2558 เท่ากับ 50.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.56 ปี 2559 เท่ากับ 
58.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.53 และปี 2560 เท่ากับ 71.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.32  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.92 ปี 2557 
เท่ากับ 37.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -28.24 ปี 2558 เท่ากับ 47.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.89 ปี 2559 เท่ากับ 
49.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.79 และปี 2560 เท่ากับ 60.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.56  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
78.13 ปี 2557 เท่ากับ 31.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -46.99ปี 2558 เท่ากับ 35.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.60  
ปี 2559 เท่ากับ 70.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 34.78 และปี 2560 เท่ากับ 63.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.5 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.54  
ปี 2557 เท่ากับ 44.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.79ปี 2558 เท่ากับ 47.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.76 ปี 2559 
เท่ากับ 55.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.84 และปี 2560 เท่ากับ 55.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.34  

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระ บูรณาการ 67.67

สาระที่ 1 การอ่าน 39.09 43.87 50.43 58.96 71.27

สาระที่ 2 การเขียน 65.92 37.67 47.57 49.36 60.93

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 78.13 31.15 35.75 70.54 63.04

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 47.54 44.75 47.51 55.35 55.70

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 42.81 34.02 55.41 47.42 63.58

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.81 ปี 2557 เท่ากับ 34.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.79 ปี 2558 เท่ากับ 55.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 21.39  
ปี 2559 เท่ากับ 47.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.98 และปี 2560 เท่ากับ 63.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 16.15 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สช. 
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

แผนภาพที่ 132 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 121 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.68 ปี 2557 เท่ากับ 35.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.71 ปี 2558 เท่ากับ 45.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.31  
ปี 2559 เท่ากับ 48.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.99 และปี 2560 เท่ากับ 46.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.98 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.15 ปี 2557 เท่ากับ 31.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.07 ปี 2558 เท่ากับ 46.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.20  
ปี 2559 เท่ากับ 46.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.07 และปี 2560 เท่ากับ 39.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.02  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สกอ.  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

  

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 42.68 35.97 45.28 48.28 46.29
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 36.15 31.08 46.28 46.34 39.33

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาอังกฤษ แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 133 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 133  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
52.48 ปี 2557 เท่ากับ 47.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.27 ปี 2558 เท่ากับ 52.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.62  
ปี 2559 เท่ากับ 46.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.44 และปี 2560 เท่ากับ 57.12 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.73  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.83 ปี 2557 
เท่ากับ 45.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.46 ปี 2558 เท่ากับ 60.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.20 ปี 2559 เท่ากับ 
41.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -19.39 และปี 2560 เท่ากับ 40.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.37  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.24 ปี 2557 
เท่ากับ 39.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.68 ปี 2558 เท่ากับ 64.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 24.62 ปี 2559 เท่ากับ 
70.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.83 และปี 2560 เท่ากับ 49.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -20.28 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.36 ปี 2557 
เท่ากับ 66.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 26.65 ปี 2558 เท่ากับ 68.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.07 ปี 2559 เท่ากับ 
62.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.39 และปี 2560 เท่ากับ 55.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.28 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 36.15 ปี 2557 เท่ากับ 47.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.89 ปี 2558 เท่ากับ 46.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-0.90 ปี 2559 เท่ากับ 26.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -19.42 และปี 2560 เท่ากับ 46.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 20.04 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 52.48 47.21 52.83 46.39 57.12

สาระที่ 2 การวัด 37.83 45.29 60.49 41.10 40.73

สาระที่ 3 เรขาคณิต 46.24 39.56 64.18 70.01 49.74

สาระที่ 4 พีชคณิต 39.36 66.01 68.09 62.69 55.41

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 36.15 47.04 46.14 26.72 46.75

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 26.12 28.74 23.47

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 26.12 ปี 2557 เท่ากับ 28.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.62 ปี 2558 เท่ากับ 23.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-5.28 ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สกอ. 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต  คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

แผนภาพที่ 134 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 134 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 53.45 ปี 2557 เท่ากับ 52.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.23 ปี 2558 เท่ากับ 54.31 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 2.09  
ปี 2559 เท่ากับ 52.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.62 และปี 2560 เท่ากับ 46.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.15 

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.17 
ปี 2557 เท่ากับ 55.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.87 ปี 2558 เท่ากับ 57.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.05 ปี 2559 
เท่ากับ 42.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.78 และปี 2560 เท่ากับ 69.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 27.29 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 53.45 52.23 54.31 52.69 46.54

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 53.17 55.04 57.09 42.31 69.60

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 57.72 46.05 64.18 49.81 37.90

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 56.53 56.49 51.42 39.52 37.40

สาระที่ 5 พลังงาน 44.36 47.09 59.89 48.89 44.44

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 32.24 44.36 35.37 46.08

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 55.77 71.93 50.48 40.14 42.97

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

73.83 47.68

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
57.72 ปี 2557 เท่ากับ 46.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.68 ปี 2558 เท่ากับ 64.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 18.13  
ปี 2559 เท่ากับ 49.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.37 และปี 2560 เท่ากับ 37.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.90 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
56.53 ปี 2557 เท่ากับ 56.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.05 ปี 2558 เท่ากับ 51.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.06  
ปี 2559 เท่ากับ 39.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.91  และปี 2560 เท่ากับ 37.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.12  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.36 ปี 2557 
เท่ากับ 47.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.74 ปี 2558 เท่ากับ 59.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.79 ปี 2559 เท่ากับ 
48.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.99 และปี 2560 เท่ากับ 44.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.46 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 32.24 ปี 2557 เท่ากับ 44.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.12 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบสาระ
กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 35.37 คะแนน และปี 2560 เท่ากับ 46.08 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 10.71 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
55.77 ปี 2557 เท่ากับ 71.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 16.16 ปี 2558 เท่ากับ 50.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -21.46  
ปี 2559 เท่ากับ 40.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.34 และปี 2560 เท่ากับ 42.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.83 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.83 ปี 2557 เท่ากับ 47.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -26.15 ปี 2558 – 2560 ไม่มีการทดสอบ
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สกอ.วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ย 
สูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่   
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   4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.มค.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

แผนภาพที่ 135 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 135 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.82 คะแนน ส่วนปี 2557-2560 
ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.32 ปี 2557 
เท่ากับ 35.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.49 ปี 2558 เท่ากับ 40.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.54 ปี 2559 เท่ากับ 
36.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.64 และปี 2560 เท่ากับ 43.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.57  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 38.81 ปี 2557 
เท่ากับ 30.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.35 ปี 2558 เท่ากับ 42.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.10 ปี 2559 เท่ากับ 
34.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.15 และปี 2560 เท่ากับ 41.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.27  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
53.80 ปี 2557 เท่ากับ 27.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -26.34 ปี 2558 เท่ากับ 32.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.77  
ปี 2559 เท่ากับ 51.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 18.92 และปี 2560 เท่ากับ 42.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.58 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระ บูรณาการ 46.82
สาระที่ 1 การอ่าน 29.32 35.80 40.34 36.70 43.27
สาระที่ 2 การเขียน 38.81 30.46 42.56 34.42 41.69
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 53.80 27.47 32.23 51.15 42.57
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 32.88 30.98 38.09 39.51 40.02
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 28.83 30.06 37.00 35.55 41.26

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.88 ปี 2557 เท่ากับ 30.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.90 ปี 2558 เท่ากับ 38.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.11  
ปี 2559 เท่ากับ 39.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.42 และป ี2560 เท่ากับ 40.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.51  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.83 ปี 2557 เท่ากับ 30.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.23 ปี 2558 เท่ากับ 37.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.95  
ปี 2559 เท่ากับ 35.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.46 และปี 2560 เท่ากับ 41.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.71 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

แผนภาพที่ 136  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 136 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.19 ปี 2557 เท่ากับ 26.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.11 ปี 2558 เท่ากับ 25.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.41  
ปี 2559 เท่ากับ 26.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.03 และปี 2560 เท่ากับ 26.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.03 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
24.96 ปี 2557 เท่ากับ 27.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.18 ปี 2558 เท่ากับ 27.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.04  
ปี 2559 เท่ากับ 25.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.62 และปี 2560 เท่ากับ 25.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.10 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 23.00
 24.00
 25.00
 26.00
 27.00
 28.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 26.19 26.08 25.67 26.70 26.73

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 24.96 27.14 27.18 25.56 25.66

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 137 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 137  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.90 ปี 2557 เท่ากับ 21.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.64 ปี 2558 เท่ากับ 28.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.62  
ปี 2559 เท่ากับ 12.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.33 และปี 2560 เท่ากับ 19.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.54  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.82 ปี 2557 
เท่ากับ 32.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.36 ปี 2558 เท่ากับ 28.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.72 ปี 2559 เท่ากับ 27.20 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.72 และปี 2560 เท่ากับ 20.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.90  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.21 ปี 2557 
เท่ากับ 26.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.49 ปี 2558 เท่ากับ 31.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.43 ปี 2559 เท่ากับ 
33.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.75 และปี 2560 เท่ากับ 20.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.88 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.04 ปี 2557 
เท่ากับ 38.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.48 ปี 2558 เท่ากับ 43.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.95 ปี 2559 เท่ากับ 
30.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.39 และปี 2560 เท่ากับ 22.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.11 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 29.26 ปี 2557 เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 13.00 ปี 2558 เท่ากับ 20.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
-21.41 ปี 2559 เท่ากับ 10.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.42 และปี 2560 เท่ากับ 14.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.11  

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 28.90 21.26 28.87 12.54 19.08

สาระที่ 2 การวัด 28.82 32.46 28.74 27.02 20.12

สาระที่ 3 เรขาคณิต 19.21 26.70 31.13 33.88 20.00

สาระที่ 4 พีชคณิต 27.04 38.52 43.47 30.08 22.97

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 29.26 42.27 20.86 10.44 14.55

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 4.71 4.74 4.35

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ปี 2557 เท่ากับ 4.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.04 ปี 2558 เท่ากับ 4.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง        
-0.40 ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ   

แผนภาพที่ 138 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 138 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 34.14 ปี 2557 เท่ากับ 31.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.52 ปี 2558 เท่ากับ 30.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.67 
ปี 2559 เท่ากับ 35.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.23 และปี 2560 เท่ากับ 31.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.56  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.47 
ปี 2557 เท่ากับ 34.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.29 ปี 2558 เท่ากับ 30.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.31 ปี 2559 
เท่ากับ 36.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.39 และปี 2560 เท่ากับ 38.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.29  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.63 ปี 2557 เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.59 ปี 2558 เท่ากับ 30.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.49  
ปี 2559 เท่ากับ 33.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.83 และปี 2560 เท่ากับ 28.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.81 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 34.14 31.62 30.95 35.18 31.62

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 33.47 34.76 30.45 36.84 38.13

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 30.63 30.04 30.53 33.36 28.55

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 38.68 36.70 31.06 27.68 25.35

สาระที่ 5 พลังงาน 25.01 25.64 31.59 27.72 27.84

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 26.49 26.07 24.97 24.86

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 36.87 37.52 32.64 26.44 29.11

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43.69 34.48

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ 
สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.68 ปี 2557 เท่ากับ 36.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.98 ปี 2558 เท่ากับ 31.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.64  
ปี 2559 เท่ากับ 27.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.38 และปี 2560 เท่ากับ 25.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.33  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.01 ปี 2557 
เท่ากับ 25.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.62 ปี 2558 เท่ากับ 31.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.95 ปี 2559 เท่ากับ 
27.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.87 และปี 2560 เท่ากับ 27.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.12 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 26.49 ปี 2557 เท่ากับ 26.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.42 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบสาระกระบวนการ
และการเปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 24.97 คะแนน และปี 2560 เท่ากับ 24.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.12 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.87 ปี 2557 เท่ากับ 37.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.65 ปี 2558 เท่ากับ 32.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.88  
ปี 2559 เท่ากับ 26.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.20 และปี 2560 เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.67 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.69 ปี 2557 เท่ากับ 34.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.22 ปี 2558–2560 ไม่มีการทดสอบ
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่   

   5) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 

แผนภาพที่ 139 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระ บูรณาการ 36.49
สาระที่ 1 การอ่าน 27.76 33.96 36.71 34.13 37.44
สาระที่ 2 การเขียน 35.27 28.19 36.96 33.26 39.64
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 49.19 30.04 28.88 43.04 39.47
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 28.98 25.51 35.60 37.25 36.37
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 26.80 29.66 30.91 31.93 35.71

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่139 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.49 คะแนน ส่วนปี 2557-2560 
ไม่มีการสอบในสาระนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.76 ปี 2557 
เท่ากับ 33.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.20 ปี 2558 เท่ากับ 36.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.75 ปี 2559 เท่ากับ 
34.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.58 และปี 2560 เท่ากับ 37.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.31  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.27 ปี 2557 
เท่ากับ 28.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.08 ปี 2558 เท่ากับ 36.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.77 ปี 2559 เท่ากับ 33.26 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.70 และปี 2560 เท่ากับ 39.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.38  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
49.19 ปี 2557 เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -19.15 ปี 2558 เท่ากับ 28.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.16  
ปี 2559 เท่ากับ 43.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 14.16 และปี 2560 เท่ากับ 39.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.57 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.98 ปี 2557 เท่ากับ 25.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.47 ปี 2558 เท่ากับ 35.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.09  
ปี 2559 เท่ากับ 37.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.64 และปี 2560 เท่ากับ 36.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.88  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.80 ปี 2557 เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.86 ปี 2558 เท่ากับ 30.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.25  
ปี 2559 เท่ากับ 31.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.01 และปี 2560 เท่ากับ 35.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.79 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด พศ. วิชาภาษาไทย 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

แผนภาพที่ 140 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 -
 10.00
 20.00
 30.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 26.13 25.61 25.43 26.02 26.58
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 24.32 27.21 28.23 23.15 23.81

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 140 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.13 ปี 2557 เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.51 ปี 2558 เท่ากับ 25.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.18  
ปี 2559 เท่ากับ 26.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.59 และปี 2560 เท่ากับ 26.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.55 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
24.32 ปี 2557 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.88 ปี 2558 เท่ากับ 28.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.03  
ปี 2559 เท่ากับ 23.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.08 และปี 2560 เท่ากับ 23.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.66 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด พศ. วิชาภาษาอังกฤษ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือสาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
 

แผนภาพที่ 141 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 141  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทาง 
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
29.86 ปี 2557 เท่ากับ 18.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.34 ปี 2558 เท่ากับ 28.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.57  
ปี 2559 เท่ากับ 17.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.08 และปี 2560 เท่ากับ 17.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01  

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 29.86 18.53 28.10 17.02 17.01

สาระที่ 2 การวัด 29.39 32.90 25.00 29.13 17.81

สาระที่ 3 เรขาคณิต 20.68 25.15 29.02 31.16 19.45

สาระที่ 4 พีชคณิต 20.95 37.65 38.51 28.79 20.43

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น 

23.65 29.04 21.55 9.57 13.70

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2.97 0.88 2.59

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.39 ปี 2557 
เท่ากับ 32.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.51 ปี 2558 เท่ากับ 25.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.90 ปี 2559 เท่ากับ 29.13 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.13 และปี 2560 เท่ากับ 17.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.32 

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.68 ปี 2557 
เท่ากับ 25.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.47 ปี 2558 เท่ากับ 29.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.88 ปี 2559 เท่ากับ 
31.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.14 และปี 2560 เท่ากับ 19.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.71 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.95 ปี 2557 
เท่ากับ 37.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 16.70 ปี 2558 เท่ากับ 38.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.86 ปี 2559 เท่ากับ 
28.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.72 และปี 2560 เท่ากับ 20.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.35 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 23.65 ปี 2557 เท่ากับ 29.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.40 ปี 2558 เท่ากับ 21.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-7.49 ปี 2559 เท่ากับ 9.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.99 และปี 2560 เท่ากับ 13.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.13 

 สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ปี 2557 เท่ากับ 0.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.09 ปี 2558 เท่ากับ 2.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
1.70 ปี 2559 และปี 2560 ไม่มีการทดสอบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์   

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด พศ.  
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

แผนภาพที่ 142 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 33.65 27.61 25.99 30.50 30.41

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 32.24 31.00 27.16 36.52 35.37

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 31.48 25.11 28.30 34.04 27.21

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 37.95 33.97 26.26 26.32 24.30

สาระที่ 5 พลังงาน 24.59 24.39 26.35 27.28 25.51

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 25.17 25.00 21.74 23.62

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 36.99 31.99 30.42 28.04 27.21

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49.66 26.47

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 142 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด พศ.  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 33.65 ปี 2557 เท่ากับ 27.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.03 ปี 2558 เท่ากับ 25.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.63 
ปี 2559 เท่ากับ 30.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.52 และปี 2560 เท่ากับ 30.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.09  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.24 
ปี 2557 เท่ากับ 31.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.23 ปี 2558 เท่ากับ 27.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.85 ปี 2559 
เท่ากับ 36.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.37 และปี 2560 เท่ากับ 35.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.15  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
31.48 ปี 2557 เท่ากับ 25.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.37 ปี 2558 เท่ากับ 28.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.20  
ปี 2559 เท่ากับ 34.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.73 และปี 2560 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.83 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
37.95 ปี 2557 เท่ากับ 33.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.98 ปี 2558 เท่ากับ 26.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.71  
ปี 2559 เท่ากับ 26.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.06 และปี 2560 เท่ากับ 24.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.03  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.59 ปี 2557 
เท่ากับ 24.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.21 ปี 2558 เท่ากับ 26.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.97 ปี 2559 เท่ากับ 27.28 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.93 และปี 2560 เท่ากับ 25.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.77 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 25.17 ปี 2557 เท่ากับ 25.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.17 ปี 2558 ไม่มีการทดสอบสาระกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโลก ปี 2559 เท่ากับ 21.74 และปี 2560 เท่ากับ 23.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.88 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.99 ปี 2557 เท่ากับ 31.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.00 ปี 2558 เท่ากับ 30.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.57  
ปี 2559 เท่ากับ 28.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.38 และปี 2560 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.83 

 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.66 ปี 2557 เท่ากับ 26.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -23.19 ปี 2558 – 2560 ไม่มีการทดสอบ
สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สั งกัด พศ.  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 พลังงาน   
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   1.2.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
  

แผนภาพที่ 143 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 143 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 33.54 ปี 2557 เท่ากับ 
38.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.70 ปี 2558 เท่ากับ 45.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.16 ปี 2559 เท่ากับ 45.78 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.38 และปี 2560 เท่ากับ 52.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.77  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.04 ปี 2557 เท่ากับ 37.78 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.74 ปี 2558 เท่ากับ 45.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.58 ปี 2559 เท่ากับ 43.81 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.56 และปี 2560 เท่ากับ 50.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.81 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.50 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 046 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.04 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.78 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.81 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.97 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.93 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การอ่าน ประเทศ 33.54 38.24 45.40 45.78 52.55
การอ่าน จังหวัด 32.04 37.78 45.37 43.81 50.62
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O-NET  ม.3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 144 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 144 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.43 ปี 2557 เท่ากับ 
34.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.65 ปี 2558 เท่ากับ 45.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.05 ปี 2559 เท่ากับ 41.19 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.63 และปี 2560 เท่ากับ 49.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.85  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.29 ปี 2557 เท่ากับ 33.28 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.02 ปี 2558 เท่ากับ 45.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.70 ปี 2559 เท่ากับ 39.82 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -6.16 และปี 2560 เท่ากับ 48.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.31 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่าระดับประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2558 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.43 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.13 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.77 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.50 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.82 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.16 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.19 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.37
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.91 
  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การเขียน ประเทศ 47.43 34.77 45.82 41.19 49.04
การเขียน จังหวัด 44.29 33.28 45.98 39.82 48.13
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O-NET  ม.3 วิชาภาษาไทย สาระท่ี 2 การเขียน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 145 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 145 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.14 ปี 2557 เท่ากับ 
27.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -37.18 ปี 2558 เท่ากับ 34.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.44 ปี 2559 เท่ากับ 60.21 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 25.82 และปี 2560 เท่ากับ 48.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.48  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.37 ปี 2557 เท่ากับ 27.41 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -33.97 ปี 2558 เท่ากับ 33.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 33.92 ปี 2559 เท่ากับ 59.61 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 25.68 และปี 2560 เท่ากับ 48.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.94 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 65.14 ระดับจังหวัด เท่ากับ 61.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.76 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.96 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.41 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.55 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.47 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 60.21 ระดับจังหวัด เท่ากับ 59.61 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.61 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.07 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การฟัง การดู และการพูด ประเทศ 65.14 27.96 34.40 60.21 48.73
การฟัง การดู และการพูด จังหวัด 61.37 27.41 33.92 59.61 48.66
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O-NET  ม.3 วิชาภาษาไทย สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 146 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 146 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.88 ปี 2557 เท่ากับ 
36.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.59 ปี 2558 เท่ากับ 43.31คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.02 ปี 2559 เท่ากับ 45.10 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1.79 และปี 2560 เท่ากับ 44.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.88  

 ระดบัจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.14 ปี 2557 เท่ากับ 35.15 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.00 ปี 2558 เท่ากับ 42.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.77 ปี 2559 เท่ากับ 44.49 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.57 และปี 2560 เท่ากับ 43.42 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.06 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.14 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.74 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.14 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.39 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.49 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.62 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.22 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.80 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
หลักการใช้ภาษา ประเทศ 37.88 36.29 43.31 45.10 44.22
หลักการใช้ภาษา จังหวัด 36.14 35.15 42.92 44.49 43.42
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O-NET  ม.3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 147 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 147 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.94 ปี 2557 เท่ากับ 
31.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.31 ปี 2558 เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.63 ปี 2559 เท่ากับ 40.10 
คะแนนเฉลี่ยลดลง 2.17 และปี 2560 เท่ากับ 48.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.26 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.86 ปี 2557 เท่ากับ 31.16 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.70 ปี 2558 เท่ากับ 41.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.54 ปี 2559 เท่ากับ 40.18 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.51 และปี 2560 เท่ากับ 47.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.81 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้น ปี 2559 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.94 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.86 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.09 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.63 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.16 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.48 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.70 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.57 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.10 ระดับจังหวัด เท่ากบั 40.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.08 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.99 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.37 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วรรณคดีและวรรณกรรม ประเทศ 34.94 31.63 42.27 40.10 48.36
วรรณคดีและวรรณกรรม จังหวัด 32.86 31.16 41.70 40.18 47.99
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O-NET  ม.3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 148 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 148 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.66 ปี 2557 เท่ากับ 
27.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้ลดลง 3.30 ปี 2558 เท่ากับ 30.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.85 ปี 2559 เท่ากับ 31.82 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.62 และปี 2560 เท่ากับ 30.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.04  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.64 ปี 2557 เท่ากับ 26.14 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.49 ปี 2558 เท่ากับ 28.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.25 ปี 2559 เท่ากับ 29.89 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.50 และปี 2560 เท่ากับ 29.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.45 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.02 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.14 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.21 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.39 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.81 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.82 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.93 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.78 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.44 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.34 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประเทศ 30.66 27.35 30.20 31.82 30.78
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร จังหวัด 28.64 26.14 28.39 29.89 29.44
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O-NET  ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 149 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 149 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.71 ปี 2557 เท่ากับ 
28.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.68 ปี 2558 เท่ากับ 32.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.31 ปี 2559 เท่ากับ 31.68 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -0.66 และปี 2560 เท่ากับ 28.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.94 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.48 ปี 2557 เท่ากับ 27.49 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.01 ปี 2558 เท่ากับ 30.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.49 ปี 2559 เท่ากับ 29.88 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.10 และปี 2560 เท่ากับ 27.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.50 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.48 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.23 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.03 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.49 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.53 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.99 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.35 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.68 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.88 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.79 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.39 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.35 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาและวัฒนธรรม ประเทศ 28.71 28.03 32.34 31.68 28.73
ภาษาและวัฒนธรรม จังหวัด 26.48 27.49 30.99 29.88 27.39
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O-NET  ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 150 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 150 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.98 ปี 2557 เท่ากับ 
23.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.99 ปี 2558 เท่ากับ 33.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.71 ปี 2559 เท่ากับ 19.32 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.37 และป ี2560 เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.79  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.53 ปี 2557 เท่ากับ 22.51 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.07 ปี 2558 เท่ากับ 32.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.48 ปี 2559 เท่ากับ 18.18 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -14.80 และปี 2560 เท่ากับ 26.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.06 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัด 
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.45 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.48 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.69 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.99 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.07 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 19.32 ระดับจังหวัด เท่ากับ 18.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.14 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.11 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.87 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนและการด าเนินการ ประเทศ 30.98 23.99 33.69 19.32 27.11
จ านวนและการด าเนินการ จังหวัด 29.53 22.51 32.99 18.18 26.24

 -
 5.00

 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00
 35.00
 40.00

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 151 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 151 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.31 ปี 2557 เท่ากับ 
34.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.39 ปี 2558 เท่ากับ 37.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.54 ปี 2559 เท่ากับ 28.92 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.31 และปี 2560 เท่ากับ 23.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.43  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.33 ปี 2557 เท่ากับ 34.42 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.10 ปี 2558 เท่ากับ 36.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.03 ปี 2559 เท่ากับ 29.12 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -7.33 และปี 2560 เท่ากับ 23.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.52 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คณิตศาสตร์ สาระที่  2 การวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2559 และ ปี 2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.98 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.69 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.27 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.23 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.45 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.77 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.20 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.49 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.61 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.11 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การวัด ประเทศ 30.31 34.69 37.23 28.92 23.49
การวัด จังหวัด 29.33 34.42 36.45 29.12 23.61
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O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 2 การวัด  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 152 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 152 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.55 ปี 2557 เท่ากับ 
28.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.02 ปี 2558 เท่ากับ 39.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.28 ปี 2559 เท่ากับ 44.90 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.05 และปี 2560 เท่ากับ 27.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -17.62  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.97 ปี 2557 เท่ากับ 27.69 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.72 ปี 2558 เท่ากับ 38.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.24 ปี 2559 เท่ากับ 43.25 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.32 และปี 2560 เท่ากับ 26.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.99 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 3 เรขาคณิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.97 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.58 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.87 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.94 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.91 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.90 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.25 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.64 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.26 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.01 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เรขาคณิต ประเทศ 24.55 28.57 39.85 44.90 27.27
เรขาคณิต จังหวัด 22.97 27.69 38.94 43.25 26.26
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O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 3 เรขาคณิต  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 153 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 153 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 28.17 ปี 2557 เท่ากับ 
42.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.88 ปี 2558 เท่ากับ 50.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.35 ปี 2559 เท่ากับ 38.58 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.82 และปี 2560 เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง 30.04 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.88 ปี 2557 เท่ากับ 40.93 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.05 ปี 2558 เท่ากับ 49.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.93 ปี 2559 เท่ากับ 37.67 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิม -12.19 และปี 2560 เท่ากับ 28.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง 9.40 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.88 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.29 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.05 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.93 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.12 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.86 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.54 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.58 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.67 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.90 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.76 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พีชคณิต ประเทศ 28.17 42.05 50.40 38.58 30.04
พีชคณิต จังหวัด 26.88 40.93 49.86 37.67 28.27
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O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พืชคณิต  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 154 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 154 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.19 ปี 2557 เท่ากับ 
44.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.72 ปี 2558 เท่ากับ 26.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.29 ปี 2559 เท่ากับ 13.60 
คะแนนเฉลี่ยลดลง 13.01 และปี 2560 เท่ากับ 21.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.94  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.84 ปี 2557 เท่ากับ 43.29 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.45 ปี 2558 เท่ากับ 24.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.35 ปี 2559 เท่ากับ 13.40 คะแนน
เฉลี่ยลดลง 11.55 และปี 2560 เท่ากับ 20.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง 7.51 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 
ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.19 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.84 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.35 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.91 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.61 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.67 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 13.60 ระดับจังหวัด เท่ากับ 13.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.20 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 21.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 20.91 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.64 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ

เป็น ประเทศ 
32.19 44.91 26.61 13.60 21.54

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น จังหวัด 

30.84 43.29 24.95 13.40 20.91
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O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 155 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 155 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.52 ปี 2557 เท่ากับ 
37.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง 2.72 ปี 2558 เท่ากับ 38.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.95 ปี 2559 เท่ากับ 40.56 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.80 และปี 2560 เท่ากับ 35.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง 4.98  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.59 ปี 2557 เท่ากับ 36.84 
คะแนนเฉลี่ยลดลง 1.76 ปี 2558 เท่ากับ 38.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.17 ปี 2559 เท่ากับ 39.83 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.85 และปี 2560 เท่ากับ 34.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.93 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศ
และจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.52 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.93 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.81 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.84 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.97 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.75 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.56 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.73 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.58 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.68 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

ประเทศ 
40.52 37.81 38.76 40.56 35.58

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
จังหวัด 

38.59 36.84 38.01 39.83 34.90
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O-NET  ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 156 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 156 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.72 ปี 2557 เท่ากับ 
41.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.55 ปี 2558 เท่ากับ 37.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.28 ปี 2559 เท่ากับ 39.84 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.82 และปี 2560 เท่ากับ 46.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.48  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.35 ปี 2557 เท่ากับ 39.27 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.92 ปี 2558 เท่ากับ 38.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.04 ปี 2559 เท่ากับ 39.17 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.94 และปี 2560 เท่ากับ 46.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.39 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศ
และจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้น ปี 2558 และปี 2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.72 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.35 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.37 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากบั 41.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.99 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.23 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.24 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.67 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.32 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.24 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประเทศ 40.72 41.27 37.99 39.84 46.32
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จังหวัด 38.35 39.27 38.23 39.17 46.56
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O-NET  ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 157 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 157 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.82 ปี 2557 เท่ากับ 
36.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.82 ปี 2558 เท่ากับ 38.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.11 ปี 2559 เท่ากับ 37.26 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.86 และปี 2560 เท่ากับ 30.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.49  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.82 ปี 2557 เท่ากับ 34.31 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.50 ปี 2558 เท่ากับ 36.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.64 ปี 2559 เท่ากับ 37.06 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.12 และปี 2560 เท่ากับ 30.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.51 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัด
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.82 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.00 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.00 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.69 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.11 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.16 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.26 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.06 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.19 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.77 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.22 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สารและสมบัติของสาร ประเทศ 36.82 36.00 38.11 37.26 30.77
สารและสมบัติของสาร จังหวัด 34.82 34.31 36.95 37.06 30.55
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O-NET  ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 158 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 158 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.02 ปี 2557 เท่ากับ 
44.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.18 ปี 2558 เท่ากับ 37.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง 7.58 ปี 2559 เท่ากับ 30.65 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -6.61 และปี 2560 เท่ากับ 27.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.30  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.60 ปี 2557 เท่ากับ 43.40 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.20 ปี 2558 เท่ากับ 36.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.51 ปี 2559 เท่ากับ 29.83 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -7.06 และปี 2560 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.62 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัด 
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.02 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.60 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.42 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.44 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.26 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.38 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.65 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.83 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.14 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แรงและการเคลื่อนที่ ประเทศ 46.02 44.84 37.26 30.65 27.35
แรงและการเคลื่อนที่ จังหวัด 43.60 43.40 36.89 29.83 27.21
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O-NET  ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 159 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 159 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.47 ปี 2557 เท่ากับ 
30.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.37 ปี 2558 เท่ากับ 37.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.36 ปี 2559 เท่ากับ 31.59 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -5.87 และปี 2560 เท่ากับ 31.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.13  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.42 ปี 2557 เท่ากับ 29.00 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.59 ปี 2558 เท่ากับ 37.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.62 ปี 2559 เท่ากับ 31.04 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง 6.58 และปี 2560 เท่ากับ 31.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.01 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้น ปี 2558 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.06 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.10 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.16  
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.54 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.06 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.40 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พลังงาน ประเทศ 30.47 30.10 37.46 31.59 31.46
พลังงาน จังหวัด 28.42 29.00 37.62 31.04 31.06
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O-NET  ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 160 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 160 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.82 ปี 2557 เท่ากับ 
29.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.00 ปี 2558 ไม่มีข้อมูล ปี 2559 เท่ากับ 25.51 และปี 2560 เท่ากับ 28.57 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 3.07  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.56 ปี 2557 เท่ากับ 29.04 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.48 ปี 2558 ไม่มีข้อมูล ปี 2559 เท่ากับ 26.03 และปี 2560 เท่ากับ 27.27 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.24 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศ
และจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้น ปี 2558 ไม่มีข้อมูล และปี 2559 
ระดับจังหวัดมากกว่าระดับประเทศ โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.82 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.26
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.81 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.77 
 ปี 2558 ไม่มีข้อมูลการสอบ 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.51 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.03 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.52 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.31 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ประเทศ 
27.82 29.81 25.51 28.57

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จังหวัด 

27.56 29.04 26.03 27.27
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O-NET  ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 161 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 161 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.50 ปี 2557 เท่ากับ 
49.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.00 ปี 2558 เท่ากับ 36.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.84 ปี 2559 เท่ากับ 30.32 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.33 และปี 2560 เท่ากับ 30.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.06  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.89 ปี 2557 เท่ากับ 45.82 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.93 ปี 2558 เท่ากับ 36.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง 9.14 ปี 2559 เท่ากับ 29.99 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง 6.69 และปี 2560 เท่ากับ 30.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.79 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 
ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.61 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.49 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.67 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.65 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.68 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.03 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.32 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.99 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.33 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย-0.40 
 

 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปิดสอบปีการศึกษา 2556 ถึง
ปี 2557 ส่วนในปี 2558 ถึงปี 2560 ไม่มีการสอบในสาระวิชานี้ 
 ในวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2559 เปิดสอบ ส่วนปีการศึกษา 2560 
ไม่มีการเปิดสอบ จึงไม่น ามาเปรียบเทียบ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ดาราศาสตร์และอวกาศ ประเทศ 42.50 49.49 36.65 30.32 30.38
ดาราศาสตร์และอวกาศ จังหวัด 39.89 45.82 36.68 29.99 30.78
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O-NET  ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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   1.2.2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาแยกสาระทีเ่ปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
 

แผนภาพที่ 162 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 162 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.04 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.05 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.43 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.39 และสังกัด สพฐ.และสช. มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 32.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.23 ส่วนสังกัด 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.28 รองลงมา
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.44 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.32 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -2.72 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.00 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 
30.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.99 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.78 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 43.87 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.09 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.42 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.64 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 37.91 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.13 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 33.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.82 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 32.04 37.78 45.37 43.81 50.62

มค.เขต 1 28.60 35.94 44.72 38.73 47.75

มค.เขต 2 30.04 37.54 42.78 40.55 47.40

มค.เขต 3 30.05 35.78 42.27 40.08 46.07

สพม. เขต 26 33.43 38.42 47.54 46.30 52.76

สพฐ. 32.27 37.91 46.25 44.62 51.22

สช. 32.27 37.34 43.03 40.17 47.45

สกอ. 39.09 43.87 50.43 58.96 71.27

สถ.จ.มค. 29.32 35.80 40.34 36.70 43.27

พ.ศ. 27.76 33.96 36.71 34.13 37.44

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย  สาระที่ 1 การอ่าน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เท่ากับ 35.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.00 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 35.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.98 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 35.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.84 สังกัด สช. เท่ากับ 37.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.44 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.24 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.37 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 50.43 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.06 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 47.54 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.17 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 46.25 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.88 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 36.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.66 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 40.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.03 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.10 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 42.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.59 สังกัด สช. เท่ากับ 43.03 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.34 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 44.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.65 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.81 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 58.96 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.15 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 46.30 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.49 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 44.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.81 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดบัจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 34.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.68 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
36.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.11 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 38.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.08 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 40.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.73 สังกัด สช. เท่ากับ 40.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.64 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.26 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 50.62 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 71.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.65 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 52.76 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.14 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 51.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.60 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 37.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.18 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
43.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.35 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.55 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 47.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.22 สังกัด สช. เท่ากับ 47.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.17 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 47.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.87 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 163 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  สาระที่ 2  
การเขียน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่163 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.29 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 65.92 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 21.63 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 46.74 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.45 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 44.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.33 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 35.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.02 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 38.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.48 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.54 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.47 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.88 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -4.41 และสังกัด สช. เท่ากับ 40.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.71 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.28 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 37.67 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.39 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.27 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.99 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 33.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.41 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.09 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 30.46 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.82 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 31.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.52 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.13 สังกัด สช. เท่ากับ 32.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.01 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 32.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.42 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.98 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.59 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 47.54 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.56 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 46.78 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.80 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 44.29 33.28 45.98 39.82 48.13

มค.เขต 1 39.82 32.86 45.76 37.20 46.07

มค.เขต 2 39.75 32.15 44.04 37.26 46.09

มค.เขต 3 39.88 31.76 45.49 37.70 45.35

สพม. เขต 26 46.74 34.27 47.54 41.39 50.10

สพฐ. 44.62 33.69 46.78 40.33 48.95

สช. 40.58 32.27 43.35 40.57 43.32

สกอ. 65.92 37.67 47.57 49.36 60.93

สถ.จ.มค. 38.81 30.46 42.56 34.42 41.69

พ.ศ. 35.27 28.19 36.96 33.26 39.64

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย  สาระที่ 2 การเขียน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 36.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.02 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 42.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.42 สังกัด สช. เท่ากับ 43.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.63 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 44.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.94 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 45.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.49 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 45.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.22 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.82 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 49.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.54 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 41.39 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 1.57 สังกัด สช. เท่ากับ 40.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.75 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 40.33 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 0.51 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 33.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-6.56 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.40 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 
37.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.62 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.56 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.12 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.13 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 60.93 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.80 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 50.10 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.97 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 48.95 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.82 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 39.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.49 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 41.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.44 สังกัด สช. เท่ากับ 43.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.81 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 45.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.78 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 46.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.06 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 46.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.06 ตามล่าดับ 

แผนภาพที่ 164 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 3  
การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 61.37 27.41 33.92 59.61 48.66

มค.เขต 1 55.58 27.80 33.00 56.57 46.28

มค.เขต 2 57.01 26.00 33.67 57.27 45.02

มค.เขต 3 58.71 25.39 33.72 55.02 45.30

สพม. เขต 26 64.46 27.49 34.50 62.63 50.78

สพฐ. 62.20 27.16 34.22 60.97 49.34

สช. 61.10 27.16 33.98 56.17 44.32

สกอ. 78.13 31.15 35.75 70.54 63.04

สถ.จ.มค. 53.80 27.47 32.23 51.15 42.57

พ.ศ. 49.19 30.04 28.88 43.04 39.47

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย  สาระที่  3 การฟัง การดู และการพูด 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 164 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 61.37 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 78.13 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.76 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 64.46 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.09 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 62.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.83 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 49.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.08 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 53.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.57 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 55.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.79 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 57.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.36 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 58.71 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.66 และสังกัด สช. เท่ากับ 61.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.41 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 31.15 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.74 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 2.63 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.80 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.39 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.49 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.08 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.47 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.06 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 25.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.02 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.41 และสังกัด สพฐ. สังกัด สช. มีคะแนนเท่ากัน คือ 27.16 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.25 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.92 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.83 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.50 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.58 สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 34.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.30 และสังกัด สช. เท่ากับ 33.98 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า -0.06 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-5.04 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.69 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.00 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.92 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.25 และสังกัด สพป.มค.
เขต 3 เท่ากับ 33.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.20 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 59.61 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 70.54 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.93 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 62.63 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.02 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 60.97 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.36 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 43.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -16.57 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 51.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.46 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 55.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.59 สังกัด 
สช. เท่ากับ 56.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.44 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 56.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.04 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 57.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.34 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.66 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 63.04 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.38 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 50.78 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.12 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 49.34 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.68 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 39.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.19 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 42.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.09 สังกัด สังกัด สช. เท่ากับ 44.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.34 สพป.มค.เขต 
2 เท่ากับ 45.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.09 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 50.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.12 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 46.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.38 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 165 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 165 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษา  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.14 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.54 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.40 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.76 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 1.62 สังกัด สช. เท่ากับ 36.70 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.56 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 36.33 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 0.19 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-7.16 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 32.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.75 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
32.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.33 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.26 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 34.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.92 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.15 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 44.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.60 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 36.59 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.44 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 35.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.54 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.64 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 30.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.17 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.94 สังกัด 
สช. เท่ากับ 32.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.58 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.87 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.89 ตามล่าดับ 

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 36.14 35.15 42.92 44.49 43.42

มค.เขต 1 32.39 33.28 42.65 41.90 41.08

มค.เขต 2 32.81 34.26 41.90 42.27 40.84

มค.เขต 3 34.22 32.21 42.06 41.89 41.47

สพม. เขต 26 37.76 36.59 44.38 46.07 44.56

สพฐ. 36.33 35.69 43.73 45.00 43.63

สช. 36.70 32.57 41.48 42.76 40.91

สกอ. 47.54 44.75 47.51 55.35 55.70

สถ.จ.มค. 32.88 30.98 38.09 39.51 40.02

พ.ศ. 28.98 25.51 35.60 37.25 36.37

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 42.92 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.51 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.59 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 44.38 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.46 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 43.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.81 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 35.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.32 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 38.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.83 สังกัด สช. เท่ากับ 41.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.44 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 41.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.02 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 42.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.86 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 42.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.49 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 55.35 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.86 รองลงมาคอื สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 46.07 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.58 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 45.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.51 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 37.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.24 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 39.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.98 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.60 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.59 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.22 และสังกัด สช. เท่ากับ 42.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.73 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.42 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 55.70 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.28 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 44.56 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.14 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 43.63 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.21 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 36.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.05 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 40.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.40 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.58 สังกัด 
สช. เท่ากับ 40.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.51 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.34 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.95 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 166 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 166 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.86 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.81 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.95 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.99 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.13 สังกัด สช. มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 33.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 และสังกัด สพฐ. มีค่า
คะแนนเท่ากัน คือ 33.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.36 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ 
สังกัด พศ. เท่ากับ 26.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.06 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.55 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.31 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.03 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.89 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.97 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.04 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.16 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 34.02 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.86 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.67 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.51 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 31.63 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า -0.47 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 
31.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.11 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 29.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.16 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.50 สังกัด 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 32.86 31.16 41.70 40.18 47.99

มค.เขต 1 28.55 30.89 39.14 39.47 42.94

มค.เขต 2 29.82 29.00 39.07 39.22 43.04

มค.เขต 3 28.89 31.63 37.68 37.01 43.24

สพม. เขต 26 34.99 31.67 43.60 41.58 50.91

สพฐ. 33.22 31.27 42.16 40.78 48.81

สช. 33.23 30.24 38.19 39.62 43.27

สกอ. 42.81 34.02 55.41 47.42 63.58

สถ.จ.มค. 28.83 30.06 37.00 35.55 41.26

พ.ศ. 26.80 29.66 30.91 31.93 35.71

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.10 สังกัด สช. เท่ากับ 30.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.92 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 41.70 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 55.41 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.71 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 43.60 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.90 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 42.16 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.46 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.79 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 37.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.70 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.02 สังกัด สช. 
เท่ากับ 38.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.51 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.63 และ 
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.56 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 40.18 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.42 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.24 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 41.58 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.40 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 40.78 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.60 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 31.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.25 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
35.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.63 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.17 สังกัด สพป.มค. เขต 2 
เท่ากับ 39.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.96 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.71 และ 
สังกัด สช. เท่ากับ 39.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.56 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 47.99 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 63.58 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.59 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 50.91 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.92 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 48.81 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.82 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 35.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.28 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 41.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.73 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 42.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.05 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 43.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.95 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.24 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -4.75และ สังกัด สช. เท่ากับ 43.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.72 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 167 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 167 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.64 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.68 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.04 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.06 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.42 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.13 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -2.51 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.45 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 26.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.11 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.41  
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.97 สังกัด สช. มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 28.36 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -0.28 และสังกัด สพฐ. มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 28.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.14 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.14 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.97 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.83 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 24.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.48 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 
24.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.42 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.75 สังกัด พศ. 
เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.53 สังกัด สช. เท่ากับ 25.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.62 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 
25.67 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.47 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 25.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.21 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 26.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.06 ตามล่าดับ 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 28.64 26.14 28.39 29.89 29.44

มค.เขต 1 26.53 24.66 24.89 26.63 27.13

มค.เขต 2 27.67 25.39 25.60 27.03 27.68

มค.เขต 3 27.23 24.72 25.56 26.83 27.28

สพม. เขต 26 29.06 25.93 29.29 30.66 29.82

สพฐ. 28.50 25.67 28.16 29.66 29.18

สช. 28.36 25.52 25.67 28.43 27.33

สกอ. 42.68 35.97 45.28 48.28 46.29

สถ.จ.มค. 26.19 26.08 25.67 26.70 26.73

พ.ศ. 26.13 25.61 25.43 26.02 26.58

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ  สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.39 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 45.28 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.89 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.29 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.90 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 24.89 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.50 รองลงมาคือสังกัด พศ. เท่ากับ 25.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.96 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 25.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.83 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.79  
สังกัด สช.และสังกัด สถ.จ.มค. มีคะแนนเท่ากับคือ 25.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.72 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 
28.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.89 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 48.28 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.39 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.66 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.77 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 26.02 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.87 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.26 สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 26.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.19 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.06  
สังกัด สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.03 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.86 สช. เท่ากับ 28.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.46 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 29.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.44 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.85 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.82 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.38 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.58 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -2.86 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.71 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 27.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.31 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.16  
สังกัด สช. เท่ากับ 27.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.11 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-1.76 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 29.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.26 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 168 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 168 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.48 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 36.15 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.67 รองลงมาคือสังกัด สช. มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 27.59 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.11 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 26.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 24.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.16 รองลงมาคือ  
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.52 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.05 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.43 สังกัด สพป.มค.เขต 1 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 25.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.27 และสังกัด สพฐ. เท่ากัน 26.32 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.16 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.49 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 31.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.59 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.99 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.50 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.37 รองลงมาคือ  
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.90 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.14 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.35 สังกัด พศ. เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.28 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.31 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.18 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 27.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.05 ตามล่าดับ 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 26.48 27.49 30.99 29.88 27.39

มค.เขต 1 25.21 27.99 27.83 27.63 25.07

มค.เขต 2 25.05 27.31 29.49 27.93 25.82

มค.เขต 3 25.21 26.59 30.40 27.01 27.10

สพม. เขต 26 26.85 27.50 31.64 30.93 27.62

สพฐ. 26.32 27.44 30.97 30.03 27.21

สช. 27.59 26.12 29.66 27.59 25.96

สกอ. 36.15 31.08 46.28 46.34 39.33

สถ.จ.มค. 24.96 27.14 27.18 25.56 25.66

พ.ศ. 24.32 27.21 28.23 23.15 23.81

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.28 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.28 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.29 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.64 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.65 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.18 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.81 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.16 สังกัด 
พศ. เท่ากับ 28.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.76 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.50 
สังกัด สช. เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.33 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 30.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.59 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 30.97 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.02 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.88 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.34 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.46 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.93 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.05 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 30.03 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.15 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.73 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 25.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.32 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.87 สังกัด 
สช. เท่ากับ 27.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.29 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.25 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.95 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.39 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.33 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.94 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.62 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.23 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.81 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.58 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.32 สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 25.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.73 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.57 สังกัด 
สช. เท่ากับ 25.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.43 สังกัด สพป.มค.เขต 3เท่ากับ 27.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.29 และ
สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 27.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.18 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 169  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 169 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 
จ่านวนและการด่าเนินการ  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.53 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 52.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 22.95 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ คือ 34.27 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 4.74  สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.53 และสังกัด พศ. เท่ากับ 29.86 คะแนนเฉลี่ย
ต่่าสูงกว่า 0.33 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.90 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.63 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.54 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.37 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.63 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 29.14 คะแนนเฉลี่ยสูงต่่ากว่า 0.39 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.51สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 24.70 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 22.63 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.12 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 17.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.63 สังกัด พศ. เท่ากับ 18.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 3.98 รองลงมาคือ  
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 21.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.25 สังกัด สช. เท่ากับ 20.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.94 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 18.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.69 ตามล่าดับสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 22.38 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.13 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 21.5891 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.93 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 29.53 22.51 32.99 18.18 26.24

มค.เขต 1 26.90 22.63 29.30 14.13 21.49

มค.เขต 2 27.16 18.82 28.58 12.86 21.67

มค.เขต 3 26.99 17.88 29.46 13.31 21.64

สพม. เขต 26 30.06 22.38 34.51 19.47 27.67

สพฐ. 29.14 21.58 32.92 17.83 26.04

สช. 34.27 20.56 29.54 16.36 26.18

สกอ. 52.48 47.21 52.83 46.39 57.12

สถ.จ.มค. 28.90 21.26 28.87 12.54 19.08

พ.ศ. 29.86 18.53 28.10 17.02 17.01

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.99 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 52.83 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 19.84 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.51 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.52 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.10 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.89 รองลงมาคือสพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.41 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
28.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.12 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 29.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.69 สังกัด สพป.มค.
เขต 3 เท่ากับ 29.46 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.53 สังกัด สังกัด สช. เท่ากับ 29.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.45 และ
สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 32.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.07 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 18.18 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.39 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 28.21 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 19.47 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.29 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 12.54 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.64 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 12.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 5.32 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 13.31 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.87 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 14.13 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -4.05 สังกัด สช. เท่ากับ 16.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.82 สังกัด พศ. เท่ากับ 17.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.16 และ ตามล่าดับและสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 17.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.35 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.24 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 57.12 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 30.88 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.67 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.43 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 17.01 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -9.23 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 19.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.16 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 21.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.75 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 21.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.60 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 21.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.57 สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 26.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.20 และสังกัด สช. เท่ากับ 26.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.06 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 170 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 
การวัด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่170 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.33 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 37.83 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.50 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 29.75 
คะแนนเฉลี่ยต่่าสูงกว่า 0.42 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.18 และสังกัด พศ. 
เท่ากับ 29.39 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.06 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ 
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.23 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 28.34 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.99 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.51 สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 29.08 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.25 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.19 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.42 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 45.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.87 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.76 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.34 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
32.46 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.96 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 32.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.52 สังกัด สช. 
เท่ากับ 33.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.29 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.15 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 34.03 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.39 สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 34.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.13 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.07 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.45 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 60.49 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 24.04 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.96 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.51 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 36.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -044 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 29.33 34.42 36.45 29.12 23.61

มค.เขต 1 29.75 34.03 30.28 25.02 22.13

มค.เขต 2 28.10 34.76 32.83 27.50 20.72

มค.เขต 3 29.51 33.27 31.84 28.18 20.81

สพม. เขต 26 29.14 34.35 38.96 29.60 24.36

สพฐ. 29.08 34.29 36.89 28.94 23.48

สช. 28.34 33.13 33.72 27.81 22.55

สกอ. 37.83 45.29 60.49 41.10 40.73

สถ.จ.มค. 28.82 32.46 28.74 27.02 20.12

พ.ศ. 29.39 32.90 25.00 29.13 17.81

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่  2 การวัด 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.45 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 28.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.71 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.17 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 31.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.61 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.83 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -3.62 และสังกัด สช. เท่ากับ 33.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.73 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.12 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 41.10 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.98 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.60 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.48 และสังกัด พศ. เท่ากับ 29.13 คะแนนเฉลี่ยต่่าสูงกว่า 0.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.10 รองลงมาคือ สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.10 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.62 สังกัด สช. เท่ากับ 27.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.31 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.18 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.94 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 28.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.18 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.61 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 17.12 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 24.36 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.75 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 17.81 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -5.80 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.49 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 20.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.89 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 20.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.80 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 22.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.48 สังกัด สช. เท่ากับ 22.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.06 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 23.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.13 ตามล่าดับ 

แผนภาพที่ 171 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 3 
เรขาคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 22.97 27.69 38.94 43.25 26.26

มค.เขต 1 20.69 26.53 37.42 37.38 24.57

มค.เขต 2 21.51 25.43 33.98 37.74 22.55

มค.เขต 3 21.36 25.25 34.02 37.58 22.27

สพม. เขต 26 23.44 28.04 41.13 46.31 27.67

สพฐ. 22.77 27.37 39.31 44.00 26.40

สช. 19.93 26.01 36.07 37.91 22.76

สกอ. 46.24 39.56 64.18 70.01 49.74

สถ.จ.มค. 19.21 26.70 31.13 33.88 20.00

พ.ศ. 20.68 25.15 29.02 31.16 19.45

ค่า
เฉ

ลี่ย
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 จากแผนภาพที่ 171 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 3 
เลขาคณิต  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.97 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.24 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 23.27 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 23.44 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.47 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 19.21 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.76 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 19.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.04 สังกัด พศ. เท่ากับ 
20.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.29 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 20.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.28 สังกัด สพป.มค.
เขต 3 เท่ากับ 21.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.61 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 21.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.46 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 22.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.20 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.69 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.56 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.87 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.04 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.35 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.15 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -2.54 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 25.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.44 สังกัด สพป.มค.
เขต 2 เท่ากับ 25.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.26 สังกัด สช. เท่ากับ 26.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.68 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.16 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-0.99 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 27.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.32 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.94 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 64.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 25.24 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 41.13 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.19 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 39.31 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 29.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.92 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 31.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.81 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.96  
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 34.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.92 สังกัด สช. เท่ากับ 36.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-2.87 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.52 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.25 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 70.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 26.76 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 46.31 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.06 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 44.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.75 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 31.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.09 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 33.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.37 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.87 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.67 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-5.51 และสังกัด สช. เท่ากับ 37.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.34 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.26 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 49.74 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 23.48 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.67 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.41 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 26.40 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.14 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 19.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.81 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 20.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.26 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 22.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.99 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.71 สังกัด สช. เท่ากับ 22.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.50 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 24.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.69 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 172 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 172 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 
พีชคณิต  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.88 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.48 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 27.88 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 1.00 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.29 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.04 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.16 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 20.95 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -5.93 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.81 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 24.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.26 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.51 และ
สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 26.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.50 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 40.93 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 66.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 25.08 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 47.43 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 6.50 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 41.13 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.20 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 37.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.28 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
38.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.41 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.26 สังกัด สพป.มค.
เขต 3 เท่ากับ 40.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.61 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.46
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 40.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.06 ตามล่าดับ 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 26.88 40.93 49.86 37.67 28.27

มค.เขต 1 25.37 39.67 47.97 30.12 26.35

มค.เขต 2 24.07 40.47 47.50 31.31 23.67

มค.เขต 3 24.62 40.32 43.47 30.37 23.80

สพม. เขต 26 27.17 41.13 52.20 40.77 29.45

สพฐ. 26.38 40.87 50.49 38.10 28.08

สช. 27.88 47.43 44.15 33.13 24.97

สกอ. 39.36 66.01 68.09 62.69 55.41

สถ.จ.มค. 27.04 38.52 43.47 30.08 22.97

พ.ศ. 20.95 37.65 38.51 28.79 20.43

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่  4 พีชคณิต 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 49.86 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 68.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.23 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 52.20 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.34 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 38.51 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -11.35 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค.และสังกัด สพป.มค.เขต 3 มีคะแนนเท่ากัน 43.47 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -6.39 สังกัด สช. เท่ากับ 44.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.71 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 47.50 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -2.36 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 47.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.89 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 
50.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.63 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.67 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 62.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 25.02 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.77 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 3.10 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 38.10 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.43 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.88 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 30.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.59 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 30.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.55 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 30.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.30 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.31 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -6.36 และสังกัด สช. เท่ากับ 33.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.54 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.27 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 55.41 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 27.14 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.45 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.18 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 20.43 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -7.84 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.30 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 23.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.60 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 23.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.47 สังกัด 
สช. เท่ากับ 24.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.30 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.92 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 28.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.19 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 173 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5  
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่161 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.84 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 36.15 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.31 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.58 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.74 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.65 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -7.19 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 24.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.57 สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 27.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.09 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.02 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.60 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.58 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 30.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.16 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.29 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.04คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.75 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 44.09 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.80 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 29.04 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -14.25 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 39.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.76 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 40.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.22 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.97 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 40.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.52 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.02 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 43.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.25 ตามล่าดับ 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 30.84 43.29 24.95 13.40 20.91

มค.เขต 1 27.75 40.77 23.16 10.74 17.80

มค.เขต 2 28.82 40.32 20.81 10.49 17.28

มค.เขต 3 29.24 40.07 21.24 10.85 16.84

สพม. เขต 26 31.58 44.09 26.11 14.37 22.22

สพฐ. 30.68 43.04 24.78 13.39 20.89

สช. 24.27 39.53 21.37 11.82 18.69

สกอ. 36.15 47.04 46.14 26.72 46.75

สถ.จ.มค. 29.26 42.27 20.86 10.44 14.55

พ.ศ. 23.65 29.04 21.55 9.57 13.70

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.95 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.14 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 21.19 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 26.11 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.16 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.81
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.14 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.09 สังกัด สพป.มค.
เขต 3 เท่ากับ 21.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.71 สังกัด สช. เท่ากับ 21.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.58 สังกัด พศ. 
เท่ากับ 21.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.40 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 23.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.79 และ
สังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 24.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.17 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 13.40 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 26.72 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.32 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 14.37 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.97 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 9.57 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.83 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 10.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.96 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 10.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.91 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 10.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.66 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 10.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.55 สังกัด สช. เท่ากับ 11.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.58 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 13.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.01 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 20.91 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 25.84 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 22.22 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.31 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 13.70 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -7.21 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 14.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.36 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 16.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.07 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 17.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.63 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 17.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.11 สังกัด สช. เท่ากับ 18.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.22 
และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 20.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.02 ตามล่าดับ 

ค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มีเปิดสอบในปีการศึกษา 2556 – 2558 ส่วนในปี 2559 – 2560 ไม่มีการเปิดสอบในสาระนี้ จึงไม่น่ามาเปรียบเทียบ 
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แผนภาพที่ 174 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 174 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.59 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 53.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.86 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.51 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.92 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ คือ 38.92 คะแนนต่่าสูงกว่า 0.33 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 33.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.94 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 33.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.82 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.45 สังกัด สช. 
เท่ากับ 35.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.81 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 35.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.76 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 36.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.58 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.84 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 52.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.39 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.73 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.89 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.19 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.35 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.23 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 31.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.26 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.22 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 32.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.62 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 35.04 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.80 สังกัด สช. เท่ากับ 35.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.40 ตามล่าดับ 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 38.59 36.84 38.01 39.83 34.90

มค.เขต 1 33.77 32.22 33.90 36.14 33.19

มค.เขต 2 36.01 35.04 35.65 37.40 33.18

มค.เขต 3 35.83 31.58 33.69 37.60 33.03

สพม. เขต 26 40.51 38.73 40.51 41.45 35.68

สพฐ. 38.92 37.19 38.79 40.31 34.99

สช. 35.78 35.44 34.26 36.61 33.85

สกอ. 53.45 52.23 54.31 52.69 46.54

สถ.จ.มค. 34.14 31.62 30.95 35.18 31.62

พ.ศ. 33.65 27.61 25.99 30.50 30.41

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.10 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 54.31 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.30 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.51 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.50 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.78 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.02 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 30.95 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.06 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.32 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.11 สังกัด สช. เท่ากับ 34.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.75 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 35.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.36 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.83 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 52.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.86 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 41.45 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.62 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 40.31 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.48 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.33 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 35.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.65 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 36.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.69 สังกัด 
สช. เท่ากับ 36.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.22 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 37.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.43 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 37.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.90 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.54 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.64 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.68 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.78 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.99 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.09 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.49 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 31.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.28 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.03 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.87 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.72 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.19 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า -1.71 และสังกัด สช. เท่ากับ 33.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.05 ตามล่าดับ 

  



 

O-NET ชั้น ม.3 รายวิชา แยกรายสาระ 

218  

แผนภาพที่ 175 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่175 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.35 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 53.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.82 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.48 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.13 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.71 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.36 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 32.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.11 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 33.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.88 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 34.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.27 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 34.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.24 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 35.42 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า -2.93 และสังกัด สช. เท่ากับ 37.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.06 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.27 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 55.04 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.77 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.47 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.20 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.54 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 31.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.27 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 34.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.51 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 35.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.54 สังกัด 
สช. เท่ากับ 36.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.88 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2. 40 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.20 ตามล่าดับ 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 38.35 39.27 38.23 39.17 46.56

มค.เขต 1 34.11 37.23 34.04 37.01 41.76

มค.เขต 2 35.42 38.07 35.44 36.89 40.95

มค.เขต 3 34.08 35.73 33.11 38.15 41.41

สพม. เขต 26 40.48 40.47 40.93 40.44 49.46

สพฐ. 38.71 39.54 39.01 39.62 47.27

สช. 37.29 36.39 33.86 36.20 41.20

สกอ. 53.17 55.04 57.09 42.31 69.60

สถ.จ.มค. 33.47 34.76 30.45 36.84 38.13

พ.ศ. 32.24 31.00 27.16 36.52 35.37

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์  สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.23 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 57.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.86 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.93 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 2.70 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.78 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.07 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
30.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.78 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.12 สังกัด สช. 
เท่ากับ 33.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.37 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 34.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.19 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 35.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.79 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.17 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 42.31 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.14 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.44 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.27 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.45 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 36.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.97 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 36.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.65 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 36.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.33 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 36.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.28 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.01 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า -2.16 และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 38.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.02 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.56 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 69.60 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 23.04 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 49.46 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.90 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.71 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 35.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.19 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 38.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.43 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.95 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.61 สังกัด 
สช. เท่ากับ 41.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.36 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 41.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.15 
และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 41.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.80 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 176 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่176 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 
สารและสมบัติของสาร 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.82 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 57.72 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 22.90 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 36.34 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.52 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 30.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.73 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.19 
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.94 สังกัด พศ. เท่ากับ 31.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-3.34 สังกัด สช. เท่ากับ 32.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.81 สังกัด และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.71 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า 0.11 สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.54 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.31 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.05 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.74 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.55 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.24 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.70 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.39 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.20 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.27 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 32.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.07 สังกัด 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 34.82 34.31 36.95 37.06 30.55

มค.เขต 1 30.09 32.24 33.55 35.92 29.89

มค.เขต 2 30.88 32.66 31.97 34.59 28.90

มค.เขต 3 32.28 32.73 32.90 34.62 30.06

สพม. เขต 26 36.34 35.55 38.80 38.03 30.93

สพฐ. 34.71 34.70 37.01 37.21 30.55

สช. 32.01 32.79 32.57 35.08 31.21

สกอ. 57.72 46.05 64.18 49.81 37.90

สถ.จ.มค. 30.63 30.04 30.53 33.36 28.55

พ.ศ. 31.48 25.11 28.30 34.04 27.21

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์  สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.65 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.73 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.58 และสังกัด สช. เท่ากับ 32.79 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.52 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.95 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 64.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 27.23 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.80 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.85 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.06 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.65 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 30.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.42 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.98  
สังกัด สช. เท่ากับ 32.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.38 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 32.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-4.05 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.40 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.06 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 49.81 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.75 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.03 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.97 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.15 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.70 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 34.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.02 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.47  
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 34.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.44 สังกัด สช. เท่ากับ 35.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.98 และสังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 35.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.14 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.55 สังกัด สพฐ.มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
จังหวัด สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 37.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.35 
รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 31.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.66 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.93 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.38 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า -3.34 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.00 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
28.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.65 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 29.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.66 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 30.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.49 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 177 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่177 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 
แรงและการเคลื่อนที ่ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.60 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 56.53 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.93 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 45.11 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.51 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 44.02 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.42 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 37.95 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.65 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 38.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.92 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.78 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 41.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.90 สังกัด สช. เท่ากับ 43.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.53 
และสังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 43.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.52 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.40 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 56.49 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.09 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 45.40 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.00 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 44.15 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.75 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 33.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.43 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 36.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.70 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.74 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 39.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.59 สังกัด สช. เท่ากับ 42.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.35 
และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 42.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.88 ตามล่าดับ 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 43.60 43.40 36.89 29.83 27.21

มค.เขต 1 39.82 39.81 33.94 28.07 26.43

มค.เขต 2 41.70 42.52 33.84 26.82 24.92

มค.เขต 3 43.08 39.66 33.25 27.14 24.21

สพม. เขต 26 45.11 45.40 39.02 30.75 27.96

สพฐ. 44.02 44.15 37.46 29.82 27.18

สช. 43.07 42.05 34.38 28.94 24.55

สกอ. 56.53 56.49 51.42 39.52 37.40

สถ.จ.มค. 38.68 36.70 31.06 27.68 25.35

พ.ศ. 37.95 33.97 26.26 26.32 24.30

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.89 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 51.42 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.53 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 39.02 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.13 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.57 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.63 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 31.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.83 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 33.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.64 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.05 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 33.94 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.95 และสังกัด สช. เท่ากับ 34.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.51 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.83 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 39.52 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.69 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.75 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.92 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.32 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.51 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.01 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.69 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-2.15 สังกัด สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.76 สช. เท่ากับ 28.94 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.89 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.01 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.21 สังกัดที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 37.40 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.19 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
27.96 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.75 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 24.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.00 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 24.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.91 สังกัด 
สช. เท่ากับ 24.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.66 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.29
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.86 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.43 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.78 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.03 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 178 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 178 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.42 สังกัดที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 44.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.94 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
29.35 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.93 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.03  ส่วนสังกัดที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 24.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.83 รองลงมาคือ สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.41 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-2.57 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.02 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.74 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.68 และสังกัด สช. เท่ากับ 26.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.67 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.00 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 47.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.09 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.46 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.46 และสังกัด สช. เท่ากับ 29.14 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.14 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 24.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.61 รองลงมาคือ สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.68 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-3.36 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 26.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.22 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.83 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.17 และ สังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.72คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.28 ตามล่าดับ 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 28.42 29.00 37.62 31.04 31.06

มค.เขต 1 25.85 25.32 35.52 26.83 28.60

มค.เขต 2 26.74 27.83 34.28 28.27 28.23

มค.เขต 3 26.40 26.78 31.39 27.71 29.27

สพม. เขต 26 29.35 29.46 39.67 31.96 31.95

สพฐ. 28.45 28.72 37.93 30.84 31.07

สช. 26.75 29.14 33.17 29.87 30.14

สกอ. 44.36 47.09 59.89 48.89 44.44

สถ.จ.มค. 25.01 25.64 31.59 27.72 27.84

พ.ศ. 24.59 24.39 26.35 27.28 25.51

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.62 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 59.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 22.27 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 39.67 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.05 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.93 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.31 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.27 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 31.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.23 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.03 สังกัด สช. 
เท่ากับ 33.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.45 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.34 และ
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 35.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.10 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.04 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 48.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 17.85 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.96 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.92 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 26.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.21 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.76 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.33 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-3.32 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.77 สังกัด สช. เท่ากับ 29.87 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า -1.17 และ สังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.20 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.06 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 44.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.38 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.95 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.89 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.07 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.55 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 27.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.22 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.83  
สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.46 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 29.27 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.79 และ สังกัด สช. เท่ากับ 30.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.92 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 179 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่179 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.56 เท่ากันกับ สังกัด สพฐ. และสังกัด 
ทีค่ะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 32.24 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.68 รองลงมาคือ
สังกัด สช. เท่ากับ 28.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.61 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.71 คะแนนเฉลี่ยสูงว่า 0.15 
สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.68 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.12 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 27.66 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 0.10 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.17 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.39 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.28 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 26.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.07 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.04 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 44.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.32 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.51 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.47 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.00 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.04 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 25.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  -3.40 สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.97 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 27.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.83 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.77 และ สังกัด สช. เท่ากับ 28.45 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.52 ตามล่าดับและสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.18 

 ปีการศึกษา 2558 ไม่มีการสอบในสาระนี ้

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 27.56 29.04 26.03 27.27

มค.เขต 1 26.28 27.22 22.27 25.37

มค.เขต 2 27.71 28.27 23.69 23.96

มค.เขต 3 27.66 25.64 24.50 24.99

สพม. เขต 26 27.68 29.51 26.49 27.65

สพฐ. 27.56 28.86 25.72 26.84

สช. 28.17 28.45 27.85 26.03

สกอ. 32.24 44.36 35.37 46.08

สถ.จ.มค. 26.49 26.07 24.97 24.86

พ.ศ. 25.17 25.00 21.74 23.62

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.03 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 35.37 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.34 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 27.85 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.82 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 26.49 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.46 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 21.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.29 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 1 
เท่ากับ 22.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.76 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.34 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 24.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.53 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.06 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 25.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.31 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.27 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 46.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.81 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.65 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.38 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.62 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.65 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.96 คะแนนเฉลี่ ยต่่ากว่า -3.31 สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.41 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 24.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-2.28 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 25.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.90 และ สังกัด สช. เท่ากับ 26.03 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.24 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 26.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.43 ตามล่าดับ 

แผนภาพที่ 180 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7   
ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่180 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 39.89 45.82 36.68 29.99 30.78

มค.เขต 1 37.93 36.44 36.13 26.40 28.16

มค.เขต 2 38.55 40.18 34.46 26.27 28.88

มค.เขต 3 39.31 39.32 33.66 28.66 27.48

สพม. เขต 26 40.41 49.11 37.89 31.41 31.57

สพฐ. 39.85 46.23 36.94 30.26 30.68

สช. 37.91 44.88 33.17 27.29 27.28

สกอ. 55.77 71.93 50.48 40.14 42.97

สถ.จ.มค. 36.87 37.52 32.64 26.44 29.11

พ.ศ. 36.99 31.99 30.42 28.04 27.21

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาส 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.89 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 55.77 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.88 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.41 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.52 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
36.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.02 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 36.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.90 สังกัด สช. 
เท่ากับ 37.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.98 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 37.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.96 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.34 สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.31 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.58 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.04 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.82 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 71.93 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 26.11 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 49.11 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.29 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 46.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.41 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 31.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.83 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 
1 เท่ากับ 36.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.38 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 37.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.30 สังกัด 
สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 39.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.50 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.18 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -5.64  และสังกัด สช. เท่ากับ 44.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.94 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.68 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 50.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.80 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.89 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.21 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.94 คะแนนสูงว่า 0.26 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.26 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 32.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.04 สังกัด สช. เท่ากับ 33.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.51 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 33.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.02 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.46 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.22 สังกัด 
สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 36.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.55 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.99 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 40.14 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.15 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.41 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.42 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.26 คะแนนสูงว่า 0.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.72 รองลงมาคือ สังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.55 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 26.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-3.59 สังกัด สช. เท่ากับ 27.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.70 สังกัด พศ. เท่ากับ 28.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.95 
สังกัด สพป.มค.เขต 3 เท่ากับ 28.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.33 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.78 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 42.97 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.19 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.57 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.79 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.21 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.57 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 27.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.50 สังกัด สพป.มค.เขต 3 
เท่ากับ 27.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.30 สังกัด สพป.มค.เขต 1 เท่ากับ 28.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.62 สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.90 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.68 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ  

 ส่วนวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไม่มีการสอบจึงไม่น่ามาเปรียบเทียบ 
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 1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  1.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตามรายวิชาที่เปิดสอบ 

   1.3.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  

    1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 181  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 181  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.08 ปี 2557 เท่ากับ 
49.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.36 ปี 2558 เท่ากับ 48.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.99 ปี 2559 เท่ากับ 51.01 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.56 และปี 2560 เท่ากับ 48.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.20  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 21.21 ปี 2557 เท่ากับ 19.69 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.52 ปี 2558 เท่ากับ 21.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.06 ปี 2559 เท่ากับ 24.44 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.69 และปี 2560 เท่ากับ 23.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.52 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.23 ปี 2557 
เท่ากับ 18.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.16 ปี 2558 เท่ากับ 24.42 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.03 ปี 2559 เท่ากับ 
22.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.91 และปี 2560 เท่ากับ 21.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.15 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 สพฐ. ปี 2556 47.08 21.21 17.23 28.84 31.77

O-NET ม.6 สพฐ. ปี 2557 49.44 19.69 18.39 30.49 34.85

O-NET ม.6 สพฐ. ปี 2558 48.45 21.75 24.42 32.76 40.08

O-NET ม.6 สพฐ. ปี 2559 51.01 24.44 22.51 30.64 35.61

O-NET ม.6 สพฐ. ปี 2560 48.81 23.92 21.36 27.53 33.61

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 สังกัด สพฐ. 
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 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.84 ปี 2557 
เท่ากับ 30.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.65 ปี 2558 เท่ากับ 32.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.27 ปี 2559 เท่ากับ 
30.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง  -2.12 และปี 2560 เท่ากับ 27.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.11 

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.77 ปี 2557 
เท่ากับ 34.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.08 ปี 2558 เท่ากับ 40.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.23 ปี 2559 เท่ากับ 
35.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.47 ปี 2560 เท่ากับ 33.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.99 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. ระหว่าง
ปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย จะมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 

 

 1.1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

แผนภาพที่ 182 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 182 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด 
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.18 ปี 2557 เท่ากับ 
34.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.13 ปี 2558 เท่ากับ 30.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.37 ปี 2559 เท่ากับ 38.00 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.06 และปี 2560 เท่ากับ 32.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.78  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.74 ปี 2557 
เท่ากับ 16.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.14 ปี 2558 เท่ากับ 17.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.94 ปี 2559 เท่ากับ 20.80 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.27 และปี 2560 เท่ากับ 20.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.37  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 สพป.มค.2 ปี 2556 34.18 16.74 15.00 25.47 27.40

O-NET ม.6 สพป.มค.2 ปี 2557 34.31 16.59 14.32 27.19 29.49

O-NET ม.6 สพป.มค.2 ปี 2558 30.94 17.53 18.28 26.00 31.59

O-NET ม.6 สพป.มค.2 ปี 2559 38.00 20.80 18.80 25.28 31.28

O-NET ม.6 สพป.มค.2 ปี 2560 32.22 20.43 14.89 20.38 27.65

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2  
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 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.00 ปี 2557 
เท่ากับ 14.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.68 ปี 2558 เท่ากับ 18.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.96 ปี 2559 เท่ากับ 18.80 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.52 และปี 2560 เท่ากับ 14.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.91 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.47 ปี 2557 
เท่ากับ 27.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.72 ปี 2558 เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.19 ปี 2559 เท่ากับ 25.28 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.72 และปี 2560 เท่ากับ 20.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.90  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.40 ปี 2557 
เท่ากับ 29.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.09 ปี 2558 เท่ากับ 31.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.11 ปี 2559 เท่ากับ 
31.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.31 และปี 2560 เท่ากับ 27.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.63 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ  
จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 

 1.2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แผนภาพที่ 183 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สพม. เขต 26  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 183 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม. เขต 26 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.18 ปี 2557 เท่ากับ 
49.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.38 ปี 2558 เท่ากับ 48.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.98 ปี 2559 เท่ากับ 51.09 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.52 และปี 2560 เท่ากับ 48.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.18  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 สพม.เขต26 ปี 2556 47.18 21.24 17.25 28.87 31.81

O-NET ม.6 สพม.เขต26 ปี 2557 49.56 19.71 18.42 30.52 34.89

O-NET ม.6 สพม.เขต26 ปี 2558 48.58 21.78 24.47 32.81 40.14

O-NET ม.6 สพม.เขต26 ปี 2559 51.09 24.46 22.53 30.68 35.64

O-NET ม.6 สพม.เขต26 ปี 2560 48.91 23.94 21.40 27.58 33.65

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 สังกัด สพม.เขต 26 
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 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.24 ปี 2557 
เท่ากับ 19.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.53 ปี 2558 เท่ากับ 21.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.07 ปี 2559 เท่ากับ 24.46 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.68 ปี 2560 เท่ากับ 23.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.52  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.25 ปี 2557 
เท่ากับ 18.42 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.17 ปี 2558 เท่ากับ 24.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.05 ปี 2559 เท่ากับ 
22.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.94 และปี 2560 เท่ากับ 21.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.13 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.87 ปี 2557 
เท่ากับ 30.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.65 ปี 2558 เท่ากับ 32.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.29 ปี 2559 เท่ากับ 
30.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.13 และปี 2560 เท่ากับ 27.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.10  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.81 ปี 2557 
เท่ากับ 34.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.09 ปี 2558 เท่ากับ 40.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.25 ปี 2559 เท่ากับ 
35.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.51 และปี 2560 เท่ากับ 33.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.98 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม. เขต 26
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย 
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 

 

   2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 184 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สช. ในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 184  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 สช. ปี 2556 35.44 16.92 14.48 25.10 27.01
O-NET ม.6 สช. ปี 2557 36.80 16.81 15.31 26.84 27.77
O-NET ม.6 สช. ปี 2558 35.91 18.34 19.20 27.52 32.84
O-NET ม.6 สช. ปี 2559 37.06 20.64 17.86 26.07 28.15
O-NET ม.6 สช. ปี 2560 34.28 20.03 14.89 23.60 27.84

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 สังกัด สช. 
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 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.44 ปี 2557 เท่ากับ 
36.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.36 ปี 2558 เท่ากับ 35.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.89 ปี 2559 เท่ากับ 37.06 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.15 และปี 2560 เท่ากับ 34.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.78  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.92 ปี 2557 
เท่ากับ 16.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.11 ปี 2558 เท่ากับ 18.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.53 ปี 2559 เท่ากับ 20.64 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.30 และปี 2560 เท่ากับ 20.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.61  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.48 ปี 2557 
เท่ากับ 15.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.83 ปี 2558 เท่ากับ 19.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.89 ปี 2559 เท่ากับ 
17.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.34 และปี 2560 เท่ากับ 14.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.97 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.10 ปี 2557 
เท่ากับ 26.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.74 ปี 2558 เท่ากับ 27.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.67 ปี 2559 เท่ากับ 
26.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.44 และปี 2560 เท่ากับ 23.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.47 

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.01 ปี 2557 
เท่ากับ 27.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.76 ปี 2558 เท่ากับ 32.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.06 ปี 2559 เท่ากับ 
28.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.69 และปี 2560 เท่ากับ 27.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.30 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย จะมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

   3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 185 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 สกอ. ปี 2556 57.46 33.82 25.45 35.05 37.98

O-NET ม.6 สกอ. ปี 2557 58.70 32.22 28.44 37.67 40.53

O-NET ม.6 สกอ. ปี 2558 57.80 35.72 35.24 38.45 43.53

O-NET ม.6 สกอ. ปี 2559 60.05 40.29 35.38 35.87 39.69

O-NET ม.6 สกอ. ปี 2560 58.68 42.95 39.07 38.50 41.24

ชื่อ
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ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 สังกัด สกอ. 
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 จากแผนภาพที่ 185  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. 
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 57.46 ปี 2557 เท่ากับ 
58.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.25 ปี 2558 เท่ากับ 57.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.91 ปี 2559 เท่ากับ 60.05 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.26 และปี 2560 เท่ากับ 58.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.37  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.82 ปี 2557 
เท่ากับ 32.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.60 ปี 2558 เท่ากับ 35.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.49 ปี 2559 เท่ากับ 40.29 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.57 และปี 2560 เท่ากับ 42.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.66  

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.45 ปี 2557 
เท่ากับ 28.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.99 ปี 2558 เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.79 ปี 2559 เท่ากับ 
35.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.15 และปี 2560 เท่ากับ 39.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.69 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.05 ปี 2557 
เท่ากับ 37.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.63 ปี 2558 เท่ากับ 38.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.78 ปี 2559 เท่ากับ 
35.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.58 และปี 2560 เท่ากับ 38.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.63  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 37.98 ปี 2557 
เท่ากับ 40.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.55 ปี 2558 เท่ากับ 43.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.00 ปี 2559 เท่ากับ 
39.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.84 และปี 2560 เท่ากับ 41.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.55 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. ระหว่าง
ปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ  จะเห็นได้ว่าวิชาที่เปิดสอบมีคะแนน
เฉลี่ยสูงมีวิชาภาษาไทยสูงกว่าวิชาอ่ืน 
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   4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

แผนภาพที่ 186  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 186 พบว่า  ค่ าคะแนนเฉลี่ ย  O-NET ของนักเรี ยน ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6  
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.66 ปี 2557 เท่ากับ 
40.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.77 ปี 2558 เท่ากับ 38.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.13 ปี 2559 เท่ากับ 39.39 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.09 และปี 2560 เท่ากับ 37.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.19  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 18.51 ปี 2557 เท่ากับ 16.99 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.52 ปี 2558 เท่ากับ 17.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.34 ปี 2559 เท่ากับ 21.48 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.14 และปี 2560 เท่ากับ 20.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.11 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.10 ปี 2557 
เท่ากับ 15.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิม 0.72 ปี 2558 เท่ากับ 19.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.96 ปี 2559 เท่ากับ 18.30 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.48 และปี 2560 เท่ากับ 16.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.17 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.21 ปี 2557 
เท่ากับ 27.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.35 ปี 2558 เท่ากับ 28.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.37 ปี 2559 เท่ากับ 
27.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.55 ปี 2560 เท่ากับ 23.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.96  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 สถ.จ.มค. ปี 2556 39.66 18.51 15.10 26.21 28.52
O-NET ม.6 สถ.จ.มค. ปี 2557 40.43 16.99 15.82 27.56 29.95
O-NET ม.6 สถ.จ.มค. ปี 2558 38.30 17.34 19.78 28.93 34.30
O-NET ม.6 สถ.จ.มค. ปี 2559 39.39 21.48 18.30 27.38 30.82
O-NET ม.6 สถ.จ.มค. ปี 2560 37.19 20.37 16.13 23.42 29.26

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
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 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.52 ปี 2557 
เท่ากับ 29.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.43 ปี 2558 เท่ากับ 34.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.35 ปี 2559 เท่ากับ 
30.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.48 และปี 2560 เท่ากับ 29.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.56 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ. 
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา จะเห็นได้ว่าวิชา
ภาษาไทย จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

   5) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  

แผนภาพที่ 187  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 187 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.62 ปี 2557 เท่ากับ 
31.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.35 ปี 2558 เท่ากับ 31.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.69 ปี 2559 เท่ากับ 31.74 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.47 และปี 2560 เท่ากับ 27.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.79  

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 17.06 ปี 2557 เท่ากับ 16.30 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.42 ปี 2558 เท่ากับ 16.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.34 ปี 2559 เท่ากับ 19.91 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.61 และปี 2560 เท่ากับ 19.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.88 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 พศ. ปี 2556 30.62 17.06 14.46 24.34 27.94
O-NET ม.6 พศ. ปี 2557 31.97 16.64 14.83 26.58 28.71
O-NET ม.6 พศ. ปี 2558 31.28 16.30 17.84 27.70 32.05
O-NET ม.6 พศ. ปี 2559 31.74 19.91 16.08 24.73 27.77
O-NET ม.6 พศ. ปี 2560 27.95 19.02 13.70 22.37 26.08

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด พศ.  
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 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.46 ปี 2557 
เท่ากับ 14.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิม 0.37 ปี 2558 เท่ากับ 17.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.01 ปี 2559 เท่ากับ 16.08 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.77 และปี 2560 เท่ากับ 13.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.38 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.34 ปี 2557 
เท่ากับ 26.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.24 ปี 2558 เท่ากับ 27.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.12 ปี 2559 เท่ากับ 
24.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.97 ปี 2560 เท่ากับ 22.37 คะแนนเฉลี่ย -2.36 

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.94 ปี 2557 
เท่ากับ 28.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.77 ปี 2558 เท่ากับ 32.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.34 ปี 2559 เท่ากับ 
27.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.28 และปี 2560 เท่ากับ 26.08 คะแนนเฉลี่ย -1.69 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 
ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
 

   6) การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับจังหวัด ตามรายวิชาที่เปดิสอบ 

แผนภาพที่ 188 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 188 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.10 ปี 2557 เท่ากับ 
48.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.19 ปี 2558 เท่ากับ 46.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.51 ปี 2559 เท่ากับ 49.23 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.46 และปี 2560 เท่ากับ 47.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน -1.84  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
O-NET ม.6 ระดับจังหวัด ปี 2556 46.10 21.43 17.32 28.68 31.50

O-NET ม.6 ระดับจังหวัด ปี 2557 48.29 20.07 18.60 30.44 34.32

O-NET ม.6 ระดับจังหวัด ปี 2558 46.78 21.65 24.05 32.26 39.04

O-NET ม.6 ระดับจังหวัด ปี 2559 49.23 24.85 22.49 30.30 34.87

O-NET ม.6 ระดับจังหวัด ปี 2560 47.39 24.85 21.85 27.71 33.41

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 เท่ากับ 21.43 ปี 2557 เท่ากับ 20.07 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.36 ปี 2558 เท่ากับ 21.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.58 ปี 2559 เท่ากับ 24.85 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.20 และปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับปี 2559 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.32 ปี 2557 
เท่ากับ 18.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.29 ปี 2558 เท่ากับ 24.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.45 ปี 2559 เท่ากับ 
22.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.56 และปี 2560 เท่ากับ 21.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.64 

 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.68 ปี 2557 
เท่ากับ 30.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.76 ปี 2558 เท่ากับ 32.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.83 ปี 2559 เท่ากับ 
30.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.97 ปี 2560 เท่ากับ 27.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59  

 วิชาสังคมศึกษาฯ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.50 ปี 2557 
เท่ากับ 34.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.81 ปี 2558 เท่ากับ 39.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.72 ปี 2559 เท่ากับ 
34.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.17 และปี 2560 เท่ากับ 33.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.46 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามรายวิชาที่เปิดสอบ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าวิชา
ภาษาไทย จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าวิชาอ่ืนทุกปี 
      

   1.3.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

แผนภาพที่ 189  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 189 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย ประเทศ 49.26 50.76 49.36 52.29 49.25
ภาษาไทย จังหวัด 46.10 48.29 46.78 49.23 47.39
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาไทย ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.26 ปี 2557 เท่ากับ 
50.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.49 ปี 2558 เท่ากับ 49.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.40 ปี 2559 เท่ากับ 52.29 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.93 และปี 2560 เท่ากับ 49.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.04  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.10 ปี 2557 เท่ากับ 48.29 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.19 ปี 2558 เท่ากับ 46.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.51 ปี 2559 เท่ากับ 49.23 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.46 และปี 2560 เท่ากับ 47.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.84 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.26 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.16 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.47 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.59 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.23 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.06 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.25 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.39 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.86 
 

แผนภาพที่ 190  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่190 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 25.35 ปี 2557 เท่ากับ 
23.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.92 ปี 2558 เท่ากับ 24.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.54 ปี 2559 เท่ากับ 27.76 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.77 และปี 2560 เท่ากับ 28.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.55 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาอังกฤษ ประเทศ 25.35 23.44 24.98 27.76 28.31
ภาษาอังกฤษ จังหวัด 21.43 20.07 21.65 24.85 24.85
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ระดับจังหวัด ค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 เท่ากับ 21.43 ปี 2557 เท่ากับ 20.07 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.36 ปี 2558 เท่ากับ 21.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.58 ปี 2559 เท่ากับ 24.85 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.20 และปี 2560 เท่ากับ 24.85 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับปี 2559 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.92 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.44 ระดับจังหวัด เท่ากับ 20.07 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.37 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.33 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.91 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.46 
 

แผนภาพที่ 191  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 

 จากแผนภาพที่ 191 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.48 ปี 2557 เท่ากับ 
21.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.26 ปี 2558 เท่ากับ 26.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.85 ปี 2559 เท่ากับ 24.88 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.71 และปี 2560 เท่ากับ 24.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.34  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.32 ปี 2557 เท่ากับ 18.60 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.29 ปี 2558 เท่ากับ 24.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.45 ปี 2559 เท่ากับ 22.49 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.56 และปี 2560 เท่ากับ 21.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.64 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
คณิตศาสตร์ ประเทศ 20.48 21.74 26.59 24.88 24.53
คณิตศาสตร์ จังหวัด 17.32 18.60 24.05 22.49 21.85
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 20.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 17.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.16 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 21.74 ระดับจังหวัด เท่ากับ 18.60 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.14 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.05 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.54 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.49 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.38 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.68 
 

แผนภาพที่ 192 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 192 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.48 ปี 2557 เท่ากับ 32.54 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.06 ปี 2558 เท่ากับ 33.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.86 ปี 2559 เท่ากับ 31.62 คะแนนเฉลี่ย 
ลดลง -1.79  และปี 2560 เท่ากับ 29.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.25 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.68 ปี 2557 เท่ากับ 30.44 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.76 ปี 2558 เท่ากับ 32.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.83 ปี 2559 เท่ากับ 30.30 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.97 และปี 2560 เท่ากับ 27.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทยาศาสตร์ ประเทศ 30.48 32.54 33.40 31.62 29.37
วิทยาศาสตร์ จังหวัด 28.68 30.44 32.26 30.30 27.71
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.68 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.80 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.44 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.10 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.26 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.14 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.30 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.32
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.37 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.71 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.66 
 
แผนภาพที่ 193 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 193 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.02 ปี 2557 เท่ากับ 36.53 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.51 ปี 2558 เท่ากับ 39.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.18 ปี 2559 เท่ากับ 35.89 คะแนนเฉลี่ย 
ลดลง -3.82 และปี 2560 เท่ากับ 34.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.19  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.50 ปี 2557 เท่ากับ 34.32 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.81 ปี 2558 เท่ากับ 39.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.72 ปี 2559 เท่ากับ 34.87 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -4.17 และปี 2560 เท่ากับ 33.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.46 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สังคมศึกษาฯ ประเทศ 33.02 36.53 39.71 35.89 34.70
สังคมศึกษาฯ จังหวัด 31.50 34.32 39.04 34.87 33.41
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาสังคมศึกษา ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมือ่เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.02 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.51 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.21 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.66 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.89 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.02 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.70 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.41 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.29 
 

   1.3.1.3 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  

 

แผนภาพที่ 194  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 194 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.10 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 57.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.36 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 47.18 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.08 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 47.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.98 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
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O-NET ม.6 ภาษาไทย 
จังหวัด 46.10 48.29 46.78 49.23 47.39

สพป.มค. เขต 2 34.18 34.31 30.94 38.00 32.22

สพม.เขต 26 47.18 49.56 48.58 51.09 48.91

สพฐ. 47.08 49.44 48.45 51.01 48.81

สช. 35.44 36.80 35.91 37.06 34.28

สกอ. 57.46 58.70 57.80 60.05 58.68

สถ.จ.มค. 39.66 40.43 38.30 39.39 37.19

พศ. 30.62 31.97 31.28 31.74 27.95
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาไทย ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและสังกัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 30.62 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -15.48 รองลงมาคือ สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.18 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -11.92 สังกัด สช. เท่ากับ 35.44 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -10.66 
และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.44 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.29 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 58.70 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.41 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 49.56 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.27 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 49.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.15 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 31.97 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -16.32 รองลงมาคือ สังกัด  
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 34.31 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -13.98 สังกัด สช. เท่ากับ 36.80 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -11.49 
และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 40.43 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -7.86 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.78 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 57.80 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.02 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 48.58 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.80 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 48.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.67 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.94 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -15.84 รองลงมาคือสังกัด 
พศ. เท่ากับ 31.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -15.51 สังกัด สช. เท่ากับ 35.91 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -10.87 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -8.48 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 49.23 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากท่ีสุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 60.05 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.82 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 51.09 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.86 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 51.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.78 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 31.74 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -17.49 รองลงมาคือ สังกัด สช. 
เท่ากับ 37.06 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -12.17 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 38.00 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -11.23 และ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 39.39 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -9.84 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 47.39 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 58.68 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.29 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 48.91 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.52 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 48.81 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.42 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 27.95 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -19.44 รองลงมาคือ สังกัด  
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.22 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -15.17 สังกัด สช. เท่ากับ 34.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -13.11 
และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 37.19 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -10.20 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 195 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 195 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 21.43 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 33.82 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.39 สังกัดเดียว ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 16.74 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.69 รองลงมาคือ สังกัด สช. 
เท่ากับ 16.92 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.51 สังกัด พศ. เท่ากับ 17.06 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.37 สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 18.51 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.92 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 21.21 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 0.22 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 21.24 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.19 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 20.07 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 33.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.15 สังกัดเดียว ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 16.59 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.48 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 16.64 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.43 สังกัด สช. เท่ากับ 16.81 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.26 สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 16.99 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.08 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 19.69 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 0.38 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 19.71 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.36 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 21.65 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 35.72 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.07 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 21.78 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.13 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 21.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.10 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า

0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ม.6 ภาษาอังกฤษ 
จังหวัด 21.43 20.07 21.65 24.85 24.85
สพป.มค. เขต 2 16.74 16.59 17.53 20.80 20.43
สพม.เขต 26 21.24 19.71 21.78 24.46 23.94
สพฐ. 21.21 19.69 21.75 24.44 23.92
สช. 16.92 16.81 18.34 20.64 20.03
สกอ. 33.82 32.22 35.72 40.29 42.95
สถ.จ.มค. 18.51 16.99 17.34 21.48 20.37
พศ. 17.06 16.64 16.30 19.91 19.02

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและสังกัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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กว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 16.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.35 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 17.34 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.31 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 17.53 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.12 สังกัด สช. 
เท่ากับ 18.34 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.31 และ ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.85 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 40.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.44 สังกัดเดียว ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 19.91 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.94 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 
20.64 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.21 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.80 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.05 สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 21.48 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.37 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 24.44 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 0.41 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 24.46 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.39 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.85 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 42.95 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.10 สังกัดเดียว ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 19.02 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.83 รองลงมาคือสังกัด สช. เท่ากับ 
20.03 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.82 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.37 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.48 สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 20.43 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.42 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 23.92 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 0.93 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 23.94 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 0.91 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 196 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 
จังหวัด 17.32 18.60 24.05 22.49 21.85
สพป.มค. เขต 2 15.00 14.32 18.28 18.80 14.89
สพม.เขต 26 17.25 18.42 24.47 22.53 21.40
สพฐ. 17.23 18.39 24.42 22.51 21.36
สช. 14.48 15.31 19.20 17.86 14.89
สกอ. 25.45 28.44 35.24 35.38 39.07
สถ.จ.มค. 15.10 15.82 19.78 18.30 16.13
พศ. 14.46 14.83 17.84 16.08 13.70

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและสังกัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 196 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 17.32 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 25.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.13 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 14.46 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.86 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 14.48 คะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า -2.84 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 15.00 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.32 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 15.10 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.22 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 17.23 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.09 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
17.25 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.07 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 18.60 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 28.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.84 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 14.32 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.28 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 
14.83 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.77 สังกัด สช. เท่ากับ 15.31 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.29 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
15.82 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.78 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 18.39 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.21 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 18.42 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.18 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.05 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.19 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 24.47 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.42 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 24.42 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากท่ีสุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 17.84 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.21 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
18.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.77 สังกัด สช. เท่ากับ 19.20 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.85 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
19.78 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.27 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.49 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 35.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.89 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 22.53 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.04 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.51 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 16.08 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.41 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
17.86 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.63 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 18.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.19 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 18.80 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.69 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 21.85 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 39.07 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 17.22 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 13.70 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -8.15 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 และสังกัด สช. 
เท่ากันเท่ากับ 14.89 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.96 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 16.13 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.72 สังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 21.36 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.49 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 21.40 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.45 
ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 197 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 197 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.68 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 35.05 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.37 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.87 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.19 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.84 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.16 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 24.34 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.34 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
25.10 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.58 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.47 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.21 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.21 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.47 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.44 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 37.67 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.23 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.52 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.08 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.49 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.05 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 26.58 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.86 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
26.84 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.60 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.19 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.25 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.56 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.88 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.26 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 38.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.19 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 32.81 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.55 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 32.76 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.50 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
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O-NET ม.6 วิทยาศาสตร์ 
จังหวัด 28.68 30.44 32.26 30.30 27.71

สพป.มค. เขต 2 25.47 27.19 26.00 25.28 20.38

สพม.เขต 26 28.87 30.52 32.81 30.68 27.58

สพฐ. 28.84 30.49 32.76 30.64 27.53

สช. 25.10 26.84 27.52 26.07 23.60

สกอ. 35.05 37.67 38.45 35.87 38.50

สถ.จ.มค. 26.21 27.56 28.93 27.38 23.42

พศ. 24.34 26.58 27.70 24.73 22.37
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ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.6  
ระดับจังหวัดและสังกัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.26 รองลงมาคือ 
สังกัด สช. เท่ากับ 27.52 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.74 สังกัด พศ. เท่ากับ 27.70 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.56 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.93 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.33 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.30 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 35.87 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.57 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.68 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.38 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.64 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.34 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 24.73 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.57 รองลงมาคือ สังกัด  
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.02 สังกัด สช. เท่ากับ 26.07 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.23 และ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.38 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.92 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.71 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 38.50 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.79 สังกัดเดียว ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.38 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -7.33 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 22.37 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.34 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 23.42 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.29 สังกัด สช. เท่ากับ 
23.60 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.11 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.53 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.18 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 27.58 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -0.13 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 198 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

O-NET ม.6 สังคมศึกษา 
จังหวัด 31.50 34.32 39.04 34.87 33.41
สพป.มค. เขต 2 27.40 29.49 31.59 31.28 27.65
สพม.เขต 26 31.81 34.89 40.14 35.64 33.65
สพฐ. 31.77 34.85 40.08 35.61 33.61
สช. 27.01 27.77 32.84 28.15 27.84
สกอ. 37.98 40.53 43.53 39.69 41.24
สถ.จ.มค. 28.52 29.95 34.30 30.82 29.26
พศ. 27.94 28.71 32.05 27.77 26.08

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย O-Net วิชาสังคมศึกษา ของช้ัน ม.6  
ระดับจังหวัดและสังกัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 198 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.50 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 37.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.48 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.81 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.31 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.77 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สช. เท่ากับ 27.01 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.49 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.
เขต 2 เท่ากับ 27.40 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.10 สังกัด พศ. เท่ากับ 27.94 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.56 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.52 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -2.98 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.32 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 40.53 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.21 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.89 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.57 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.53 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สช. เท่ากับ 27.77 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.55 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 28.71 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.61 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.49 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.83 และ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.95 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.37 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.04 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 43.53 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.49 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.14 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.10 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 40.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.59 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -7.45 รองลงมาคือ 
สังกัด พศ. เท่ากับ 32.05 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.99 สังกัด สช. เท่ากับ 32.84 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.20 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.30 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.74 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.87 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 39.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.82 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.64 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.77 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 35.61 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.74 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 27.77 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -7.10 รองลงมาคือ สังกัด สช. 
เท่ากับ 28.15 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -6.72 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.82 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.05 และสังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.28 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -3.59 ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.41 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด สกอ. เท่ากับ 41.24 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.83 รองลงมาคือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.65 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.24 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.61 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.20 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 26.08 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -7.33 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 27.65 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.76 สังกัด สช. เท่ากับ 27.84 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -5.57 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 29.26 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า -4.15 ตามล าดับ 
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  1.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตามรายวิชาแยกสาระท่ีเปิดสอบ 

   1.3.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามรายวิชาแยกสาระท่ีเปิดสอบ ระดับสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

   1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 199 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 199  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.56 ปี 2557 
เท่ากับ 58.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.62 ปี 2558 เท่ากับ 55.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.81 ปี 2559 เท่ากับ 63.47 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.10 และปี 2560 เท่ากับ 56.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.75  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.81 ปี 2557 
เท่ากับ 48.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.97 ปี 2558 เท่ากับ 48.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.41 ปี 2559 เท่ากับ 53.01 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.58 และปี 2560 เท่ากับ 50.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.00  

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 50.56 58.18 55.38 63.47 56.72
สาระที่ 2 การเขียน 52.81 48.84 48.42 53.01 50.01
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 57.69 52.86 66.48 62.19 73.50
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 37.60 36.62 35.78 33.50 36.65
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 38.59 40.90 48.00 45.09 43.47

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ  
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
57.69 ปี 2557 เท่ากับ 52.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.84 ปี 2558 เท่ากับ 66.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.62  
ปี 2559 เท่ากับ 62.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.28 และปี 2560 เท่ากับ 73.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.30 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.60 ปี 2557 
เท่ากับ 36.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.97 ปี 2558 เท่ากับ 35.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.84 ปี 2559 เท่ากับ 33.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.28 และปี 2560 เท่ากับ 36.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.15  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.59 ปี 2557 เท่ากับ 40.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.31 ปี 2558 เท่ากับ 48.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.10  
ปี 2559 เท่ากับ 45.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.91 และปี 2560 เท่ากับ 43.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.62 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.วิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 

แผนภาพที่ 200 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 200   พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.99 
ปี 2557 เท่ากับ 24.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.18 ปี 2558 เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.80 ปี 2559 เท่ากับ 
24.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.07 และปี 2560 เท่ากับ 25.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.54 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 25.99 24.81 25.61 24.55 25.09
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 14.92 13.25 16.50 21.35 20.57
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น 
21.11 22.54 22.67 22.36 22.73

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 

27.90 23.49 23.81 29.43 24.86

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ  
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
14.92 ปี 2557 เท่ากับ 13.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.67 ปี 2558 เท่ากับ 16.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.25  
ปี 2559 เท่ากับ 21.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.85 และปี 2560 เท่ากับ 20.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.78 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 21.11 ปี 2557 เท่ากับ 22.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.43 ปี 2558 เท่ากับ 22.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
0.13 ปี 2559 เท่ากับ 22.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.31 และปี 2560 เท่ากับ 22.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.37 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 27.90 ปี 2557 เท่ากับ 23.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.41 ปี 2558 เท่ากับ 23.81 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
0.32 ปี 2559 เท่ากับ 29.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.62 และปี 2560 เท่ากับ 24.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.57 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์
กับชุมชนและโลก คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 

แผนภาพที่ 201 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ  
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่201  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 20.27 คะแนน 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.76 ปี 2557 เท่ากับ 13.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.76 ปี 2558 เท่ากับ 20.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.19 ปี 2559 
เท่ากับ 25.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.16 และปี 2560 เท่ากับ 22.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59  

05
1015202530

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 20.27
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 18.76 13.00 20.20 25.36 22.77
สาระที่ 2 การวัด 20.70 26.63 19.22 18.18 12.27
สาระที่ 4 พีชคณิต 16.00 20.67 29.54 23.83 22.02
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ

น่าจะเป็น 
16.92 14.68 19.67 19.26 22.24

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระท่ีเปิดสอบ  
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.70 ปี 2557 
เท่ากับ 26.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.93 ปี 2558 เท่ากับ 19.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.41 ปี 2559 เท่ากับ 18.18 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.04 และปี 2560 เท่ากับ 12.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.91  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  ไม่มีข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 ปี 2557 
เท่ากับ 20.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.67 ปี 2558 เท่ากับ 29.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.87 ปี 2559 เท่ากับ 
23.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.71 และปี 2560 เท่ากับ 22.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.81 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 16.92 ปี 2557 เท่ากับ 14.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.24 ปี 2558 เท่ากับ 19.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
4.99 ปี 2559 เท่ากับ 19.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.41 และปี 2560 เท่ากับ 22.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.98 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือสาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

แผนภาพที่ 202 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่202  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 32.07

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 30.52 45.62 35.82 36.21 27.58

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 35.06 30.58 42.87 40.27 31.97

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 27.99 27.41 28.68 32.95 24.42

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 22.13 21.21 27.86 27.90 27.88

สาระที่ 5 พลังงาน 23.73 28.90 35.24 24.21 22.34

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 34.29 29.99 39.28 27.50 38.69

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 25.07 28.76 27.44 25.17 24.06

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.07 คะแนน  

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 30.52 ปี 2557 เท่ากับ 45.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.10 ปี 2558 เท่ากับ 35.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-9.80 ปี 2559 เท่ากับ 36.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.38 และปี 2560 เท่ากับ 27.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.62  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.06 
ปี 2557 เท่ากับ 30.58 คะแนนเฉลี่ยลดล -4.48 ปี 2558 เท่ากับ 42.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.29 ปี 2559 
เท่ากับ 40.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.61 และปี 2560 เท่ากับ 31.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.30  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.99 ปี 2557 เท่ากับ 27.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.58 ปี 2558 เท่ากับ 28.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.27  
ปี 2559 เท่ากับ 32.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.27 และปี 2560 เท่ากับ 24.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.53 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.13 ปี 2557 เท่ากับ 21.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.92 ปี 2558 เท่ากับ 27.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.65 ปี 2559 
เท่ากับ 27.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.04 และปี 2560 เท่ากับ 27.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.02  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.73 ปี 2557 
เท่ากับ 28.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.18 ปี 2558 เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.34 ปี 2559 เท่ากับ 
24.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.03 และปี 2560 เท่ากับ 22.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.87 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 34.29 ปี 2557 เท่ากับ 29.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.30 ปี 2558 เท่ากับ 39.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
9.29 ปี 2559 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.78 และปี 2560 เท่ากับ 38.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.19 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.07 ปี 2557 เท่ากับ 28.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.69 ปี 2558 เท่ากับ 27.44 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.32 ปี 2559 
เท่ากับ 25.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.27 และปี 2560 เท่ากับ 24.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.12 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่   
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แผนภาพที่ 203 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ทุกสาระ   
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 203  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.00 ปี 2557 เท่ากับ 33.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.64 ปี 2558 เท่ากับ 37.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.00  
ปี 2559 เท่ากับ 33.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.48 และปี 2560 เท่ากับ 33.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.18  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 
2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.85 ปี 2557 เท่ากับ 37.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.50 ปี 2558 เท่ากับ 45.38 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.03 ปี 2559 เท่ากับ 33.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.41 และปี 2560 เท่ากับ 34.26 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.29  

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.86  
ปี 2557 เท่ากับ 36.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.12 ปี 2558 เท่ากับ 49.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.43  
ปี 2559 เท่ากับ 37.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.05 และปี 2560 เท่ากับ 29.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.64 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.04  
ปี 2557 เท่ากับ 34.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.05 ปี 2558 เท่ากับ 31.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.41 ปี 2559 
เท่ากับ 31.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.30 และปี 2560 เท่ากับ 30.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.83  

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.10 ปี 2557 
เท่ากับ 33.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.81 ปี 2558 เท่ากับ 36.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.65 ปี 2559 เท่ากับ 
40.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.28 และปี 2560 เท่ากับ 30.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.83 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 39.00 33.36 37.36 33.89 33.71
สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
33.85 37.35 45.38 33.97 34.26

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 28.86 36.98 49.41 37.36 29.72
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 27.04 34.09 31.67 31.98 30.15
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 30.10 33.91 36.57 40.85 40.23

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.  
วิชาสังคมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร์ 
 

 1.1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

แผนภาพที่ 204 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที่ 192 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.71 ปี 2557 
เท่ากับ 39.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.97 ปี 2558 เท่ากับ 35.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.75 ปี 2559 เท่ากับ 46.60 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น และปี 2560 เท่ากับ 37.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.21  

 สาระที่ 2 การเขียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.42 ปี 2557 
เท่ากับ 31.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.48 ปี 2558 เท่ากับ 28.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.82 ปี 2559 เท่ากับ 39.87 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.74 และปี 2560 เท่ากับ 30.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.72  

 สาระที ่3 การฟัง การดู การพูด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.96 
ปี 2557 เท่ากับ 32.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -20.53 ปี 2558 เท่ากับ 46.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.05 
ปี 2559 เท่ากับ 48.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.52 และปี 2560 เท่ากับ 42.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.25 

 -
 10.00
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 36.71 39.68 35.94 46.60 37.39
สาระที่ 2 การเขียน 36.42 31.94 28.13 39.87 30.14
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 52.96 32.43 46.48 48.00 42.75
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 26.04 28.75 24.13 24.81 27.13
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 29.47 30.27 28.33 34.93 27.54

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย  แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ม.6 รายวิชา แยกรายสาระ 

258  

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.04  
ปี 2557 เท่ากับ 28.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.71 ปี 2558 เท่ากับ 24.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.62 ปี 2559 เท่ากับ 
24.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.68 และปี 2560 เท่ากับ 27.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.32  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
29.47 ปี 2557 เท่ากับ 30.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.80 ปี 2558 เท่ากับ 28.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.94  
ปี 2559 เท่ากับ 34.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.60 และปี 2560 เท่ากับ 27.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.40 

 เมื่ อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระท่ีเปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 
3 การฟัง การดู และการพูด คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา   

 

แผนภาพที่ 205  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 205 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
20.80 ปี 2557 เท่ากับ 22.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.21 ปี 2558 เท่ากับ 20.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.70  
ปี 2559 เท่ากับ 20.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.13 และปี 2560 เท่ากับ 21.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.62 

 -
 5.00

 10.00
 15.00
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 25.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 20.80 22.01 20.31 20.44 21.06
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 11.29 11.17 8.79 19.53 17.14
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น 
19.08 18.78 23.44 24.67 18.12

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 

20.30 18.92 21.72 22.00 23.91

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ  แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
11.29 ปี 2557 เท่ากับ 11.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.12 ปี 2558 เท่ากับ 8.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.38 ปี 2559 
เท่ากับ 19.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.74 และปี 2560 เท่ากับ 17.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.39 

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 
2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.08 ปี 2557 เท่ากับ 18.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.30 ปี 2558 เท่ากับ 23.44 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.65 ปี 2559 เท่ากับ 24.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.23 และปี 2560 เท่ากับ 18.12 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -6.55 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 20.30 ปี 2557 เท่ากับ 18.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.38 ปี 2558 เท่ากับ 21.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
2.80 ปี 2559 เท่ากับ 22.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.28 และปี 2560 เท่ากับ 23.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.91 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.มหาสารคาม 
เขต 2 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนโลก คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือสาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 

แผนภาพที่ 206 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 206  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 6.52
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 17.76 11.49 11.72 24.57 13.91
สาระที่ 2 การวัด 20.39 23.65 14.06 15.00 8.70
สาระที่ 4 พีชคณิต 14.27 16.22 22.20 19.40 14.42
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ

น่าจะเป็น 
11.70 8.71 17.71 14.67 19.37

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.52 คะแนน 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.76 ปี 2557 เท่ากับ 11.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.28 ปี 2558 เท่ากับ 11.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.23  
ปี 2559 เท่ากับ 24.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.85 และปี 2560 เท่ากับ 13.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.66  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.39 ปี 2557 
เท่ากับ 23.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.25 ปี 2558 เท่ากับ 14.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.59 ปี 2559 เท่ากับ 15.00 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.94 และปี 2560 เท่ากับ 8.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.30  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  ไม่มีข้อมูลการทดสอบสาระเรขาคณิต 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.27 ปี 2557 
เท่ากับ 16.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.95 ปี 2558 เท่ากับ 22.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.99 ปี 2559 เท่ากับ 
19.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.80 และปี 2560 เท่ากับ 14.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.98 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 11.70 ปี 2557 เท่ากับ 8.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.99 ปี 2558 เท่ากับ 17.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
9.00 ปี 2559 เท่ากับ 14.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.04 และปี 2560 เท่ากับ 19.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.70 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระท่ีเปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 
พีชคณิต คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
 

แผนภาพที่ 207 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 31.88

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 22.06 33.47 27.08 30.13 17.10

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 29.24 28.23 30.80 32.00 15.75

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 24.28 26.29 22.59 24.67 23.05

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 22.37 21.85 27.60 22.29 19.17

สาระที่ 5 พลังงาน 23.42 28.65 24.06 22.80 17.50

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 29.35 28.07 31.01 21.23 27.94

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 25.51 25.99 23.08 25.33 17.30

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่207 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 31.88 คะแนน 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 22.06 ปี 2557 เท่ากับ 33.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.41 ปี 2558 เท่ากับ 27.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-6.39 ปี 2559 เท่ากับ 30.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.05 และปี 2560 เท่ากับ 17.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.04  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.24 
ปี 2557 เท่ากับ 28.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.01 ปี 2558 เท่ากับ 30.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.58 ปี 2559 
เท่ากับ 32.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.20 และปี 2560 เท่ากับ 15.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.25  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
24.28 ปี 2557 เท่ากับ 26.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.01 ปี 2558 เท่ากับ 22.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.70  
ปี 2559 เท่ากับ 24.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.08 และปี 2560 เท่ากับ 23.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.62 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.37 ปี 2557 เท่ากับ 21.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.52 ปี 2558 เท่ากับ 27.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.76 ปี 
2559 เท่ากับ 22.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.32 และปี 2560 เท่ากับ 19.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.12  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.42 ปี 2557 
เท่ากับ 28.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.23 ปี 2558 เท่ากับ 24.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.59 ปี 2559 เท่ากับ 22.80 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.26 และปี 2560 เท่ากับ 17.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.30 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 29.35 ปี 2557 เท่ากับ 28.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.29 ปี 2558 เท่ากับ 31.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
2.94 ปี 2559 เท่ากับ 21.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.78 และปี 2560 เท่ากับ 27.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.71 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.51 ปี 2557 เท่ากับ 25.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.48 ปี 2558 เท่ากับ 23.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.91 ปี 2559 
เท่ากับ 25.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.26 และปี 2560 เท่ากับ 17.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.03 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6  สั งกัด  
สพป.มหาสารคาม เขต 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่า
สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
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  1.2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แผนภาพที่ 208 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 
 จากแผนภาพที ่208   พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.66 ปี 2557 
เท่ากับ 58.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.66 ปี 2558 เท่ากับ 55.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.81 ปี 2559 เท่ากับ 63.57 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.06 และปี 2560 เท่ากับ 56.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.74  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.93 ปี 2557 
เท่ากับ 48.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.96 ปี 2558 เท่ากับ 48.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.40 ปี 2559 เท่ากับ 53.09 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.52 และปี 2560 เท่ากับ 50.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.96  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 57.73 
ปี 2557 เท่ากับ 53.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.72 ปี 2558 เท่ากับ 66.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.61 ปี 2559 
เท่ากับ 62.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.34 และปี 2560 เท่ากับ 73.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.40 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.69  
ปี 2557 เท่ากับ 36.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.00 ปี 2558 เท่ากับ 35.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.82 ปี 2559 เท่ากับ 
33.55คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.32 และปี 2560 เท่ากับ 36.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.15  

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 50.66 58.32 55.52 63.57 56.84
สาระที่ 2 การเขียน 52.93 48.97 48.57 53.09 50.13
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 57.73 53.01 66.62 62.28 73.68
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 37.69 36.68 35.87 33.55 36.71
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 38.66 40.98 48.14 45.15 43.57

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย  แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.66 ปี 2557 เท่ากับ 40.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.32 ปี 2558 เท่ากับ 48.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.16 ปี 
2559 เท่ากับ 45.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.99 และปี 2560 เท่ากับ 43.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.58 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม. เขต 26 
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระท่ีเปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระท่ี 1 การอ่าน คะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
   

แผนภาพที่ 209 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 209 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
วิชาภาษาอังกฤษ สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.03 ปี 2557 เท่ากับ 24.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.20 ปี 2558 เท่ากับ 25.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.82 ปี 2559 
เท่ากับ 24.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.08 และปี 2560 เท่ากับ 25.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.54 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
14.95 ปี 2557 เท่ากับ 13.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.68 ปี 2558 เท่ากับ 16.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.29  
ปี 2559 เท่ากับ 21.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.81 และปี 2560 เท่ากับ 20.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.77 

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.13 ปี 2557 เท่ากับ 22.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.44 ปี 2558 เท่ากับ 22.67 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 0.10 ปี 2559 เท่ากับ 22.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.32 และปี 2560 เท่ากับ 22.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.41 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 26.03 24.83 25.65 24.57 25.11
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 14.95 13.27 16.56 21.36 20.59
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น 
21.13 22.57 22.67 22.35 22.76

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 

27.96 23.52 23.83 29.48 24.87

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 27.96 ปี 2557 เท่ากับ 23.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.44 ปี 2558 เท่ากับ 23.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.30 
ปี 2559 เท่ากับ 29.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.65 และปี 2560 เท่ากับ 24.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.61 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม. เขต 26  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
 

แผนภาพที่ 210 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 210  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สพม.26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระท่ีเปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 20.36 คะแนน 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.77 ปี 2557 เท่ากับ 13.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.75 ปี 2558 เท่ากับ 20.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.24  
ปี 2559 เท่ากับ 25.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.11 และปี 2560 เท่ากับ 22.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.54  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.71 ปี 2557 
เท่ากับ 26.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.95 ปี 2558 เท่ากับ 19.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.40 ปี 2559 เท่ากับ 18.20 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.05และปี 2560 เท่ากับ 12.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.91  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  ไม่มีข้อมูลการทดสอบสาระเรขาคณิต 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 20.36
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 18.77 13.02 20.26 25.37 22.82
สาระที่ 2 การวัด 20.71 26.65 19.25 18.20 12.30
สาระที่ 4 พีชคณิต 16.02 20.71 29.60 23.86 22.07
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ

น่าจะเป็น 
16.96 14.73 19.69 19.29 22.26

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.02 ปี 2557 
เท่ากับ 20.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.69 ปี 2558 เท่ากับ 29.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.89 ปี 2559 เท่ากับ 
23.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.73 และปี 2560 เท่ากับ 22.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.79 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 16.96 ปี 2557 เท่ากับ 14.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.23 ปี 2558 เท่ากับ 19.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
4.96 ปี 2559 เท่ากับ 19.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.40 และปี 2560 เท่ากับ 22.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.97 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม.26  
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 5 การวัด คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 พีชคณิต 
 

แผนภาพที่ 211 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 211 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.07 คะแนน 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 30.58 ปี 2557 เท่ากับ 45.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 15.13 ปี 2558 เท่ากับ 35.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง      
-9.83 ปี 2559 เท่ากับ 36.24 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.36 และปี 2560 เท่ากับ 27.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.60  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 32.07

สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 30.58 45.72 35.89 36.24 27.65

สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 35.11 30.60 42.96 40.32 32.06

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 28.02 27.42 28.73 33.01 24.43

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 22.12 21.20 27.86 27.94 27.93

สาระท่ี 5 พลังงาน 23.73 28.91 35.32 24.22 22.37

สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 34.33 30.00 39.34 27.54 38.76

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 25.07 28.78 27.47 25.17 24.10

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.11 
ปี 2557 เท่ากับ 30.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.51 ปี 2558 เท่ากับ 42.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.36 ปี 2559 
เท่ากับ 40.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.64 และปี 2560 เท่ากับ 32.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.26  

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.02 ปี 2557 เท่ากับ 27.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.60 ปี 2558 เท่ากับ 28.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.31  
ปี 2559 เท่ากับ 33.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.28 และปี 2560 เท่ากับ 24.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.57 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.12 ปี 2557 เท่ากับ 21.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.92 ปี 2558 เท่ากับ 27.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.66 ปี 
2559 เท่ากับ 27.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.08 และปี 2560 เท่ากับ 27.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.73 ปี 2557 
เท่ากับ 28.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.18 ปี 2558 เท่ากับ 35.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.42 ปี 2559 เท่ากับ 
24.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.10 และปี 2560 เท่ากับ 22.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.85 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 34.33 ปี 2557 เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.33 ปี 2558 เท่ากับ 39.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
9.34 ปี 2559 เท่ากับ 27.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.81 และปี 2560 เท่ากับ 38.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.22 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.07 ปี 2557 เท่ากับ 28.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.71 ปี 2558 เท่ากับ 27.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.31 ปี 
2559 เท่ากับ 25.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.30 และปี 2560 เท่ากับ 24.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.07 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม.26 วิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่   
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แผนภาพที่ 212 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ทุกสาระ   
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 212 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
สังกัด สพม.เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
39.08 ปี 2557 เท่ากับ 33.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.69 ปี 2558 เท่ากับ 37.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.02  
ปี 2559 เท่ากับ 33.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.49 และปี 2560 เท่ากับ 33.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.16  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาใน 
ปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.87 ปี 2557 เท่ากับ 37.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.52 ปี 2558 เท่ากับ 45.45 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.06 ปี 2559 เท่ากับ 33.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.46 และปี 2560 เท่ากับ 34.29 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.30  

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.91  
ปี 2557 เท่ากับ 37.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.16 ปี 2558 เท่ากับ 49.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.41 ปี 2559 
เท่ากับ 37.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.10 และปี 2560 เท่ากับ 29.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.62 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.03  
 2557 เท่ากับ 34.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.12 ปี 2558 เท่ากับ 31.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.43 ปี 2559 เท่ากับ 
32.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.29 และปี 2560 เท่ากับ 30.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.85  

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.13 ปี 2557 
เท่ากับ 33.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.81 ปี 2558 เท่ากับ 36.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.70 ปี 2559 เท่ากับ 
40.88 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.24 และปี 2560 เท่ากับ 40.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.59  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 39.08 33.39 37.41 33.92 33.76
สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ

การด่าเนินชีวิตในสังคม 
33.87 37.39 45.45 33.99 34.29

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 28.91 37.07 49.48 37.38 29.75
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 27.03 34.15 31.72 32.01 30.16
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 30.13 33.94 36.64 40.88 40.29

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สพม. เขต 26 ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม. เขต 26 
วิชาสังคมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคมเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์   
 

   2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 213 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 213  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.84 ปี 2557 
เท่ากับ 43.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.68 ปี 2558 เท่ากับ 42.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.87 ปี 2559 เท่ากับ 45.68 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.03 และปี 2560 เท่ากับ 40.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.12  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.28 ปี 2557 
เท่ากับ 35.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.89 ปี 2558 เท่ากับ 33.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.01 ปี 2559 เท่ากับ 36.21 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.83 และปี 2560 เท่ากับ 32.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.60 

 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
52.19 ปี 2557 เท่ากับ 35.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.82 ปี 2558 เท่ากับ 54.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 19.35  
ปี 2559 เท่ากับ 53.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.86 และปี 2560 เท่ากับ 57.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.47 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 39.84 43.52 42.65 45.68 40.56
สาระที่ 2 การเขียน 38.28 35.39 33.38 36.21 32.61
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 52.19 35.37 54.72 53.86 57.33
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 25.28 29.14 26.27 24.78 26.23
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 27.92 30.07 32.65 33.68 29.08

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.28  
ปี 2557 เท่ากับ 29.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.86 ปี 2558 เท่ากับ 26.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.87 ปี 2559 
เท่ากับ 24.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.49 และปี 2560 เท่ากับ 26.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.45  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.92 ปี 2557 เท่ากับ 30.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.16 ปี 2558 เท่ากับ 32.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.58  
ปี 2559 เท่ากับ 33.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.03 และปี 2560 เท่ากับ 29.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.60 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช.วิชาภาษาไทย 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา   
 

แผนภาพที่ 214 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 214 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
20.78 ปี 2557 เท่ากับ 21.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.71 ปี 2558 เท่ากับ 21.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.14  
ปี 2559 เท่ากับ 19.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.47 และปี 2560 เท่ากับ 21.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.19 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 20.78 21.50 21.35 19.88 21.07
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 10.86 11.71 12.40 19.55 18.36
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
18.96 19.74 21.65 22.05 21.26

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 

22.07 18.56 20.31 24.31 17.89

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
10.86 ปี 2557 เท่ากับ 11.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.85 ปี 2558 เท่ากับ 12.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.70  
ปี 2559 เท่ากับ 19.55 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.14 และปี 2560 เท่ากับ 18.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.19 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 18.96 ปี 2557 เท่ากับ 19.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.78 ปี 2558 เท่ากับ 21.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
1.91 ปี 2559 เท่ากับ 22.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.40 และปี 2560 เท่ากับ 21.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.78 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 22.07 ปี 2557 เท่ากับ 18.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.52 ปี 2558 เท่ากับ 20.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
1.75 ปี 2559 เท่ากับ 24.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.00 และปี 2560 เท่ากับ 17.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.42 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช.  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
 

แผนภาพที่ 215 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 215 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.22 คะแนน 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 14.22
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 18.00 11.76 16.37 23.07 17.07
สาระที่ 2 การวัด 15.41 24.63 14.18 9.37 7.47
สาระที่ 4 พีชคณิต 14.13 16.56 23.22 19.74 13.48
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ

น่าจะเป็น 
11.67 11.68 15.46 13.43 18.50

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.00 ปี 2557 เท่ากับ 11.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.24 ปี 2558 เท่ากับ 16.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.60  
ปี 2559 เท่ากับ 23.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.70 และปี 2560 เท่ากับ 17.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.00 

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.41 ปี 2557 
เท่ากับ 24.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.22 ปี 2558 เท่ากับ 14.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.46 ปี 2559 เท่ากับ 9.37 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.80 และปี 2560 เท่ากับ 7.47 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.90 

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  ไม่มีข้อมูลการทดสอบสาระเรขาคณิต  

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.13 ปี 2557 
เท่ากับ 16.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.43 ปี 2558 เท่ากับ 23.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.66 ปี 2559 เท่ากับ 
19.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.48 และปี 2560 เท่ากับ 13.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.26 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 11.67 ปี 2557 เท่ากับ 11.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.01 ปี 2558 เท่ากับ 15.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.78 ปี 2559 เท่ากับ 13.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.04 และปี 2560 เท่ากับ 18.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.07 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. วิชา
คณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต คะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

แผนภาพที่ 216 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0
5
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 27.30
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 22.16 38.46 27.56 28.28 22.99
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 29.65 26.42 37.70 29.24 27.25
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 23.49 23.16 24.32 29.56 21.72
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 21.61 18.95 24.66 26.77 23.87
สาระที่ 5 พลังงาน 22.31 25.85 28.25 20.00 21.40
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 29.37 26.78 32.36 23.40 29.22
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 25.77 29.12 25.61 22.11 20.78

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 216 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 27.30 คะแนน 

 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 22.16 ปี 2557 เท่ากับ 38.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 16.30 ปี 2558 เท่ากับ 27.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.90 
ปี 2559 เท่ากับ 28.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.72 และปี 2560 เท่ากับ 22.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.29  

 สาระที ่2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.65 
ปี 2557 เท่ากับ 26.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.23 ปี 2558 เท่ากับ 37.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.28 ปี 2559 
เท่ากับ 29.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.46 และปี 2560 เท่ากับ 27.25 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.99 

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
23.49 ปี 2557 เท่ากับ 23.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.33 ปี 2558 เท่ากับ 24.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.16  
ปี 2559 เท่ากับ 29.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.24 และปี 2560 เทา่กับ 21.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.84 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
21.61 ปี 2557 เท่ากับ 18.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.66 ปี 2558 เท่ากับ 24.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.71  
ปี 2559 เท่ากับ 26.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.11 และปี 2560 เท่ากับ 23.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.90  

 สาระที่ 5 พลังงาน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.31 ปี 2557 
เท่ากับ 25.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.54 ปี 2558 เท่ากับ 28.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.40 ปี 2559 เท่ากับ 
20.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.25 และปี 2560 เท่ากับ 21.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.40 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 29.37 ปี 2557 เท่ากับ 26.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59 ปี 2558 เท่ากับ 32.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
5.57 ปี 2559 เท่ากับ 23.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.95 และปี 2560 เท่ากับ 29.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.82 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.77 ปี 2557 เท่ากับ 29.12 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.35 ปี 2558 เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.50  
ปี 2559 เท่ากับ 22.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.51 และปี 2560 เท่ากับ 20.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.32 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่   
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แผนภาพที่ 217 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ทุกสาระ   
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่205 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.24 ปี 2557 เท่ากับ 27.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.89 ปี 2558 เท่ากับ 29.43 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 2.09 ปี 2559 
เท่ากับ 25.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.02 และปี 2560 เท่ากับ 26.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.96  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 
2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.83 ปี 2557 เท่ากับ 30.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.60 ปี 2558 เท่ากับ 36.75 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 6.32 ปี 2559 เท่ากับ 26.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.03 และปี 2560 เท่ากับ 28.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.30  

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.07 ปี 2557 
เท่ากับ 27.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.02 ปี 2558 เท่ากับ 40.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.73 ปี 2559 เท่ากับ 32.14 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.69 และปี 2560 เท่ากับ 27.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.81 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.94 ปี 2557 
เท่ากับ 26.71 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 3.78 ปี 2558 เท่ากับ 26.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.09 ปี 2559 เท่ากับ 25.99 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.81 และปี 2560 เท่ากับ 26.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.30  

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.97 ปี 2557 
เท่ากับ 26.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.28 ปี 2558 เท่ากับ 30.36 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 3.67 ปี 2559 เท่ากับ 30.47 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.11 และปี 2560 เท่ากับ 31.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.74 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 34.24 27.34 29.43 25.42 26.38

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด่าเนินชีวิตในสังคม 

26.83 30.43 36.75 26.72 28.02

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 23.07 27.09 40.82 32.14 27.33

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 22.94 26.71 26.80 25.99 26.29

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 27.97 26.69 30.36 30.47 31.21

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สช. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. วิชาสังคมศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
 

   3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนภาพที่ 218 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 218 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.30 ปี 2557 
เท่ากับ 65.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.73 ปี 2558 เท่ากับ 65.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.66 ปี 2559 เท่ากับ 
71.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.23 และปี 2560 เท่ากับ 67.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.83  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.21 ปี 2557 
เท่ากับ 63.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.93 ปี 2558 เท่ากับ 57.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.21 ปี 2559 เท่ากับ 62.21 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.14 และปี 2560 เท่ากับ 60.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.23  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
56.16 ปี 2557 เท่ากับ 67.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.99 ปี 2558 เท่ากับ 72.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.43  
ปี 2559 เท่ากับ 72.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.41 และปี 2560 เท่ากับ 84.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.92 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.56  
ปี 2557 เท่ากับ 43.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.13 ปี 2558 เท่ากับ 44.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.14 ปี 2559 
เท่ากับ 42.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.13 และปี 2560 เท่ากับ 45.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.56  

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 61.30 65.03 65.69 71.92 67.09
สาระที่ 2 การเขียน 65.21 63.28 57.07 62.21 60.98
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 56.16 67.15 72.57 72.16 84.08
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 48.56 43.43 44.58 42.45 45.01
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 47.42 50.77 57.27 55.51 53.46

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
47.42 ปี 2557 เท่ากับ 50.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.34 ปี 2558 เท่ากับ 57.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.51  
ปี 2559 เท่ากับ 55.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.76 และปี 2560 เท่ากับ 53.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.05 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช.วิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา   

แผนภาพที่ 219 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 219 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
45.47 ปี 2557 เท่ากับ 39.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.27 ปี 2558 เท่ากับ 44.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.05  
ปี 2559 เท่ากับ 44.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.64 และปี 2560 เท่ากับ 44.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.87 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
23.41 ปี 2557 เท่ากับ 22.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.43 ปี 2558 เท่ากับ 29.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.80  
ปี 2559 เท่ากับ 29.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.05 และปี 2560 เท่ากับ 37.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.11 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 32.75 ปี 2557 เท่ากับ 33.01 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.26 ปี 2558 เท่ากับ 32.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.27 
2559 เท่ากับ 37.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.58 และปี 2560 เท่ากับ 35.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.11 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 45.47 39.20 44.25 44.89 44.01

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 23.41 22.98 29.78 29.73 37.85

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธก์ับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

32.75 33.01 32.74 37.32 35.21

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธก์ับชุมชนและ
โลก 

42.02 41.22 36.23 39.48 50.06

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 42.02 ปี 2557 เท่ากับ 41.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.80 ปี 2558 เท่ากับ 36.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.99 
ปี 2559 เท่ากับ 39.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.25 และปี 2560 เท่ากับ 50.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.58 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 สังกัด สกอ.  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 

แผนภาพที่ 220 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 208 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 41.22 คะแนน 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.97 ปี 2557 เท่ากับ 21.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.18 ปี 2558 เท่ากับ 33.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.00  
ปี 2559 เท่ากับ 39.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.25 และปี 2560 เท่ากับ 38.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.63 

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.20 ปี 2557 
เท่ากับ 30.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.66 ปี 2558 เท่ากับ 29.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.52 ปี 2559 เท่ากับ 41.09 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.75 และปี 2560 เท่ากับ 31.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.87 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 41.22
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 27.97 21.79 33.79 39.04 38.41
สาระที่ 2 การวัด 26.20 30.86 29.34 41.09 31.23
สาระที่ 4 พีชคณิต 23.73 31.88 38.47 33.38 40.61
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ

น่าจะเป็น 
26.50 26.02 32.32 34.45 38.45

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 เรขาคณิต  ไม่มีข้อมูลการทดสอบสาระเรขาคณิต  

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.73 ปี 2557 
เท่ากับ 31.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.15 ปี 2558 เท่ากับ 38.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.58 ปี 2559 เท่ากับ 
33.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.09 และปี 2560 เท่ากับ 40.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.24 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 26.50 ปี 2557 เท่ากับ 26.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.48 ปี 2558 เท่ากับ 32.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
6.30 ปี 2559 เท่ากับ 34.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.13 และปี 2560 เท่ากับ 38.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.00 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ.  
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

แผนภาพที่ 221 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 221 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 49.96 คะแนน 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 49.96
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 38.85 55.04 42.29 40.29 37.73
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 43.18 40.12 45.38 49.38 47.59
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 36.24 36.67 35.99 40.13 34.79
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 26.79 28.57 31.64 33.44 39.19
สาระที่ 5 พลังงาน 29.66 35.16 42.56 31.26 30.89
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 40.86 33.21 43.01 27.46 48.76
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 25.23 33.44 30.43 29.17 33.63

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ม.6 รายวิชา แยกรายสาระ 

278  

 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 38.85 ปี 2557 เท่ากับ 55.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 16.19 ปี 2558 เท่ากับ 42.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.75 
ปี 2559 เท่ากับ 40.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.01 และปี 2560 เท่ากับ 37.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.56  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.18  
ปี 2557 เท่ากับ 40.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.07 ปี 2558 เท่ากับ 45.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.26 ปี 2559 เท่ากับ 
49.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.00 และปี 2560 เท่ากับ 47.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.79 

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.24 
ปี 2557 เท่ากับ 36.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.43 ปี 2558 เท่ากับ 35.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.68 ปี 2559 เท่ากับ 
40.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.14 และปี 2560 เท่ากับ 34.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.34 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.79  
ปี 2557 เท่ากับ 28.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.77 ปี 2558 เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.08 ปี 2559 เท่ากับ 
33.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.80 และปี 2560 เท่ากับ 39.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.75  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.66 ปี 2557 
เท่ากับ 35.16 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 5.50 ปี 2558 เท่ากับ 42.56 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 7.40 ปี 2559 เท่ากับ 31.26 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.30 และปี 2560 เท่ากับ 30.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.37 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 40.86 ปี 2557 เท่ากับ 33.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.65 ปี 2558 เท่ากับ 43.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
9.80 ปี 2559 เท่ากับ 27.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.55 และปี 2560 เท่ากับ 48.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 21.29 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.23 ปี 2557 เท่ากับ 33.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.21 ปี 2558 เท่ากับ 30.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.01 ปี 2559 
เท่ากับ 29.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.26 และปี 2560 เท่ากับ 33.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.47 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ.  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ   
 

  



 

O-NET ชั้น ม.6 รายวิชา แยกรายสาระ  

279 

แผนภาพที่ 222 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ทุกสาระ   
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 222 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
สังกัด สกอ. ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่ เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
43.59 ปี 2557 เท่ากับ 36.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.86 ปี 2558 เท่ากับ 40.90 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 4.16 ปี 2559 
เท่ากับ 38.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.33 และปี 2560 เท่ากับ 40.21 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.64  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาใน  
ปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.22 ปี 2557 เท่ากับ 41.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.16 ปี 2558 เท่ากับ 48.38 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.32 ปี 2559 เท่ากับ 38.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.09 และปี 2560 เท่ากับ 44.58 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 6.28 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.07 ปี 2557 
เท่ากับ 46.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.78 ปี 2558 เท่ากับ 52.54 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 5.70 ปี 2559 เท่ากับ 41.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.04 และปี 2560 เท่ากับ 38.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.49 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.33 ปี 2557 
เท่ากับ 42.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.44 ปี 2558 เท่ากับ 35.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.76 ปี 2559 เท่ากับ 35.46 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.45 และปี 2560 เท่ากับ 35.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.32  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 43.59 36.73 40.90 38.57 40.21
สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ

การด่าเนินชีวิตในสังคม 
42.22 41.06 48.38 38.29 44.58

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 36.07 46.84 52.54 41.50 38.01
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 32.33 42.77 35.01 35.46 35.14
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 35.69 40.34 40.82 44.61 48.26

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สกอ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.69 ปี 2557 
เท่ากับ 40.34 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 4.65 ปี 2558 เท่ากับ 40.82 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.48 ปี 2559 เท่ากับ 44.61 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.79 และปี 2560 เท่ากับ 48.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.65 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สกอ. วิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์    
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์   
 

   4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (สถ.จ.มหาสารคาม)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

แผนภาพที่ 223 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 223 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.44 ปี 2557 
เท่ากับ 48.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.93 ปี 2558 เท่ากับ 44.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.67 ปี 2559 เท่ากับ 48.74 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.04 และปี 2560 เท่ากับ 42.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.03  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.67 ปี 2557 
เท่ากับ 38.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.43 ปี 2558 เท่ากับ 37.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.04 ปี 2559 เท่ากับ 40.36 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.16 และปี 2560 เท่ากับ 35.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.58  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 43.44 48.37 44.70 48.74 42.71
สาระที่ 2 การเขียน 43.67 38.24 37.20 40.36 35.78
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 53.71 40.73 56.74 52.21 61.28
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 30.10 30.69 28.71 26.51 29.09
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 32.05 33.54 34.61 34.09 33.67

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
53.71 ปี 2557 เท่ากับ 40.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.98 ปี 2558 เท่ากับ 56.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 16.01  
ปี 2559 เท่ากับ 52.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.52 และปี 2560 เท่ากับ 61.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.07 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.10 ปี 2557 เท่ากับ 30.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.59 ปี 2558 เท่ากับ 28.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.98  
ปี 2559 เท่ากับ 26.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.20 และปี 2560 เท่ากับ 29.09 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.58 

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.05 ปี 2557 เท่ากับ 33.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.50 ปี 2558 เท่ากับ 34.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.07  
ปี 2559 เท่ากับ 34.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.52 และปี 2560 เท่ากับ 33.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.42 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระท่ีเปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการ
พูด คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย   
 

แผนภาพที่ 224 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 224 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.37 ปี 2557 เท่ากับ 22.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.31 ปี 2558 เท่ากับ 20.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.89  
ปี 2559 เท่ากับ 20.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.11 และปี 2560 เท่ากับ 20.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.19 

 -
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 22.37 22.68 20.79 20.68 20.87
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 12.55 10.81 10.35 20.14 18.37
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น 
19.93 20.64 20.69 21.63 22.18

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 

24.08 19.03 20.34 26.30 20.41

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
12.55 ปี 2557 เท่ากับ 10.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.75 ปี 2558 เท่ากับ 10.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.46  
ปี 2559 เท่ากับ 20.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.79 และปี 2560 เท่ากับ 18.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.77 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 19.93 ปี 2557 เท่ากับ 20.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.71 ปี 2558 เท่ากับ 20.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
0.05 ปี 2559 เท่ากับ 21.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.94 และปี 2560 เท่ากับ 22.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.54 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 24.08 ปี 2557 เท่ากับ 19.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.05 ปี 2558 เท่ากับ 20.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
1.31 ปี 2559 เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.96 และปี 2560 เท่ากับ 20.41 คะแนนเฉลี่ยลงลด -5.89 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 

แผนภาพที่ 225 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 225 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
16.53 ปี 2557 เท่ากับ 10.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.02 ปี 2558 เท่ากับ 15.23 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.73  
ปี 2559 เท่ากับ 22.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.02 และปี 2560 เท่ากับ 17.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.50  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 16.53 10.51 15.23 22.25 17.75
สาระที่ 2 การวัด 17.74 27.41 16.78 11.66 7.83
สาระที่ 4 พีชคณิต 14.22 17.39 24.10 19.37 15.00
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็น 
14.52 12.08 16.04 15.80 19.59

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ม.6 รายวิชา แยกรายสาระ  

283 

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.74 ปี 2557 
เท่ากับ 27.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.67 ปี 2558 เท่ากับ 16.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.63 ปี 2559 เท่ากับ 
11.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.12 และปี 2560 เท่ากับ 7.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.83  

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  ไม่มีข้อมูลการทดสอบสาระเรขาคณิต 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.22 ปี 2557 
เท่ากับ 17.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.17 ปี 2558 เท่ากับ 24.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.70 ปี  2559 เท่ากับ 
19.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.73 และปี 2560 เท่ากับ 15.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.36 

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 14.52 ปี 2557 เท่ากับ 12.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.44 ปี 2558 เท่ากับ 16.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.97 ปี 2559 เท่ากับ 15.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.24 และปี 2560 เท่ากับ 19.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.79 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม 
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต คะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

แผนภาพที่ 226 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 25.09
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด่ารงชีวิต 
25.58 40.48 28.81 31.45 23.40

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 29.73 26.57 37.53 32.08 26.07
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 25.00 24.29 25.60 29.18 21.10
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 21.55 19.08 25.50 25.96 24.12
สาระที่ 5 พลังงาน 22.89 25.98 31.31 21.00 20.00
สาระที่ 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 31.74 28.40 34.89 26.99 31.39
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 24.54 27.65 26.68 23.52 21.52

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 226 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 25.09 คะแนน 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 25.58 ปี 2557 เท่ากับ 40.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.89 ปี 2558 เท่ากับ 28.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง      
-11.67 ปี 2559 เท่ากับ 31.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.65 และปี 2560 เท่ากับ 23.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.05  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.73 
ปี 2557 เท่ากับ 26.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.16 ปี 2558 เท่ากับ 37.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.96 ปี 2559 
เท่ากับ 32.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.45 และปี 2560 เท่ากับ 26.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.02 

 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
25.00 ปี 2557 เท่ากับ 24.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.71 ปี 2558 เท่ากับ 25.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.31  
ปี 2559 เท่ากับ 29.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.58 และปี 2560 เท่ากับ 21.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.07 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
21.55 ปี 2557 เท่ากับ 19.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.47 ปี 2558 เท่ากับ 25.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.43  
ปี 2559 เท่ากับ 25.96 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.45 และปี 2560 เท่ากับ 24.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.84  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.89 ปี 2557 
เท่ากับ 25.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.09 ปี 2558 เท่ากับ 31.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.33 ปี 2559 เท่ากับ 
21.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.30 และปี 2560 เท่ากับ 20.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.00 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 31.74 ปี 2557 เท่ากับ 28.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.33 ปี 2558 เท่ากับ 34.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
6.48 ปี 2559 เท่ากับ 26.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.90 และปี 2560 เท่ากับ 31.39 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.40 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
24.54 ปี 2557 เท่ากับ 27.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.11 ปี 2558 เท่ากับ 26.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.97  
ปี 2559 เท่ากับ 25.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.15 และปี 2560 เท่ากับ 21.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.01 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 6 กระบวนการและ
การเปลี่ยนแปลงโลก คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่   
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แผนภาพที่ 227 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ทุกสาระ   
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 227 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.68 ปี 2557 เท่ากับ 29.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.71 ปี 2558 เท่ากับ 30.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.55  
 2559 เท่ากับ 27.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.92 และปี 2560 เท่ากับ 28.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.94  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 
2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.71 ปี 2557 เท่ากับ 32.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.48 ปี 2558 เท่ากับ 38.84 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.66 ปี 2559 เท่ากับ 29.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.12 และปี 2560 เท่ากับ 30.02 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.30  

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.37  
ปี 2557 เท่ากับ 29.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.45 ปี 2558 เท่ากับ 43.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.77 ปี 2559 
เท่ากับ 34.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.50 และปี 2560 เท่ากับ 26.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.64 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.01  
ปี 2557 เท่ากับ 28.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.21 ปี 2558 เท่ากับ 27.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.07 ปี 2559 
เท่ากับ 28.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.31 และปี 2560 เท่ากับ 26.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.76  

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.85 ปี 2557 
เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.25 ปี 2558 เท่ากับ 31.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.30 ปี 2559 เท่ากับ 
34.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.81 และปี 2560 เท่ากับ 34.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.37 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 34.68 29.97 30.52 27.60 28.54
สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
29.71 32.18 38.84 29.72 30.02

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 25.37 29.81 43.58 34.08 26.45
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 25.01 28.22 27.15 28.46 26.70
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 27.85 29.11 31.41 34.22 34.59

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สถ.จ.มหาสารคาม  
วิชาสังคมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระที่คะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร์   

   5) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 

แผนภาพที่ 228 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ทุกสาระ   
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 228 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.66 ปี 2557 
เท่ากับ 37.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.94 ปี 2558 เท่ากับ 36.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.28 ปี 2559 เท่ากับ 39.68 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.36 และปี 2560 เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.68  

 สาระที่ 2 การเขียน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.55 ปี 2557 
เท่ากับ 29.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.18 ปี 2558 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.86 ปี 2559 เท่ากับ 28.17 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.67 และปี 2560 เท่ากับ 27.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.50  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
42.34 ปี 2557 เท่ากับ 32.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.09 ปี 2558 เท่ากับ 48.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 16.66  
ปี 2559 เท่ากับ 45.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.74 และปี 2560 เท่ากับ 40.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.29 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.83 ปี 2557 เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.29 ปี 2558 เท่ากับ 24.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น -2.18  
ปี 2559 เท่ากับ 23.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.96 และปี 2560 เท่ากับ 23.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.48  

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 การอ่าน 33.66 37.60 36.31 39.68 30.00
สาระที่ 2 การเขียน 30.55 29.36 27.50 28.17 27.67
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 42.34 32.24 48.91 45.16 40.87
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 26.83 27.11 24.93 23.97 23.49
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 24.30 26.14 28.08 25.45 28.22

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
24.30 ปี 2557 เท่ากับ 26.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.84 ปี 2558 เท่ากับ 28.08 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.95  
ปี 2559 เท่ากับ 25.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.64 และปี 2560 เท่ากับ 28.22 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.77 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด พศ. วิชาภาษาไทย 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
 

แผนภาพที่ 229 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ทุกสาระ   
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 229 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
20.23 ปี 2557 เท่ากับ 22.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.46 ปี 2558 เท่ากับ 19.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.82  
ปี 2559 เท่ากับ 19.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.51 และปี 2560 เท่ากับ 20.12 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.77 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
12.03 ปี 2557 เท่ากับ 10.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.74 ปี 2558 เท่ากับ 9.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.07 ปี 2559 
เท่ากับ 18.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.76 และปี 2560 เท่ากับ 16.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.94 

 สาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 18.39 ปี 2557 เท่ากับ 19.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.50 ปี 2558 เท่ากับ 21.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
1.30 ปี 2559 เท่ากับ 23.12 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.93 และปี 2560 เท่ากับ 20.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.57 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 21.76 ปี 2557 เท่ากับ 18.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.77 ปี 2558 เท่ากับ 17.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-1.24 ปี 2559 เท่ากับ 21.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.93 และปี 2560 เท่ากับ 18.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.31 

 -
 5.00

 10.00
 15.00
 20.00
 25.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 20.23 22.69 19.87 19.35 20.12

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 12.03 10.29 9.22 18.98 16.04

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธก์ับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

18.39 19.89 21.19 23.12 20.55

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธก์ับชุมชนและโลก 21.76 18.99 17.75 21.68 18.38

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด พศ. วิชา
ภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 3 ภาษาฯ กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 

แผนภาพที่ 230 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกสาระ    
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 230 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา
คณิตศาสตร์ สถ.จ.มหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 13.70 คะแนน 

 สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
16.80 ปี 2557 เท่ากับ 12.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.58 ปี 2558 เท่ากับ 12.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.44  
ปี 2559 เท่ากับ 20.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.23 และปี 2560 เท่ากับ 14.52 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.37  

 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 ปี 2557 
เท่ากับ 22.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.35 ปี 2558 เท่ากับ 17.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.57 ปี 2559 เท่ากับ 8.33 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.85 และปี 2560 เท่ากับ 5.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.31 

 สาระที่ 3 เรขาคณิต  ไม่มีข้อมูลการทดสอบสาระเรขาคณิต 

 สาระที่ 4 พีชคณิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.09 ปี 2557 
เท่ากับ 15.32 คะแนนเฉลียเพ่ิมขึ้น 1.22 ปี 2558 เท่ากับ 21.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.20 ปี 2559 เท่ากับ 
16.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.06 และปี 2560 เท่ากับ 12.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.83 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 13.70
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ 16.80 12.22 12.66 20.89 14.52
สาระที่ 2 การวัด 16.40 22.75 17.19 8.33 5.02
สาระที่ 4 พีชคณิต 14.09 15.32 21.51 16.45 12.62
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็น 
12.31 12.61 15.00 14.93 17.56

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 12.31 ปี 2557 เท่ากับ 12.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.30 ปี 2558 เท่ากับ 15.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
2.39 ปี 2559 เท่ากับ 14.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.07 และปี 2560 เท่ากับ 17.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.62   

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด พศ. วิชา
คณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 4 พีชคณิต คะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 2 การวัด 
 

แผนภาพที่ 231 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาระ   
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 231 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระบูรณาการ  มีการสอบเฉพาะปี 2560  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 18.72 คะแนน 

 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 23.16 ปี 2557 เท่ากับ 34.97 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.81 ปี 2558 เท่ากับ 27.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง      
-7.63 ปี 2559 เท่ากับ 28.03 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.70 และปี 2560 เท่ากับ 24.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.84  

 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.64 
ปี 2557 เท่ากับ 28.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.64 ปี 2558 เท่ากับ 35.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.72 ปี 2559 
เท่ากับ 31.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.34 และปี 2560 เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.55 
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101520253035

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ บูรณาการ 18.72
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 23.16 34.97 27.33 28.03 24.19
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 26.64 28.28 35.00 31.66 27.11
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 22.87 23.50 26.87 24.51 18.48
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 22.49 20.64 25.52 21.20 25.51
สาระที่ 5 พลังงาน 21.18 30.00 31.25 21.83 18.74
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 27.79 24.74 27.88 24.48 27.59
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 24.73 27.01 25.38 23.08 20.28

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์  แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.87 ปี 2557 เท่ากับ 23.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.63 ปี 2558 เท่ากับ 26.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.37  
ปี 2559 เท่ากับ 24.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.37 และปี 2560 เท่ากับ 18.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.03 

 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.49 ปี 2557 เท่ากับ 20.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.85 ปี 2558 เท่ากับ 25.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.88  
ปี 2559 เท่ากับ 21.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.32 และปี 2560 เท่ากับ 25.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.31  

 สาระที่ 5 พลังงาน  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.18 ปี 2557 
เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.82 ปี 2558 เท่ากับ 31.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.25 ปี 2559 เท่ากับ 
21.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.42 และปี 2560 เท่ากับ 18.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.09 

 สาระที่ 6 กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงโลก  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 27.79 ปี 2557 เท่ากับ 24.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.05 ปี 2558 เท่ากับ 27.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.15 ปี 2559 เท่ากับ 24.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.40 และปี 2560 เท่ากับ 27.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.11 

 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
24.73 ปี 2557 เท่ากับ 27.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.28 ปี 2558 เท่ากับ 25.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.63  
ปี 2559 เท่ากับ 23.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.30 และปี 2560 เท่ากับ 20.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.81 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด พศ. วิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่   
 

แผนภาพที่ 232 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ทุกสาระ   
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 37.26 31.12 33.00 26.88 26.64

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด่าเนินชีวิตในสังคม 

26.38 31.37 33.44 27.04 26.71

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์ 24.53 29.37 38.75 30.16 26.03

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 23.89 25.28 26.06 25.48 23.90

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 27.62 26.40 29.00 29.30 27.12

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา แยกตามสาระที่เปิดสอบ  
สังกัด พศ.ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 232 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
สังกัด พศ. ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามสาระที่เปิดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
37.26 ปี 2557 เท่ากับ 31.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.15 ปี 2558 เท่ากับ 33.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.88  
ปี 2559 เท่ากับ 26.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.12 และปี 2560 เท่ากับ 26.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.24  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 
2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.38 ปี 2557 เท่ากับ 31.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.99 ปี 2558 เท่ากับ 33.44 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.07 ปี 2559 เท่ากับ 27.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.39 และปี 2560 เท่ากับ 26.71 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -0.33  

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.53  
ปี 2557 เท่ากับ 29.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.84 ปี 2558 เท่ากับ 38.75 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.38 ปี 2559 
เท่ากับ 30.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.59 และปี 2560 เท่ากับ 26.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.13 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.89  
ปี 2557 เท่ากับ 25.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.39 ปี 2558 เท่ากับ 26.06 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.78 ปี 2559 
เท่ากับ 25.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.58 และปี 2560 เท่ากับ 23.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.58  

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.62 ปี 2557 
เท่ากับ 26.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.22 ปี 2558 เท่ากับ 29.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.60 ปี 2559 เท่ากับ 29.30 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.30 และปี 2560 เท่ากับ 27.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.18 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด พศ. วิชาสังคมศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ตามสาระที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ 
การด่าเนินชีวิตในสังคม คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสาระท่ีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุด คือ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์    
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   1.3.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 

แผนภาพที่ 233 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 233 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 1 การอ่าน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 52.58 ปี 2557 เท่ากับ 
58.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.52 ปี 2558 เท่ากับ 56.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.96 ปี 2559 เท่ากับ 64.26 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.12 และปี 2560 เท่ากับ 57.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.22  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.67 ปี 2557 เท่ากับ 56.66 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.99 ปี 2558 เท่ากับ 53.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.02 ปี 2559 เท่ากับ 61.03 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 7.39 และปี 2560 เท่ากับ 54.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.14 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่าระดับประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.58 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.67 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.91 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 58.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.44 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 56.14 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.50 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 64.26 ระดับจังหวัด เท่ากับ 61.03 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.23 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 57.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 54.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.15 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การอ่าน ประเทศ 52.58 58.10 56.14 64.26 57.04
การอ่าน จังหวัด 49.67 56.66 53.64 61.03 54.89
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O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 234 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 234 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 2 การเขียน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.71 ปี 2557 เท่ากับ 
51.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.21 ปี 2558 เท่ากับ 48.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.78 ปี 2559 เท่ากับ 53.87 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.15 และปี 2560 เท่ากับ 49.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.94  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.55 ปี 2557 เท่ากับ 47.77 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.78 ปี 2558 เท่ากับ 46.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.34 ปี 2559 เท่ากับ 50.94 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.50 และปี 2560 เท่ากับ 48.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.70 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 55.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.16 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 51.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.77 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.73 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.30 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 53.87 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.94 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.93
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.23 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.70 
  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การเขียน ประเทศ 55.71 51.50 48.73 53.87 49.93
การเขียน จังหวัด 51.55 47.77 46.43 50.94 48.23
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O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 235 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 235 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.10 ปี 2557 เท่ากับ 
55.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.36 ปี 2558 เท่ากับ 65.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.64 ปี 2559 เท่ากับ 64.54 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.56 และปี 2560 เท่ากับ 73.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.24  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.65 ปี 2557 เท่ากับ 51.46 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.19 ปี 2558 เท่ากับ 64.70 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 13.24 ปี 2559 เท่ากับ 60.86 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.83 และปี 2560 เท่ากับ 71.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.99 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2556 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 54.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย-2.55 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 55.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.00 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 65.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 64.70 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.40 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 64.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 60.86 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.68 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 73.78 ระดับจังหวัด เท่ากับ 71.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.93 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การฟัง การดู และการพูด ประเทศ 54.10 55.46 65.10 64.54 73.78
การฟัง การดู และการพูด จังหวัด 56.65 51.46 64.70 60.86 71.85
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O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 236 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 236 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.27 ปี 2557 เท่ากับ 
38.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.11 ปี 2558 เท่ากับ 37.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.73 ปี 2559 เท่ากับ 35.24 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -2.19 และปี 2560 เท่ากับ 37.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.94  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.71ปี 2557 เท่ากับ 35.96 
คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.75 ปี 2558 เท่ากับ 34.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.21 ปี 2559 เท่ากับ 32.68 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.06 และปี 2560 เท่ากับ 35.87 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.19 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.71 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.56 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.96 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.20 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.43 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.75 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.68 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.68 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.56 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.18 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.31 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
หลักการใช้ภาษา ประเทศ 40.27 38.16 37.43 35.24 37.18
หลักการใช้ภาษา จังหวัด 36.71 35.96 34.75 32.68 35.87
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O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 237 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 237 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.07 ปี 2557 เท่ากับ 
43.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.39 ปี 2558 เท่ากับ 49.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.71 ปี 2559 เท่ากับ 47.03 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.14 และปี 2560 เท่ากับ 44.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.41 

 ระดบัจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.70 ปี 2557 เท่ากับ 40.10 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.40 ปี 2558 เท่ากับ 45.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.58 ปี 2559 เท่ากับ 43.53 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.14 และปี 2560 เท่ากับ 42.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.14 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.70 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.37 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.36 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.68 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.49 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.03 ระดับจังหวัด เท่ากบั 43.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.22 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วรรณคดีและวรรณกรรม ประเทศ 41.07 43.46 49.17 47.03 44.62
วรรณคดีและวรรณกรรม จังหวัด 37.70 40.10 45.68 43.53 42.40
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O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณดีและวรรรกรรม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 238 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 238 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.10 ปี 2557 เท่ากับ 
28.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.43 ปี 2558 เท่ากับ 29.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.01 ปี 2559 เท่ากับ 28.90 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.78 และปี 2560 เท่ากับ 29.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.57  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.45 ปี 2557 เท่ากับ 25.40 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.05 ปี 2558 เท่ากับ 25.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.29 ปี 2559 เท่ากับ 25.08 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.61 และปี 2560 เท่ากับ 25.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.84 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.45 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.65 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.27 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.68 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.99 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.90 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.08 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.82 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.91 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.56 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประเทศ 32.10 28.67 29.68 28.90 29.47
ภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัด 26.45 25.40 25.69 25.08 25.91
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O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

 O-NET ชั้น ม.6 รายวิชา แยกรายสาระ  

298  

แผนภาพที่ 239 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 239 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.98 ปี 2557 เท่ากับ 
16.35 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.63 ปี 2558 เท่ากับ 19.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.52 ปี 2559 เท่ากับ 23.28 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.40 และปี 2560 เท่ากับ 25.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึน 1.79 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.96 ปี 2557 เท่ากับ 13.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.45 ปี 2558 เท่ากับ 16.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.52 ปี 2559 เท่ากับ 21.63 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.61 และปี 2560 เท่ากับ 21.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.04 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 17.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 14.96 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.02 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 16.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 13.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.85 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 19.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 16.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.86 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.63 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.65 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.58 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.49 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาและวัฒนธรรม ประเทศ 17.98 16.35 19.88 23.28 25.07
ภาษาและวัฒนธรรม จังหวัด 14.96 13.50 16.02 21.63 21.58
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O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 240 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษาและวัฒนธรรม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 240 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.56 ปี 2557 เท่ากับ 
25.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.01 ปี 2558 เท่ากับ 24.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.63 ปี 2559 เท่ากับ 25.38 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.44 และปี 2560 เท่ากับ 25.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนลดลง -0.36 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.57 ปี 2557 เท่ากับ 22.90 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.33 ปี 2558 เท่ากับ 22.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.04 ปี 2559 เท่ากับ 23.21 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.35 และปี 2560 เท่ากับ 23.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.41 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศ
และจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.56 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.57 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.99 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.67 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.94 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.86 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.08 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.17 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.01 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.39 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น ประเทศ 
24.56 25.57 24.94 25.38 25.01

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จังหวัด 

21.57 22.90 22.86 23.21 23.62

 19.00
 20.00
 21.00
 22.00
 23.00
 24.00
 25.00
 26.00

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 241 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 241 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.71 ปี 2557 เท่ากับ 
29.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.71 ปี 2558 เท่ากับ 26.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.38 ปี 2559 เท่ากับ 30.99 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.38 และปี 2560 เท่ากับ 30.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนลดลง -0.83 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.98 ปี 2557 เท่ากับ 23.92 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.07 ปี 2558 เท่ากับ 23.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.14 ปี 2559 เท่ากับ 29.37 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.59 และปี 2560 เท่ากับ 26.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.29 

 เมือ่เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างปีการศึกษา  
2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.73 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.00 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.07 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.84 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.62 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.08 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.09 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ

โลก ประเทศ 
32.71 29.00 26.62 30.99 30.17

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก จังหวัด 

27.98 23.92 23.78 29.37 26.08

 -
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O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 242 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 

 

 จากแผนภาพที่ 242 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระสาระบูรณาการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2557 ไม่มีการสอบสาระนี้ ส่วนปีการศึกษา 
2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2560 เท่ากับ 23.75  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2560 เท่ากับ 21.21 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 สาระสาระบูรณาการ ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่าระดับประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โดย 

 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.75 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.54 
 

  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ ประเทศ 23.75
บูรณาการ จังหวัด 21.21

19
20
21
22
23
24

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระบูรณาการ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 
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แผนภาพที่ 243 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 243 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.44 ปี 2557 เท่ากับ 
16.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.32 ปี 2558 เท่ากับ 22.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.42 ปี 2559 เท่ากับ 27.20 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.66 และปี 2560 เท่ากับ 25.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.87  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.95 ปี 2557 เท่ากับ 13.22 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.74 ปี 2558 เท่ากับ 19.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.72 ปี 2559 เท่ากับ 25.64 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.70 และปี 2560 เท่ากับ 23.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน -2.51 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.44 ระดับจังหวัด เท่ากับ 18.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.49 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 16.12 ระดับจังหวัด เท่ากับ 13.22 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.90 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 19.94 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.60 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.56 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.21 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนและการด าเนินการ ประเทศ 22.44 16.12 22.54 27.20 25.34
จ านวนและการด าเนินการ จังหวัด 18.95 13.22 19.94 25.64 23.13
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O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 244 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 244 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.75 ปี 2557 เท่ากับ 
27.99 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.23 ปี 2558 เท่ากับ 21.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.51 ปี 2559 เท่ากับ 21.47 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.01 และปี 2560 เท่ากับ 14.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.54  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.42 ปี 2557 เท่ากับ 26.94 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.52 ปี 2558 เท่ากับ 19.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.68 ปี 2559 เท่ากับ 18.32 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.94 และปี 2560 เท่ากับ 13.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.30 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คณิตศาสตร์ สาระที่  2 การวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.75 ระดับจังหวัด เท่ากับ 20.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.33 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.94 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.05 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 21.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 19.26 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.22 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 21.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 18.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.15 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 14.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 13.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.91 
 
 สาระที่ 3 ไม่มีข้อมูล 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การวัด ประเทศ 22.75 27.99 21.48 21.47 14.93
การวัด จังหวัด 20.42 26.94 19.26 18.32 13.02
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O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 245  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 245 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 4 พีชคณิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.91 ปี 2557 เท่ากับ 
24.12 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.21 ปี 2558 เท่ากับ 31.36 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.23 ปี 2559 เท่ากับ 25.85 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.50 และปี 2560 เท่ากับ 25.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.31 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.15 ปี 2557 เท่ากับ 20.82 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.68 ปี 2558 เท่ากับ 28.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.07 ปี 2559 เท่ากับ 23.56 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น -5.33 และปี 2560 เท่ากับ 22.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.29 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 18.91 ระดับจังหวัด เท่ากับ 16.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.76 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.12 ระดับจังหวัด เท่ากับ 20.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.30 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.47 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.29 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.27 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พีชคณิต ประเทศ 18.91 24.12 31.36 25.85 25.54
พีชคณิต จังหวัด 16.15 20.82 28.89 23.56 22.27
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O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 246 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 246 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.07 ปี 2557 เท่ากับ 18.94 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.13 ปี 2558 เท่ากับ 22.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.46 ปี 2559 เท่ากับ 22.41 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.02 และปี 2560 เท่ากับ 25.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.77  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.97 ปี 2557 เท่ากับ 15.00 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.96 ปี 2558 เท่ากับ 19.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.62 ปี 2559 เท่ากับ 19.52 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.10 และปี 2560 เท่ากับ 23.07 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.55 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
คณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศ
และจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 21.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 16.97 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.10 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 18.94 ระดับจังหวัด เท่ากับ 15.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.94 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 19.63 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.77 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.41 ระดับจังหวัด เท่ากับ 19.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.89 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.18 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.07 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.11 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

ประเทศ 
21.07 18.94 22.40 22.41 25.18

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
จังหวัด 

16.97 15.00 19.63 19.52 23.07
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O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 247 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 247 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2557 ไม่มีการสอบสาระนี้ ปีการศึกษา 2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2560 เท่ากับ 34.17  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2560 เท่ากับ 32.29 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระบูรณาการ ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่าระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัด โดย 

 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.88 
 
  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บูรณาการ ประเทศ 34.17
บูรณาการ จังหวัด 32.29

31
31.5

32
32.5

33
33.5

34
34.5

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ บูรณาการ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 248 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 248 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.22 ปี 2557 เท่ากับ 
47.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง 15.48 ปี 2558 เท่ากับ 35.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.01 ปี 2559 เท่ากับ 36.75 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.06 และปี 2560 เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.64  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.99 ปี 2557 เท่ากับ 45.24 
คะแนนเฉลี่ยลดลง 15.25 ปี 2558 เท่ากับ 34.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.52 ปี 2559 เท่ากับ 35.46 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.74 และปี 2560 เท่ากับ 27.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.77 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.22 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.99 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.23 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.70 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.46 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.69 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.72 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.97 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.75 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.29 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.11 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.42 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

ประเทศ 
32.22 47.70 35.69 36.75 29.11

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
จังหวัด 

29.99 45.24 34.72 35.46 27.69
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O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 249 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 249 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.70 ปี 2557 เท่ากับ 
32.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.24 ปี 2558 เท่ากับ 42.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.13 ปี 2559 เท่ากับ 41.33 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.26 และปี 2560 เท่ากับ 34.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.91 

 ระดับจงัหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.52 ปี 2557 เท่ากับ 30.55 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.97 ปี 2558 เท่ากับ 41.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.35 ปี 2559 เท่ากับ 39.25 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.64 และปี 2560 เท่ากับ 32.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.99 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและ
จังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.70 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.18 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากบั 32.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.91 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.69 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.33 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.25 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.08 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.42 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.15 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประเทศ 37.70 32.46 42.59 41.33 34.42
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จังหวัด 34.52 30.55 41.90 39.25 32.27
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O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 250 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 250 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.84 ปี 2557 เท่ากับ 
29.94 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.10 ปี 2558 เท่ากับ 29.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.20 ปี 2559 เท่ากับ 34.46 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.72 และปี 2560 เท่ากับ 26.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.15  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.88 ปี 2557 เท่ากับ 27.46 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.41 ปี 2558 เท่ากับ 28.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.00 ปี 2559 เท่ากับ 32.63 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.16 และปี 2560 เท่ากับ 24.68 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.95 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 สารและสมบัติของสาร ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.88 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.96 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.94 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.48 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.74 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.47 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.27 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.63 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.83 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.32 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.68 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.64 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สารและสมบัติของสาร ประเทศ 29.84 29.94 29.74 34.46 26.32
สารและสมบัติของสาร จังหวัด 27.88 27.46 28.47 32.63 24.68
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O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 251 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 251 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.21 ปี 2557 เท่ากับ 
22.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.37 ปี 2558 เท่ากับ 28.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.75 ปี 2559 เท่ากับ 28.84 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.25 และปี 2560 เท่ากับ 29.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.01  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.32 ปี 2557 เท่ากับ 21.36 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.96 ปี 2558 เท่ากับ 27.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.22 ปี 2559 เท่ากับ 27.87 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.24 และปี 2560 เท่ากับ 28.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.35 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.21 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.89 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.36 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.48 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.58 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.01 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.02 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.67 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แรงและการเคลื่อนที่ ประเทศ 23.21 22.84 28.59 28.84 29.84
แรงและการเคลื่อนที่ จังหวัด 22.32 21.36 27.58 27.82 28.17
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O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 252 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 252 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.17 ปี 2557 เท่ากับ 
31.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.57 ปี 2558 เท่ากับ 36.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.83 ปี 2559 เท่ากับ 25.14 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.43 และปี 2560 เท่ากับ 23.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.18  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.90 ปี 2557 เท่ากับ 28.87 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.97 ปี 2558 เท่ากับ 34.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.94 ปี 2559 เท่ากับ 24.06 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -10.75 และปี 2560 เท่ากับ 22.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.40 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.27 
 ปี 2557 ระดบัประเทศ เท่ากับ 31.74 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.87 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.77  
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.14 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.06 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.08 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.96 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.31 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พลังงาน ประเทศ 25.17 31.74 36.57 25.14 23.96
พลังงาน จังหวัด 23.90 28.87 34.80 24.06 22.65
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O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 253 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 253 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย  O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
วิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.25 ปี 2557 เท่ากับ 
31.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.03 ปี 2558 เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.43 ปี 2559 เท่ากับ 27.93 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.73 และปี 2560 เท่ากับ 40.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.35 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.11 ปี 2557 เท่ากับ 29.85 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.26 ปี 2558 เท่ากับ 38.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.62 ปี 2559 เท่ากับ 27.30 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -11.17 และปี 2560 เท่ากับ 38.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.85 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัด
แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.25 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.11 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.14
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.22 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.37 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.20
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.30 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.63 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.14 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.14 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ประเทศ 
36.25 31.22 39.66 27.93 40.28

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จังหวัด 

34.11 29.85 38.46 27.30 38.14
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O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 254 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 254 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.53 ปี 2557 เท่ากับ 
31.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.96 ปี 27.83เท่ากับ 27.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.66 ปี 2559 เท่ากับ 26.20 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.62 และปี 2560 เท่ากับ 25.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.23  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.01 ปี 2557 เท่ากับ 28.91 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.89 ปี 2558 เท่ากับ 27.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.49 ปี 2559 เท่ากับ 25.09 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.33 และปี 2560 เท่ากับ 24.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.72 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 
ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.52 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.49 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.91 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.58 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.83 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.41 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.09 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.11 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.61 
 

  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ดาราศาสตร์และอวกาศ ประเทศ 25.53 31.49 27.83 26.20 25.98
ดาราศาสตร์และอวกาศ จังหวัด 25.01 28.91 27.42 25.09 24.37
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O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 255 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่255 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.79 ปี 2557 เท่ากับ 
34.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.87 ปี 2558 เท่ากับ 37.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.81 ปี 2559 เท่ากับ 34.69 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.04 และปี 2560 เท่ากับ 34.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.07  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.50 ปี 2557 เท่ากับ 32.96 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.55 ปี 2558 เท่ากับ 36.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.23 ปี 2559 เท่ากับ 32.95 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.23 และปี 2560 เท่ากับ 33.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.32 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
สังคมศึกษา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้ว
พบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.79 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.28 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.96 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.96 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.55 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.69 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.74 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเทศ 38.79 34.92 37.73 34.69 34.76
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จังหวัด 38.50 32.96 36.18 32.95 33.27

 30.00
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O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 256 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 256 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.74 ปี 2557 เท่ากับ 
38.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.78 ปี 2558 เท่ากับ 44.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.09 ปี 2559 เท่ากับ 34.23 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.38 และปี 2560 เท่ากับ 35.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.41  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.48 ปี 2557 เท่ากับ 36.65 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.17 ปี 2558 เท่ากับ 44.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.46 ปี 2559 เท่ากับ 33.35 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -10.76 และปี 2560 เท่ากับ 34.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.93 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 
ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.74 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.48 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.26 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.52 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.87 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.11 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.50 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.23 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.35 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.88 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.64 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.36 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ด าเนินชีวิตในสังคม ประเทศ 
35.74 38.52 44.61 34.23 35.64

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม จังหวัด 

33.48 36.65 44.11 33.35 34.28

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 257 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 257 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.59 ปี 2557 เท่ากับ 
38.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.34 ปี 2558 เท่ากับ 48.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 9.83 ปี 2559 เท่ากับ 37.16 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.60 และปี 2560 เท่ากับ 31.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.08  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.59 ปี 2557 เท่ากับ 36.34 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.75 ปี 2558 เท่ากับ 48.29 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.96 ปี 2559 เท่ากับ 36.90 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -11.39 และปี 2560 เท่ากับ 29.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.06 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.00 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.34 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.59 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.47 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.25 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.08 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.23 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เศรษฐศาสตร์ ประเทศ 30.59 38.93 48.76 37.16 31.08
เศรษฐศาสตร์ จังหวัด 28.59 36.34 48.29 36.90 29.85
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O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 258 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 258 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.67 ปี 2557 เท่ากับ 
36.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.67 ปี 2558 เท่ากับ 31.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.79 ปี 2559 เท่ากับ 32.19 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.64 และปี 2560 เท่ากับ 31.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.15  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.92 ปี 2557 เท่ากับ 33.58 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.66 ปี 2558 เท่ากับ 30.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.66 ปี 2559 เท่ากับ 31.44 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.52 และปี 2560 เท่ากับ 29.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.53 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.75 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.58 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.76 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.63 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.19 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.44 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.75 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.91 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.13 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ประวัติศาสตร์ ประเทศ 28.67 36.34 31.55 32.19 31.04
ประวัติศาสตร์ จังหวัด 26.92 33.58 30.92 31.44 29.91

 -
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O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 259 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 259 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.30 ปี 2557 เท่ากับ 
35.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.42 2558 เท่ากับ 35.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.16 ปี 2559 เท่ากับ 41.16 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.28 และปี 2560 เท่ากับ 40.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.19  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.03 ปี 2557 เท่ากับ 33.42 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.39 ปี 2558 เท่ากับ 35.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.29 ปี 2559 เท่ากับ 39.69 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.98 และปี 2560 เท่ากับ 39.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.04 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่าระดับประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.03 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.27 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.72 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.30 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.71 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.17  
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.47 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.97 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.73 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.24 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภูมิศาสตร์ ประเทศ 31.30 35.72 35.88 41.16 40.97
ภูมิศาสตร์ จังหวัด 30.03 33.42 35.71 39.69 39.73
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O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ม.6 รายวิชา แยกรายสาระ  

319 

   1.3.2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาแยกสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 

 แผนภาพที่ 260 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  สาระที่ 1 
การอ่าน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่260  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วชิาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 49.67 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 61.30 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.63 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 50.66 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.99 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ  50.56 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.89 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 33.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -16.01 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2  
เท่ากับ 36.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.96 สังกัด สช. เท่ากับ 39.84 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.83 และสังกัด 
สถ.จ.มค เท่ากับ 43.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 56.66 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 65.03 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.37 คะแนน รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 58.32 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.66 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 58.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.52 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 37.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -19.06 รองลงมาคือ สังกัด 
สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 39.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -16.98 สังกัด สช. เท่ากับ 43.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.14 
และสังกัด สถ.จ.มค เท่ากับ 48.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.29 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 53.64 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 65.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.05 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 55.52 คะแนน

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 49.67 56.66 53.64 61.03 54.89
มค. เขต 2 36.71 39.68 35.94 46.60 37.39
สพม. เขต 26 50.66 58.32 55.52 63.57 56.84
สพฐ. 50.56 58.18 55.38 63.47 56.72
สช. 39.84 43.52 42.65 45.68 40.56
สกอ. 61.30 65.03 65.69 71.92 67.09
สถ.จ.มค. 43.44 48.37 44.70 48.74 42.71
พศ. 33.66 37.60 36.31 39.68 30.00

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 1.88 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 55.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.74 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค เขต 2 เท่ากับ 35.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -17.70 รองลงมาคือ สังกัด 
พศ. เท่ากับ 36.31 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -17.33 สังกัด สช. เท่ากับ 42.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.99 และสังกัด 
สถ.จ.มค เท่ากับ 44.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.94 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 61.03 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 71.92 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.89 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 63.57 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.54 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 63.47 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.44 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 39.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -21.35 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
45.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -15.35 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 46.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -14.43 สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 48.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.29 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 54.89 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 67.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.20 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 56.84 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.95 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 56.72 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.83 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -24.89 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค เขต 2 
เท่ากับ 37.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -17.50 สังกัด สช. เท่ากับ 40.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -14.33 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 42.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.18 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 261 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 2  
การเขียน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 51.55 47.77 46.43 50.94 48.23
มค. เขต 2 36.42 31.94 28.13 39.87 30.14
สพม. เขต 26 52.93 48.97 48.57 53.09 50.13
สพฐ. 52.81 48.84 48.42 53.01 50.01
สช. 38.28 35.39 33.38 36.21 32.61
สกอ. 65.21 63.28 57.07 62.21 60.98
สถ.จ.มค. 43.67 38.24 37.20 40.36 35.78
พศ. 30.55 29.36 27.50 28.17 27.67

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

O-NET ชั้น ม.6 รายวิชา แยกรายสาระ  

321 

 จากแผนภาพที่ 261 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 2 
การเขียน 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 51.55 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 65.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.66 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 52.93 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.38 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 52.81 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.26 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -21.00 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค. 
เขต 2 เท่ากับ 36.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -15.13 สังกัด สช. เท่ากับ 38.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.27 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 43.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.88 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 47.77 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 63.28 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.51 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 48.97 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.20 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 48.84 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.07 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 29.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -18.41 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค. เขต 2 
เท่ากับ 31.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -15.83 สังกัด สช. เท่ากับ 35.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.38 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.53 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 46.43 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 57.07 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.64 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 48.57 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.14 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 48.42 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.99 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -18.93 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค. เขต 2 
เท่ากับ 28.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -18.31 สังกัด สช. เท่ากับ 33.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.05 และสังกัด 
สถ.จ.มค เท่ากับ 37.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 50.94 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 62.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.27 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 53.09 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.15 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 53.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.07 และสังกัด ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -22.77 รองลงมาคือ สังกัด สช.
เท่ากับ 36.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -14.73 สังกัด สพป.มค. เขต 2 เท่ากับ 39.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.07 และ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 40.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.58 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.23 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 60.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.75 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 50.13 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.90 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 50.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.78 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -20.56 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค. 
เขต 2 เท่ากับ 30.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -18.09 สังกัด สช. เท่ากับ 32.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -15.62 และสังกัด 
สถ.จ.มค เท่ากับ 35.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.45 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 262 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 262 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 56.65 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สพม. เขต 26 เท่ากับ 57.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.08 รองลงมาคือ สังกัด สพฐ. เท่ากับ 57.69 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 42.34 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -14.31 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 52.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.46 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
52.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.69 สังกัด สถ.จ.มค เท่ากับ 53.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.94 และสังกัด สกอ. เท่ากับ 
56.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.49 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 51.46 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 67.15 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.69 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 53.01 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.55 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 52.86 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.40 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 32.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -19.22 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.43 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -19.03 สช. มีคะแนนเท่ากับ 35.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -16.09 และสังกัด สถ.จ.มค เท่ากับ 
40.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.73 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 64.70 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 72.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.87 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 66.62 คะแนน

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 56.65 51.46 64.70 60.86 71.85
มค. เขต 2 52.96 32.43 46.48 48.00 42.75
สพม. เขต 26 57.73 53.01 66.62 62.28 73.68
สพฐ. 57.69 52.86 66.48 62.19 73.50
สช. 52.19 35.37 54.72 53.86 57.33
สกอ. 56.16 67.15 72.57 72.16 84.08
สถ.จ.มค. 53.71 40.73 56.74 52.21 61.28
พศ. 42.34 32.24 48.91 45.16 40.87

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 1.92 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 66.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.78 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค. เขต 2 เท่ากับ 46.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -18.22 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 48.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -15.79 สังกัด สช. เท่ากับ 54.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.98 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 56.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.96 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 60.86 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 72.16 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.30 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 62.28 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.42 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 62.19 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.33 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 45.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -15.70 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค. 
เขต 2 เท่ากับ 48.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.86 สังกัด สถ.จ.มค เท่ากับ 52.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.65 และ
สังกัด สช. เท่ากับ 53.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.00 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 71.85 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 84.08 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.23 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 73.68 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.83 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 73.50 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.65 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 40.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -30.98 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค. 
เขต 2 เท่ากับ 42.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -29.10 สังกัด สังกัด สช. เท่ากับ 57.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -14.52 
และสังกัด สถ.จ.มค เท่ากับ 61.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.57 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 263 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการ
ใช้ภาษา ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 36.71 35.96 34.75 32.68 35.87
มค. เขต 2 26.04 28.75 24.13 24.81 27.13
สพม. เขต 26 37.69 36.68 35.87 33.55 36.71
สพฐ. 37.60 36.62 35.78 33.50 36.65
สช. 25.28 29.14 26.27 24.78 26.23
สกอ. 48.56 43.43 44.58 42.45 45.01
สถ.จ.มค. 30.10 30.69 28.71 26.51 29.09
พศ. 26.83 27.11 24.93 23.97 23.49

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 263 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษา  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.71 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 48.56 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.85 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.69 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.98 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.60 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.89 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 25.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.43 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 26.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.67 สังกัด พศ. เท่ากับ 26.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.88 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.61 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.96 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 43.43 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.47 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 36.68 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.72 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.66 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.85 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 28.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.21 สังกัด พศ. เท่ากับ 29.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.82 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.75 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 44.58 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.83 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.87 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.12 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 35.78 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.03 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค เขต 2 เท่ากับ 24.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.62 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 24.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.82 สังกัด สช. เท่ากับ 26.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.48 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.04 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.68 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.77 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.55 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.87 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.50 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.82 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.71 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 24.78 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.90 สังกัด สพป.มค เขต 2 เท่ากับ 24.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.87 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 26.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.17 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.87 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 45.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.14 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 36.71 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.84 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.65 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.78 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.38 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.23 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.64 สังกัด สพป.มค. เขต 2 เท่ากับ 27.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.74 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 29.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.78 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 264 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 264 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 37.70 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.42 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.72 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.66 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.96 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ  38.59 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.89 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 24.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.40 รองลงมาคือ สังกัด สช. คะแนน
เท่ากับ 27.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.78 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.23 และ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.65 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 40.10 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 50.77 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.67 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.98 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.88 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ  40.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.80 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.14 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.96 รองลงมาคือ สังกัด สช. มีค่า
คะแนนเท่ากับ 30.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.03 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.83 
และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.56 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 45.68 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 57.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.59 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 48.14 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.46 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ  48.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.32 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 37.70 40.10 45.68 43.53 42.40
มค. เขต 2 29.47 30.27 28.33 34.93 27.54
สพม. เขต 26 38.66 40.98 48.14 45.15 43.57
สพฐ. 38.59 40.90 48.00 45.09 43.47
สช. 27.92 30.07 32.65 33.68 29.08
สกอ. 47.42 50.77 57.27 55.51 53.46
สถ.จ.มค. 32.05 33.54 34.61 34.09 33.67
พศ. 24.30 26.14 28.08 25.45 28.22

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -17.60 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.2 
เท่ากับ 28.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -17.35 สังกัด สช. เท่ากับ 32.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.03 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.07 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 43.53 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 55.51 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.98 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 45.15 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.62 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ  45.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.56 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -18.08 รองลงมาคือ สังกัดสพป.มค.เขต 
2 เท่ากับ 34.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.60 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 33.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.85 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.44 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 42.40 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 53.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.06 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 43.57 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.17 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ  43.47 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.07 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -14.86 รองลงมาคือ สังกัด 
พศ. เท่ากับ 28.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -14.18 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 29.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.32 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 33.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.73 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 265 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 26.45 25.40 25.69 25.08 25.91
มค. เขต 2 20.80 22.01 20.31 20.44 21.06
สพม. เขต 26 26.03 24.83 25.65 24.57 25.11
สพฐ. 25.99 24.81 25.61 24.55 25.09
สช. 20.78 21.50 21.35 19.88 21.07
สกอ. 45.47 39.20 44.25 44.89 44.01
สถ.จ.มค. 22.37 22.68 20.79 20.68 20.87
พศ. 20.23 22.69 19.87 19.35 20.12

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 265 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.45 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 45.47 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 19.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 20.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.22 รองลงมาคือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 20.78 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -5.67 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.65 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.37 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.08 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 25.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.46 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 26.03 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.42 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.40 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.80 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 21.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.90 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.01 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.39 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.72 สังกัด พศ. เท่ากับ 22.69 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.71 สังกัด สพฐ. เท่ากับ  24.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.59 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
24.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.57 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.69 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 44.25 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.56 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 19.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.82 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.31 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.38 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.79 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.90 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 
21.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.34 สังกัด สพฐ. เท่ากับ  25.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.08 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 25.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.04 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.08 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 44.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 19.81 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 19.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.73 รองลงมาคือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 19.88 คะแนน 
ต่่ากว่า -5.20 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.64 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.68 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.40 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 24.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.53 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
24.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.51 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.91 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 44.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.10 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 20.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.79 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.87 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -5.04 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 21.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.85 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 21.07 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.84 สังกัด สพฐ. เท่ากับ   25.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.82 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
25.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.80 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 266 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 266 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 14.96 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 23.41 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.45 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 10.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.10 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 11.29 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.67 สังกัด พศ. เท่ากับ 12.03 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.93 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 12.55 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.41 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 14.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.04 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
14.95 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.01 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 13.50 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 22.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.48 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ 
สังกัด พศ. เท่ากับ 10.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.21 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 10.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-2.69 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 11.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.33 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 11.71 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -1.79 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 13.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.25 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ -13.27 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 16.02 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 29.78 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.76 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 16.56 คะแนน

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 14.96 13.50 16.02 21.63 21.58
มค. เขต 2 11.29 11.17 8.79 19.53 17.14
สพม. เขต 26 14.95 13.27 16.56 21.36 20.59
สพฐ. 14.92 13.25 16.50 21.35 20.57
สช. 10.86 11.71 12.40 19.55 18.36
สกอ. 23.41 22.98 29.78 29.73 37.85
สถ.จ.มค. 12.55 10.81 10.35 20.14 18.37
พศ. 12.03 10.29 9.22 18.98 16.04

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 0.54 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 16.50 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.48 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 8.79 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.23 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 
9.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.80 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 10.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.67 และสังกัด สช. คะแนน
เท่ากับ 12.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.62 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 21.63 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 29.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.10 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 18.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.65 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 19.53 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -2.10 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 19.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.08 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.14 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.49 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 21.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.28 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 21.36 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 21.58 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 37.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 16.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 16.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.51 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 17.14 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.44 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 18.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.22 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 18.37 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.21 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 20.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.01 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 20.59 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.99 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 267 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดใน
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 21.57 22.90 22.86 23.21 23.62
มค. เขต 2 19.08 18.78 23.44 24.67 18.12
สพม. เขต 26 21.13 22.57 22.67 22.35 22.76
สพฐ. 21.11 22.54 22.67 22.36 22.73
สช. 18.96 19.74 21.65 22.05 21.26
สกอ. 32.75 33.01 32.74 37.32 35.21
สถ.จ.มค. 19.93 20.64 20.69 21.63 22.18
พศ. 18.39 19.89 21.19 23.12 20.55

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 267 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 3 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 21.57 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 32.75 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.18 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 18.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.18 รองลงมาคือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 18.96 คะแนน 
ต่่ากว่า -2.61 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 19.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.49 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 19.93 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.64 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 21.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.46 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
21.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.44 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.90 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 33.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.11 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 18.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.12 รองลงมาคือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ คือ 
19.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.16 สังกัด พศ. เท่ากับ 19.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.01 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
20.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.26 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.36 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 22.57 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.33 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.86 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 32.74 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.88 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.44 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.58 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
20.69 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.17 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 21.19 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.67 สังกัด สช. 
คะแนนเท่ากับ 21.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.21 และสังกัด สพม.เขต 26 สังกัด สพฐ. คะแนนเท่ากัน คือ 22.67 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.19 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.21 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 37.32 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.11 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.67 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.46 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 21.63 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -1.58 รองลงมาคือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 22.05 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.16 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
22.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.86 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.85 และสังกัด พศ. เท่ากับ 23.12 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.09 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.62 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.59 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 18.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.50 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 20.55 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.07 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ คือ 21.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.36 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.18 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.44 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.89 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
22.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.86 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 268 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่268 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 4 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.98 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.02 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.68 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 21.76 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -6.22 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 22.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.91 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.08 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -3.90 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.08 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.96 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -0.02 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.92 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 41.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 17.30 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 18.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.36 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 18.92 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.00 สังกัด พศ. เท่ากับ 18.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.93 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 19.03 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.89 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 23.49 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.43 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 23.52 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.40 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.78 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 36.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.45 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 23.83 คะแนน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 27.98 23.92 23.78 29.37 26.08
มค. เขต 2 20.30 18.92 21.72 22.00 23.91
สพม. เขต 26 27.96 23.52 23.83 29.48 24.87
สพฐ. 27.90 23.49 23.81 29.43 24.86
สช. 22.07 18.56 20.31 24.31 17.89
สกอ. 42.02 41.22 36.23 39.48 50.06
สถ.จ.มค. 24.08 19.03 20.34 26.30 20.41
พศ. 21.76 18.99 17.75 21.68 18.38

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 0.05 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 23.81 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.03 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุดคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 17.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.03 รองลงมาคือ สังกัด สช.เท่ากับ 20.31 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.47 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.44 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 21.72 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.06 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.37 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.48 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.11 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.48 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.11 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.43 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.06 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากท่ีสุดคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 21.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.69 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
22.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.37 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 24.31 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.06 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.07 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.08 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 50.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 23.98 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 17.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.19 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 18.38 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -7.70 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.67 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.91 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.17 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 24.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.22 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
24.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.21 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 269 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 269  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วชิาคณิตศาสตร์ สาระบูรณาการ 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 21.21

มค. เขต 2 6.52

สพม. เขต 26 20.36

สพฐ. 20.27

สช. 14.22

สกอ. 41.22

พศ. 13.70

ค่า
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ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระ บูรณาการ 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2559 ไม่การสอบในสาระนี้ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 21.21 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 41.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 20.01 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 6.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -14.69 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 13.70 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -7.51 สังกัด สช. คะแนนเท่ากับ 14.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.99 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 20.27 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -0.94 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 20.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.85 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 270 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จ่านวนและการด่าเนินการ ระดับจงัหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 270 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 
จ่านวนและการด่าเนินการ  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 18.95 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 27.97 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 16.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.42 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 16.80 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -2.15 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 17.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.19 สังกัด สช. เท่ากับ คือ 18.00 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.95 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 18.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.19 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 18.77 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.18 ตามล่าดับ  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 18.95 13.22 19.94 25.64 23.13
มค. เขต 2 17.76 11.49 11.72 24.57 13.91
สพม. เขต 26 18.77 13.02 20.26 25.37 22.82
สพฐ. 18.76 13.00 20.20 25.36 22.77
สช. 18.00 11.76 16.37 23.07 17.07
สกอ. 27.97 21.79 33.79 39.04 38.41
สถ.จ.มค. 16.53 10.51 15.23 22.25 17.75
พศ. 16.80 12.22 12.66 20.89 14.52

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 13.22 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 21.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.57 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 10.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.71 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 11.49 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.73 สังกัด สช. เท่ากับ 11.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.46 สังกัด พศ. เท่ากับ 12.22 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -1.00 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 13.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.22 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 13.02 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.20 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 19.94 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 33.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.85 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 20.26 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.32 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 20.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.26 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 11.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.22 รองลงมาคือสังกัด พศ. 
เท่ากับ 12.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.28 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 15.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.71 และสังกัด 
สังกัด สช. เท่ากับ 16.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.57 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.64 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.04 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 13.40 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือสังกัด พศ. เท่ากับ 20.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.75 รองลงมาคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.25 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -3.39 สังกัด สช. เท่ากับ 23.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.57 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.57 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -1.07 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 25.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.28 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 25.37 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.13 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 38.41 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.28 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 13.91 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.22 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 14.52 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.61 สังกัด สช. เท่ากับ 17.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.06 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 17.75 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.38 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.36 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
22.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.31 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 271 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  
สาระที่ 2 การวัด ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 271 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 
การวัด 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 20.42 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 26.20 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.78 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 20.71 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.29 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 20.70 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.28 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 15.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.01 รองลงมาคือสังกัด พศ. เท่ากับ 
16.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.02 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 17.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.68 และสังกัด สพป.มค.
เขต 2 เท่ากับ 20.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.03 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.94 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 30.86 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.92 รองลงมาคือสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.41 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.47 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 22.75 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -4.19 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.29 สังกัด สช. เท่ากับ 
24.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.31 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 26.63 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.31 และสังกัด สพม.เขต 26 
เท่ากับ 26.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.29 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 19.26 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 29.34 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.08 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 20.42 26.94 19.26 18.32 13.02
มค. เขต 2 20.39 23.65 14.06 15.00 8.70
สพม. เขต 26 20.71 26.65 19.25 18.20 12.30
สพฐ. 20.70 26.63 19.22 18.18 12.27
สช. 15.41 24.63 14.18 9.37 7.47
สกอ. 26.20 30.86 29.34 41.09 31.23
สถ.จ.มค. 17.74 27.41 16.78 11.66 7.83
พศ. 16.40 22.75 17.19 8.33 5.02

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 14.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.20 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 14.18 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.08 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 16.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.48 สังกัด พศ. เท่ากับ 17.19 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.07 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 19.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.04 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
19.25 คะแนนเฉลี่ยสูต่่ากว่า -0.01 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 18.32 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 41.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 22.77 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 8.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.99 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 9.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -
8.95 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 11.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.66 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 15.00 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -3.32 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 18.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.14 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 8.20 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.12 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับและจังหวัด เท่ากับ 13.02 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 31.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.21 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 5.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.00 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 7.47 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -5.55 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 7.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.19 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 8.70 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.32 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 12.27 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.75 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
12.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.72 ตามล่าดับ 

 สาระที่ 3 ไม่มีข้อมูล 

แผนภาพที่ 272 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 
พีชคณิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 16.15 20.82 28.89 23.56 22.27
มค. เขต 2 14.27 16.22 22.20 19.40 14.42
สพม. เขต 26 16.02 20.71 29.60 23.86 22.07
สพฐ. 16.00 20.67 29.54 23.83 22.02
สช. 14.13 16.56 23.22 19.74 13.48
สกอ. 23.73 31.88 38.47 33.38 40.61
สถ.จ.มค. 14.22 17.39 24.10 19.37 15.00
พศ. 14.09 15.32 21.51 16.45 12.62

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 272 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 
พีชคณิต  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 16.15 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 23.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.58 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 14.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.06 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 14.13 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -2.02 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 14.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.93 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 14.27 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -1.88 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 16.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.15 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 16.02 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -0.13 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 20.82 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 31.88 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.06 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 15.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.50 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 20.71 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.60 สังกัด สช. เท่ากับ 16.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.26 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 17.39 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.43 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 20.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.15 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
20.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.11 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.89 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 38.47 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.58 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.60 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.71 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.54 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.65 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 21.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.38 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 22.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.69 สังกัด สช. เท่ากับ 23.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.67 และสังกัด 
สถ.จ.มค.เท่ากับ 24.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.79 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.56 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 33.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.82 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 23.86 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.30 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 23.83 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 16.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.11 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค.เท่ากับ 
19.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.19 สังกัด สช. เท่ากับ 19.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.82 และ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 19.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.16 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.27 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.61 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 18.34 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 12.62 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.65 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 13.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-8.79 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 14.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.85 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 15.00 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -7.27 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.25 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 22.07 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.20 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 273 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5  
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่273 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 16.97 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 26.50 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.53 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สช. เท่ากับ 11.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.30 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 11.70 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -5.27 สังกัด พศ. เท่ากับ 12.31 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.66 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 14.52 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -2.45 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 16.92 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.05 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 16.96 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.01 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 15.00 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 26.02 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 8.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.29 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 11.68 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.32 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 12.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.92 สังกัด พศ. เท่ากับ 12.61 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า -2.39 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 14.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.32 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 14.73 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -0.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 19.63 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 32.32 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 12.69 รองลงมา คือสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 19.69 คะแนน

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 16.97 15.00 19.63 19.52 23.07
มค. เขต 2 11.70 8.71 17.71 14.67 19.37
สพม. เขต 26 16.96 14.73 19.69 19.29 22.26
สพฐ. 16.92 14.68 19.67 19.26 22.24
สช. 11.67 11.68 15.46 13.43 18.50
สกอ. 26.50 26.02 32.32 34.45 38.45
สถ.จ.มค. 14.52 12.08 16.04 15.80 19.59
พศ. 12.31 12.61 15.00 14.93 17.56

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 0.06 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 19.67 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 15.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.63 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 15.46 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.17 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 16.04 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.59 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
17.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.92 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 19.52 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 34.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 14.93 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สช. เท่ากับ 13.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.09 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 14.67 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.85 สังกัด พศ. เท่ากับ 14.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.59 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 15.80 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.72 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 19.26 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.26 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 19.29 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.23 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.07 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 38.45 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.38 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 17.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.51 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 18.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-4.57 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 19.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.48 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 19.37 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -3.07 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.83 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 22.26 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.81 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 274 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระบูรณาการ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

05
101520253035404550

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 32.29

มค. เขต 2 31.88

สพม. เขต 26 32.07

สพฐ. 32.07

สช. 27.30

สกอ. 49.96

สถ.จ.มค. 25.09

พศ. 18.72

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ บูรณาการ   
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 274 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระบูรณาการ 

 ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2559 ไม่การสอบในสาระนี้ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.29 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 49.96 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 17.67 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 18.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -13.57 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.09 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -7.20 สังกัด สช. เท่ากับ 27.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.99 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 31.88 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -0.41 สังกัด สพฐ. และสังกัด สพม.เขต 26 มีคะแนนเท่ากัน 32.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.22 
ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 275 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 275 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.99 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 38.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.86 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.58 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.59 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.52 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.53 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.93 รองลงมาคือ สังกัด สช. 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 29.99 45.24 34.72 35.46 27.69
มค. เขต 2 22.06 33.47 27.08 30.13 17.10
สพม. เขต 26 30.58 45.72 35.89 36.24 27.65
สพฐ. 30.52 45.62 35.82 36.21 27.58
สช. 22.16 38.46 27.56 28.28 22.99
สกอ. 38.85 55.04 42.29 40.29 37.73
สถ.จ.มค. 25.58 40.48 28.81 31.45 23.40
พศ. 23.16 34.97 27.33 28.03 24.19

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เท่ากับ 22.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.83 สังกัด พศ. เท่ากับ 23.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.83 และสังกัด สถ.จ.มค.  
เท่ากับ 25.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.41 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.24 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 55.04 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.80 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 45.72 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.48 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 45.62 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.38 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 33.47 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.77 รองลงมาคือ 
สังกัด พศ. เท่ากับ 34.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.27 สังกัด สช. เท่ากับ 38.46 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.78 และ
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 40.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.76 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.72 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.57 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.89 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 1.17 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 35.82 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.10 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.64 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 27.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.39 สังกัด สช. เท่ากับ 27.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.16 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.91 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.46 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.83 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 36.24 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.78 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.75 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 28.03 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.43 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
28.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.18 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.33 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.01 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.69 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 37.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.04 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 17.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.59 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 22.99 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.70 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 23.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.29 สังกัด พศ. เท่ากับ 24.19 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.50 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.11 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
27.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.04 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 276 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่276 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.52 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 43.18 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.66 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.11 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.59 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 35.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.54 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.88 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.24 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.28 สังกัด สช. เท่ากับ 29.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.87 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.73 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.79 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.55 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.12 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.57 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.60 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.05 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.58 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.03 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.13 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.57 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.98 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.32 และ สังกัด พศ. เท่ากับ 
28.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.27 ตามล่าดับ 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 34.52 30.55 41.90 39.25 32.27
มค. เขต 2 29.24 28.23 30.80 32.00 15.75
สพม. เขต 26 35.11 30.60 42.96 40.32 32.06
สพฐ. 35.06 30.58 42.87 40.27 31.97
สช. 29.65 26.42 37.70 29.24 27.25
สกอ. 43.18 40.12 45.38 49.38 47.59
สถ.จ.มค. 29.73 26.57 37.53 32.08 26.07
พศ. 26.64 28.28 35.00 31.66 27.11

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 41.90 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 45.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.48 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 42.96 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.06 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 42.87 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.97 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -11.10 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 35.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.90 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 37.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.37 สังกัด สช. 
เท่ากับ 37.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.20 และ ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.25 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 49.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.13 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.32 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 1.07 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 40.27 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากท่ีสุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 29.24 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.01 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 31.66 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.59 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.25 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 32.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.17 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.27 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 47.59 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 15.32 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 15.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -16.52 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.07 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.20 สังกัด พศ. เท่ากับ 27.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.16 สังกัด สช. เท่ากับ 27.25 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -5.02 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.30 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 32.06 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.21 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 277 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3  
สารและสมบัติของสาร ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 27.88 27.46 28.47 32.63 24.68
มค. เขต 2 24.28 26.29 22.59 24.67 23.05
สพม. เขต 26 28.02 27.42 28.73 33.01 24.43
สพฐ. 27.99 27.41 28.68 32.95 24.42
สช. 23.49 23.16 24.32 29.56 21.72
สกอ. 36.24 36.67 35.99 40.13 34.79
สถ.จ.มค. 25.00 24.29 25.60 29.18 21.10
พศ. 22.87 23.50 26.87 24.51 18.48

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่277 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 
สารและสมบัติของสาร 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.88 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 36.24 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.36 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.02 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.14 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.99 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.11 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 22.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.01 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 23.49 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -4.39 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.60 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.00 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.88 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.46 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 36.67 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.21 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 23.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.30 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.50 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.96 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.17 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.29 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.17 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.41 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.05 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
27.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.04 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.47 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.99 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.52 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.73 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.26 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.68 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.21 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.88 รองลงมาคือ สังกัด สช. 
เท่ากับ 24.32 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.15 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.87 และสังกัด 
พศ. เท่ากับ 26.87 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.60 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.63 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.13 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.50 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.01 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.38 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 32.95 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.32 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือสังกัด พศ. เท่ากับ 24.51 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.12 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 24.67 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.96 สังกัด สช. เท่ากับ 29.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.45 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.07 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.68 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 34.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.11 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 18.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.20 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 21.10 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -3.58 สังกัด สช. เท่ากับ 21.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.96 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.05 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -1.63 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 24.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.26 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 24.43 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.25 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 278 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4  
แรงและการเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่278 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 
แรงและการเคลื่อนที ่ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.32 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 26.79 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.47 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 22.49 คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่า 0.17 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.37 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.05 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 21.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.77 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
21.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.71 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 22.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.20 และสังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 22.13 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.19 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.36 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 28.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.21 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 21.85 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.49 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 18.95 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.41 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 19.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.28 สังกัด พศ. เท่ากับ 
20.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.72 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 21.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.16 และสังกัด สพฐ. 
เท่ากับ 21.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.15 และ ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.58 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.77 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 22.32 21.36 27.58 27.82 28.17
มค. เขต 2 22.37 21.85 27.60 22.29 19.17
สพม. เขต 26 22.12 21.20 27.86 27.94 27.93
สพฐ. 22.13 21.21 27.86 27.90 27.88
สช. 21.61 18.95 24.66 26.77 23.87
สกอ. 26.79 28.57 31.64 33.44 39.19
สถ.จ.มค. 21.55 19.08 25.50 25.96 24.12
พศ. 22.49 20.64 25.52 21.20 25.51

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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คือสังกัด สช. เท่ากับ 24.66 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.21 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.50 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -2.37 สังกัด พศ. เท่ากับ 25.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.35 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.60 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -0.27 สังกัด สพม.เขต 26 และสังกัด สพฐ. มีค่าคะแนนเท่ากนั คือ 27.86 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 0.01 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.82 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 33.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.62 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.94 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.12 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.08 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 21.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.62 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 22.29 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.53 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.96 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.86 และสังกัด สช. 
เท่ากับ 26.77 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.05 ตามล่าดับ  

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.17 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 39.19 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 11.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 19.17 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.00 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 23.87 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.30 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.05 สังกัด พศ. เท่ากับ 25.51 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.66 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.29 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
27.93 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.24 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 279 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์  
สาระที่ 5 พลังงาน ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 23.90 28.87 34.80 24.06 22.65
มค. เขต 2 23.42 28.65 24.06 22.80 17.50
สพม. เขต 26 23.73 28.91 35.32 24.22 22.37
สพฐ. 23.73 28.90 35.24 24.21 22.34
สช. 22.31 25.85 28.25 20.00 21.40
สกอ. 29.66 35.16 42.56 31.26 30.89
สถ.จ.มค. 22.89 25.98 31.31 21.00 20.00
พศ. 21.18 30.00 31.25 21.83 18.74

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 279 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 
พลังงาน  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 23.90 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 29.66 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.76 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือสังกัด พศ. เท่ากับ 21.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.72 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 22.31 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-1.59 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 22.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.01 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.24 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า 0.48 สังกัด สพม.เขต 26 และสังกัด สพฐ. มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 23.73 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.17 
ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.87 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.16 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.29 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
1.13 สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.91 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.04 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.90 คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า 0.03 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 25.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า  
-3.02 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.98 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.89 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
28.65 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.22 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.80 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.56 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.76 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 35.32 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.52 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.44 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.74 รองลงมาคือ สังกัด สช. 
เท่ากับ 28.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.55 สังกัด พศ. เท่ากับ 31.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.55 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 31.31 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.49 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.06 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 31.26 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.20 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 24.22 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.16 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 24.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.15 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 20.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.06 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 21.00 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -3.06 สังกัด พศ. เท่ากับ 21.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.23 และ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.80 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.26 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 22.65 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 30.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.24 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 17.50 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.15 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 18.74 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.91 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 20.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.65 สังกัด สช. เท่ากับ 21.40 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.25 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 22.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.31 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
22.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.28 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 280 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่280 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.11 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.86 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.75 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.33 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.22 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.18 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.79 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.32 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 29.35 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.76 สังกัด สช. เท่ากับ 29.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.74 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.37 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.85 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 33.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.36 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.00 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.15 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.99 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.14 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 24.74 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.11 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
26.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.07 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.07 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.78 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.45 ตามล่าดับ 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 34.11 29.85 38.46 27.30 38.14
มค. เขต 2 29.35 28.07 31.01 21.23 27.94
สพม. เขต 26 34.33 30.00 39.34 27.54 38.76
สพฐ. 34.29 29.99 39.28 27.50 38.69
สช. 29.37 26.78 32.36 23.40 29.22
สกอ. 40.86 33.21 43.01 27.46 48.76
สถ.จ.มค. 31.74 28.40 34.89 26.99 31.39
พศ. 27.79 24.74 27.88 24.48 27.59

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.46 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 43.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.55 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 39.34 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.88  และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.28  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.82 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.88 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.58 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 31.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.45 สังกัด สช. เท่ากับ 32.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.10 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 34.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.57 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.30 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.54 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.24 รองลงมาคือ สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.50 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.20 และสังกัด สกอ. เท่ากับ 27.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.16 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 21.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.07 รองลงมาคือ สังกัด สช. 
เท่ากับ 23.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.90 สังกัด พศ. เท่ากับ 24.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.82 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.99 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.31 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.14 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 48.76 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.62 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 38.76 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.62  และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 38.69  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.55 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.59 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.55 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 27.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.20 สังกัด สช. เท่ากับ 29.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.92 และสังกัด 
สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.39 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.75 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 281 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7   
ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 25.01 28.91 27.42 25.09 24.37
มค. เขต 2 25.51 25.99 23.08 25.33 17.30
สพม. เขต 26 25.07 28.78 27.47 25.17 24.10
สพฐ. 25.07 28.76 27.44 25.17 24.06
สช. 25.77 29.12 25.61 22.11 20.78
สกอ. 25.23 33.44 30.43 29.17 33.63
สถ.จ.มค. 24.54 27.65 26.68 23.52 21.52
พศ. 24.73 27.01 25.38 23.08 20.28

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี  7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่281 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.01 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สช. เท่ากับ 25.77 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.76 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.51 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.50  สังกัด สกอ. เท่ากับ 25.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.22 สังกัด สพม.เขต 26 และสังกัด สพฐ. มีค่า
คะแนนเท่ากัน คือ 25.07 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.06 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ 
สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 24.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.47 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 24.73 คะแนนเฉลี่ยต่่า
กว่า -0.28 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.91 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 33.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.53 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 29.12 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
0.21 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.99 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -2.92 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.90 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.65 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.26 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.76 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.15 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
28.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.13 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 27.42 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 30.43 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.01รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.47 คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า 0.05 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.44 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.02 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมาก
ที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.34 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.38 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.04 สังกัด สช. เท่ากับ 25.61 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.81 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.68 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.74 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 25.09 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 29.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.08 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 25.33 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.24 สังกัด สพม.เขต 26และสังกัด สพฐ. มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 25.17 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.08  
ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากท่ีสุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 22.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.98 
รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.01 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 23.52 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -1.57 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 24.37 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 33.63 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.26 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด 
คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 17.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.07 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 20.28 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.09 สังกัด สช. เท่ากับ 20.78 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.59 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 21.52 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.85 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 24.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.31 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 
24.10 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.27 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 282 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 282 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 38.50 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 43.59 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.09 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 39.08 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.58 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 39.00 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.50 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.54 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.96 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 34.24 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.26 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.68 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.82 และสังกัด พศ. เท่ากับ 37.26 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.24 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.96 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 36.73 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.77 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.39 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.43 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.40 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 27.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.62 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 28.91 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.05 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.97 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.99 และสังกัด พศ. เท่ากับ 31.12 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.84 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.18 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.90 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.72 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.41 คะแนน

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 38.50 32.96 36.18 32.95 33.27
มค. เขต 2 28.54 28.91 30.94 29.00 26.52
สพม. เขต 26 39.08 33.39 37.41 33.92 33.76
สพฐ. 39.00 33.36 37.36 33.89 33.71
สช. 34.24 27.34 29.43 25.42 26.38
สกอ. 43.59 36.73 40.90 38.57 40.21
สถ.จ.มค. 34.68 29.97 30.52 27.60 28.54
พศ. 37.26 31.12 33.00 26.88 26.64

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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เฉลี่ยสูงกว่า 1.23 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.18 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า
ระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 29.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.75 รองลงมาคือ สังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 30.52 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.66 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.94 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.24 และ
สังกัด พศ. เท่ากับ 33.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.18 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 32.95 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 38.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.62 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.92 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.97 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.89 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.94 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 25.42 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.53 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.88 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.07 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.60 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.35 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 29.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.95 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.27 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.21 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.94 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.76 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.49 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.71 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.44 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.89 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.52 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.75 สังกัด พศ. เท่ากับ 26.64 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.63 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 28.54 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.73 ตามล่าดับ 
 

แผนภาพที่ 283 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 2 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 33.48 36.65 44.11 33.35 34.28
มค. เขต 2 31.58 32.55 35.94 32.20 29.57
สพม. เขต 26 33.87 37.39 45.45 33.99 34.29
สพฐ. 33.85 37.35 45.38 33.97 34.26
สช. 26.83 30.43 36.75 26.72 28.02
สกอ. 42.22 41.06 48.38 38.29 44.58
สถ.จ.มค. 29.71 32.18 38.84 29.72 30.02
พศ. 26.38 31.37 33.44 27.04 26.71

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระที่ 2  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่283 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 2 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.48 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.22 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.74 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.87 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.39 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.37 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากท่ีสุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.38 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.10 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.83 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.65 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.77 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 31.58 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.90 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.65 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 41.06 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.41 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.39 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.74 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.35 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.70 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากท่ีสุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 30.43 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.22 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 31.37 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -5.28 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 32.18 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.47 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
32.55 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.10 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 44.11 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 48.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.27 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 45.45 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 1.34 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 45.38 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 33.44 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.67 รองลงมาคือสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 35.94 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.17 สังกัด สช. เท่ากับ 36.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.36 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 38.84 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.27 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 33.35 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 38.29 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.94 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.99 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.64 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.97 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.62 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.63 รองลงมาคือสังกัด พศ. เท่ากับ 27.04 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -6.31 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.63 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 32.20 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.15 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 34.28 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 44.58 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.30 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.29 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.01 ส่วนสังกัดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.71 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -7.57 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 28.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.26 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 29.57 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.71 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 30.02 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.26 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.26 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.02 ตามล่าดับ  
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แผนภาพที่ 284 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่284 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 28.59 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 36.07 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.48 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 28.91 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.32 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 28.86 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.27 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 22.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.89 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 23.07 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.52 สังกัด พศ. เท่ากับ 24.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.06 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 25.37 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.22 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.34 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 46.84 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.50 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.07 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.73 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.64 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.25 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.09 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 
27.09 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.25 สังกัด พศ. เท่ากับ 29.37 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.97 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 
29.81 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.53 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 48.29 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 52.54 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.25 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 49.48 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 1.19 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 49.41 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.12 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด

 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 28.59 36.34 48.29 36.90 29.85
มค. เขต 2 22.70 26.25 40.00 34.20 23.48
สพม. เขต 26 28.91 37.07 49.48 37.38 29.75
สพฐ. 28.86 36.98 49.41 37.36 29.72
สช. 23.07 27.09 40.82 32.14 27.33
สกอ. 36.07 46.84 52.54 41.50 38.01
สถ.จ.มค. 25.37 29.81 43.58 34.08 26.45
พศ. 24.53 29.37 38.75 30.16 26.03

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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มากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 38.75 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.54 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 40.00 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.29 สังกัด สช. เท่ากับ 40.82 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.47 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 43.58 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.71 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 36.90 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 41.50 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.60 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 37.38 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.48 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 37.36 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.46 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากท่ีสุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 30.16 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.74 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 32.14 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -4.76 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.08 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.82 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
34.20 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.70 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.85 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 38.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.16 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากท่ีสุด คือ 
สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 23.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.37 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.03 คะแนนเฉลี่ย
ต่่ากว่า -3.82 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.40 สังกัด สช. เท่ากับ 27.33 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 
-2.52 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 29.72 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -0.13 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 29.75 คะแนนเฉลี่ย 
ต่่ากว่า -0.10 ตามล่าดับ  
 

แผนภาพที่ 285 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 4  
ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 26.92 33.58 30.92 31.44 29.91
มค. เขต 2 27.96 25.34 24.53 26.00 27.83
สพม. เขต 26 27.03 34.15 31.72 32.01 30.16
สพฐ. 27.04 34.09 31.67 31.98 30.15
สช. 22.94 26.71 26.80 25.99 26.29
สกอ. 32.33 42.77 35.01 35.46 35.14
สถ.จ.มค. 25.01 28.22 27.15 28.46 26.70
พศ. 23.89 25.28 26.06 25.48 23.90

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที ่285 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 26.92 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 32.33 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.41 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 27.96 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -1.04 สังกัด สพฐ. เท่ากับ 27.04 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.12 และสังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 27.03 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.11 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัดมากที่สุด คือสังกัด สช. เท่ากับ 22.94 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.98 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.89 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.03 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 25.01 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -1.91 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.58 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 42.77 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 9.19 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 34.15 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.57 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 34.09 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.51 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.28 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.30 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 25.34 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.24 สังกัด สช. เท่ากับ 26.71 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.87 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 28.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.36 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.92 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.01 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.09 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 31.72 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.80 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.67 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.75 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 24.53 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.39 รองลงมาคือ สังกัด พศ. 
เท่ากับ 26.06 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.86 สังกัด สช. เท่ากับ 26.80 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.12 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 27.15 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.77 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 31.44 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.46 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.02 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 32.01 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.57 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 31.98 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.54 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 25.48 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.96 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 25.99 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.45 สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.44 และสังกัด สถ.จ.มค. 
เท่ากับ 28.46 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.98 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 29.91 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.14 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.23 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.16 คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 0.25 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.15 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.24 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับ
จังหวัดมากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 23.90 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.01 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.29 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.62 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 26.70 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.21 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 
เท่ากับ 27.83 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.08 ตามล่าดับ 
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แผนภาพที่ 286 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ  
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม  
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 286 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษาฯ สาระที่ 5 
ภูมิศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 30.03 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 35.69 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.66 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 30.13 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.10 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 30.10 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.07 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.23 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -3.80 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.62 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.41 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 27.85 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.18 และสังกัด สช. เท่ากับ 27.97 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.06 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.42 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.34 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 6.92 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 33.94 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.52 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 33.91 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.49 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากท่ีสุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 26.40 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -7.02 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 26.69 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -6.73 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.31 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
30.45 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -2.97 ตามล่าดับ 

 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จังหวัด 30.03 33.42 35.71 39.69 39.73
มค. เขต 2 26.23 30.45 26.56 35.00 30.87
สพม. เขต 26 30.13 33.94 36.64 40.88 40.29
สพฐ. 30.10 33.91 36.57 40.85 40.23
สช. 27.97 26.69 30.36 30.47 31.21
สกอ. 35.69 40.34 40.82 44.61 48.26
สถ.จ.มค. 27.85 29.11 31.41 34.22 34.59
พศ. 27.62 26.40 29.00 29.30 27.12

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา สาระที่  5 ภูมิศาสตร์ 
ระดับจังหวัดโดยแยกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 35.71 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 40.82 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 5.11 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 36.64 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.93 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 36.57 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.86 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 26.56 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -9.15 รองลงมาคือ สังกัด พศ. เท่ากับ 29.00 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -6.71 สังกัด สช. เท่ากับ 30.36 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.35 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 31.41 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.30 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.69 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 44.61 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.92 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.88 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 1.19 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 40.85 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.16 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 29.30 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -10.39 รองลงมาคือ สังกัด สช. เท่ากับ 30.47 คะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่า -9.22 สังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.22 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.47 และสังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 
35.00 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -4.69 ตามล่าดับ 

 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 39.73 สังกัดที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
คือ สังกัด สกอ. เท่ากับ 48.26 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.53 รองลงมาคือ สังกัด สพม.เขต 26 เท่ากับ 40.29 คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า 0.56 และสังกัด สพฐ. เท่ากับ 40.23 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 0.50 ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับจังหวัด
มากที่สุด คือ สังกัด พศ. เท่ากับ 27.12 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -12.61 รองลงมาคือ สังกัด สพป.มค.เขต 2 เท่ากับ 30.87 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.86 สังกัด สช. เท่ากับ 31.21 คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -8.52 และสังกัด สถ.จ.มค. เท่ากับ 34.59 
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า -5.14 ตามล่าดับ 
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 2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  
(Buddhism National Educational Test : B-NET)  

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test 
: B-NET) คือ การทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย 

2. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
4. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

   2.1.1  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  
(B-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 287 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

0.00
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20.00
30.00
40.00

พุทธประวัติและ
ธรรมวินัย 

ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาล ี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

 B-NET  ม.3  ปี 2556 39.63 37.17 35.06

 B-NET  ม.3  ปี 2557 32.54 32.71 35.50 33.37

 B-NET  ม.3  ปี 2558 30.57 39.98 35.14 32.12

 B-NET  ม.3  ปี 2559 33.44 35.23 30.45 34.83

 B-NET  ม.3  ปี 2560 31.13 34.42 32.20 31.32

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย B-NET ชั้น ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด พศ.  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560    

ส่วนที่ 2 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา   
(Buddhism National Educational Test : B-NET) 
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 จากแผนภาพที ่287 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.63 
ในส่วนปีการศึกษา 2557-2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 วิชาศาสนปฏิบัติ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.17 ในส่วน 
ปีการศึกษา 2557-2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 วิชาภาษาบาลี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.06 ปี 2557 เท่ากับ 
32.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.53 ปี 2558 เท่ากับ 30.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.97 ปี 2559 เท่ากับ 33.44 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.87 ปี 2560 เท่ากับ 31.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.31 

 วิชาธรรม ไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 ส่วนในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.71  
ปี 2558 เท่ากับ 39.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.27 ปี 2559 เท่ากับ 35.23 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.76 และปี 2560 
เท่ากับ 34.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.81 

 วิชาพุทธประวัติ ไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 ส่วนในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
35.50 ปี 2558 เท่ากับ 35.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.36 ปี 2559 เท่ากับ 30.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.69 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 32.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.75 

 วิชาวินัย ไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 ส่วนในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.37  
ปี 2558 เท่ากับ 32.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.25 ปี 2559 เท่ากับ 34.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.71 และปี 2560 
เท่ากับ 31.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.51 

   2.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  
(B-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
 

แผนภาพที่ 289 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

35.00
40.00
45.00
50.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พุทธประวัติและธรรมวินัย ประเทศ 45.04
พุทธประวัติและธรรมวินัย จังหวัด 39.63

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย ของช้ัน ม.3   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 จากแผนภาพที่ 289 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพุทธประวัติ
และธรรมวินัย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.04 ในส่วนปีการศึกษา 
2557–2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.63 ในส่วนปีการศึกษา 
2557–2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัด โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.63 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.40 
 ปี 2557-2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 

แผนภาพที่ 290 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศาสนาปฏิบัติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 290 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศาสนปฏิบัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.56 ในส่วนปีการศึกษา 
2557–2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.17 ในส่วนปีการศึกษา 
2557–2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ศาสนปฏิบัติ ประเทศ 40.56
ศาสนปฏิบัติ จังหวัด 37.17

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาศาสนปฏิบัติ ของชั้น ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาศาสน
ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โดย 
 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.56 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.39 
 ปี 2557-2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 

แผนภาพที่ 291  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาบาลี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่291 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาบาลี 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.72 ปี 2557 เท่ากับ 
34.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.55 ปี 2558 เท่ากับ 31.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.60 ปี 2559 เท่ากับ 34.68 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 3.10 และปี 2560 เท่ากับ 33.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.17  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.06 ปี 2557 เท่ากับ 32.54 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.53 ปี 2558 เท่ากับ 30.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.97 ปี 2559 เท่ากับ 33.44 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.87 และปี 2560 เท่ากับ 31.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.31 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาภาษาบาลี ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.72 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.06 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.66 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.18 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.64 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.58 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.57 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.01 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.68 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.44 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.24 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.51 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.38 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาบาลี ประเทศ 39.72 34.18 31.58 34.68 33.51
ภาษาบาลี จังหวัด 35.06 32.54 30.57 33.44 31.13

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาภาษาบาลี ของชั้น ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 292 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 292 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาธรรม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วนในปีการศึกษา 2557  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.74 ปี 2558 เท่ากับ 41.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.72 ปี 2559 เท่ากับ 36.05 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -5.42 และปี 2560 เท่ากับ 36.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.80  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วนในปีการศึกษา 2557  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.71 ปี 2558 เท่ากับ 39.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.27 ปี 2559 เท่ากับ 35.23 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -4.76 และปี 2560 เท่ากับ 34.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.81 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.74 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.71 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.04 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.05 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.23 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.83 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.44 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ธรรม ประเทศ 36.74 41.47 36.05 36.85
ธรรม จังหวัด 32.71 39.98 35.23 34.42

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาธรรม ของช้ัน ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 293 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพุทธประวัติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่293 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพุทธประวัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วนในปีการศึกษา 2557 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.76 ปี 2558 เท่ากับ 36.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.60 ปี 2559 เท่ากับ 34.24 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.92 และปี 2560 เท่ากับ 36.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.26  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วนในปีการศึกษา 2557  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.50 ปี 2558 เท่ากับ 35.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.36 ปี 2559 เท่ากับ 30.45 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -4.69 และปี 2560 เท่ากับ 32.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.75 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาพุทธประวัติ ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.26 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.14 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.02 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.45 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.79 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.30 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาพุทธประวัติ ของชั้น ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 294 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวินัย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 294 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวินัย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วนในปีการศึกษา 2557  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.38 ปี 2558 เท่ากับ 34.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.22 ปี 2559 เท่ากับ 36.55 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน2.39 และปี 2560 เท่ากับ 34.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.51  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วนในปีการศึกษา 2557  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.37 ปี 2558 เท่ากับ 32.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.25 ปี 2559 เท่ากับ 34.83 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -2.71 และปี 2560 เท่ากับ 31.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.51 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
วินัย ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.01 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.04 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.72 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.72 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาวินัย ของช้ัน ม.3  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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  2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

   2.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  
(B-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 
 

แผนภาพที่ 295 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 295  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.97 
ในส่วนปีการศึกษา 2557–ปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 วิชาศาสนปฏิบัติ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี  2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.51 ในส่วน 
ปีการศึกษา 2557–ปี 2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 วิชาภาษาบาลี มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.24 ปี 2557 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ปี 2558 เท่ากับ 31.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.27 ปี 2559 เท่ากับ 
26.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.37 ปี 2560 เท่ากับ 29.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.64 
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B-NET  ม. 6  ปี 2556 31.97 40.51 33.24
B-NET  ม. 6  ปี 2557 33.40 31.08 38.77 32.52
B-NET  ม. 6  ปี 2558 31.14 26.00 34.73 29.82
B-NET  ม. 6  ปี 2559 26.77 27.43 31.45 27.50
B-NET  ม. 6  ปี 2560 29.41 31.56 32.72 30.18
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ค่าเฉลี่ย B-NET ชั้น ม.6 รายวิชา โรงเรียนพระปริยัติธรรม สงักัด พศ. 
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 วิชาธรรม ไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 ส่วนในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.08  
ปี 2558 เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.08 ปี 2559 เท่ากับ 27.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.43 และปี 2560 
เท่ากับ 31.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.14 

 วิชาพุทธประวัติ ไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 ส่วนในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.77 ปี 2558 เท่ากับ 34.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.04 ปี 2559 เท่ากับ 31.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.29 และ 
ปี 2560 เท่ากับ 32.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.27 

 วิชาวินัย ไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 ส่วนในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.52  
ปี 2558 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.70 ปี 2559 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.32 และปี 2560 
เท่ากับ 30.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.68 
 

   2.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

แผนภาพที่ 296 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาพุทธประวัติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 296 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาพุทธประวัติ
และธรรมวินัย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.66 ส่วนปี 2557–2560 
ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.97 ส่วนปี 2557–2560 
ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย ของชั้น ม.6   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัด โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.97 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.69 
 ปี 2557-2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
แผนภาพที่ 297 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาศาสนาปฏิบัติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 297 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศาสนปฏิบัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.40 ในส่วนปีการศึกษา 
2557–2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้  

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.51 ในส่วนปีการศึกษา 
2557–2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาศาสนปฏิบัติ ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับจังหวัด โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.90 
 ปี 2557-2560 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาศาสนปฏิบัติ ของชั้น ม.6   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 298 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาบาลี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่298 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาบาลี 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.09 ปี 2557 เท่ากับ 
38.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.11 ปี 2558 เท่ากับ 35.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.77 ปี 2559 เท่ากับ 35.07 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.37 และปี 2560 เท่ากับ 34.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.52  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.24 ปี 2557 เท่ากับ 33.40 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.17 ปี 2558 เท่ากับ 31.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.27 ปี 2559 เท่ากับ 26.77 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -4.37 และปี 2560 เท่ากับ 29.41 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.64 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาบาลี ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.09 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.85 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.80 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.43 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.14 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.29 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.77 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.30 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.41 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.14 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาภาษาบาลี ของชั้น ม.6   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

B-NET ชั้น ม.3 และ ม.6  
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แผนภาพที่ 299 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาธรรม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 299 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาธรรม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วน ปี 2557  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 36.87 ปี 2558 เท่ากับ 31.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.57 ปี 2559 เท่ากับ 34.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
3.00และปี 2560 เท่ากับ 35.15 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.85 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วน ปี 2557 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 31.08 ปี 2558 เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.08 ปี 2559 เท่ากับ 27.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  
1.43 และปี 2560 เท่ากับ 31.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.14 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.87 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.08 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.78 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.30 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.87 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.58 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาธรรม ของชั้น ม.6   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 
 

B-NET ชั้น ม.3 และ ม.6  
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แผนภาพที่ 300  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาพุทธประวัติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่300 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพุทธประวัติ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วน ปี 2557 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 47.17 ปี 2558 เท่ากับ 43.75 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.42 ปี 2559 เท่ากับ 43.75 คะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม 
และปี 2560 เท่ากับ 38.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.22  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วน ปี 2557 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 38.77 ปี 2558 เท่ากับ 34.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.04 ปี 2559 เท่ากับ 31.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-3.29 และปี 2560 เท่ากับ 32.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.27 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาพุทธประวัติ ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.77 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.40 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.75 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.73 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 9.01 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.75 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.45 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 12.30
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.72 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.81 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาพุทธประวัติ ของชั้น ม.6   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 301 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวินัย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 301 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย B-NET ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวินัย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วน ปี 2557 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 36.94 ปี 2558 เท่ากับ 35.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.53 ปี 2559 เท่ากับ 33.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-1.53และปี 2560 เท่ากับ 36.88 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.01 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ ส่วน ปี 2557 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 32.52 ปี 2558 เท่ากับ 29.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.70 ปี 2559 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-2.32 และปี 2560 เท่ากับ 30.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.68 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายวิชาวินัย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ไม่มีการสอบในวิชานี้ 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.94 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.42 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.41 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.59 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.87 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.37 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.70 
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ค่าเฉลี่ย B-NET วิชาวินัย ของชั้น ม.6   
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 
 
 

V-NET  ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
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3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(Vocational National Educational Test : V-NET) 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test 
: V-NET) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส.2)  

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
2. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
4. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 เนื่องจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational 
Test : V-NET) มีการปรับเปลี่ยนทักษะองค์ประกอบในการสอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป หนังสือเล่มนี้ 
จึงเปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาระดับจังหวัดได้เพียง 3 ปีย้อนหลังและระดับประเทศได้
ปี 2560 เท่านั้น โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 

 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 3 (ปวช.3) 
   3.1.1  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 รายองค์ประกอบ 4 ทักษะที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 302 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560 
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ทักษะภาษาและ
การส่ือสาร 

ทักษะการคิดและ
การแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคม
และการด ารงชีวิต 

ทักษะการจัดการ
งานอาชีพ 

V-NET ปวช.3 ปี 2558 37.42 32.91 56.13 43.79

V-NET ปวช.3 ปี 2559 32.66 29.11 46.66 38.32

V-NET ปวช.3 ปี 2560 39.28 29.16 53.27 38.80

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

ส่วนที่ 3 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

(Vocational National Educational Test : V-NET) 
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 จากแผนภาพที่ 302  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ  
4 ทักษะ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 แยกตามรายทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 ทักษะภาษาและการสื่อสาร มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.42  
ปี 2559 เท่ากับ 32.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.76 ปี 2560 เท่ากับ 39.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.62  

 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
32.91 ปี 2559 เท่ากับ 29.11 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.80 ปี 2560 เท่ากับ 29.16 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.05  

 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
56.13 ปี 2559 เท่ากับ 46.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.47 ปี 2560 เท่ากับ 53.27 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.61  

 ทักษะการจัดการงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.79  
ปี 2559 เท่ากับ 38.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.47 ปี 2560 เท่ากับ 38.80 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.48  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ 
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560  ตามรายทักษะที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าทักษะทางสังคม
และการด ารงชีวิต จะมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าทักษะอ่ืน 
 

   3.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
 

แผนภาพที่ 303 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ระหว่างปีการศึกษา 2560  
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ทักษะทาง
สังคมและ

การด ารงชีวิต 

ทักษะการ
จัดการงาน

อาชีพ 
V-NET ปวช.3 ปี 2560 จังหวัด 39.28 29.16 53.27 38.80
V-NET ปวช.3 ปี 2560 ประเทศ 41.76 30.38 54.43 39.78

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวช.3 องค์ประกอบ 4 ทักษะ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 
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 จากแผนภาพที่ 303  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ  
4 ทักษะ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ทักษะภาษาและการสื่อสาร มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 
41.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.48 

 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 
30.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.16 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.22 

 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 
54.43 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.16 

 ทักษะการจัดการงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 39.78 
ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.98 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 องค์ประกอบ 
4 ทักษะ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัดทุกปี  
      

   3.1.3  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา ที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 304 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา ระดับจังหวัด  
ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560   
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สื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ
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ชีวิตประจ าวัน 
และในงาน
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การแก้ปัญหา
ในงานอาชีพ

โดยใช้หลักการ
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กระบวนการ
ทาง
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แก้ปัญหาใน
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ใช้หลักการและ
กระบวนการ

ทาง
คณิตศาสตร์ 

ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 
วัฒนธรรม 
สิทธิ หน้าที่ 
ความเป็น
พลเมืองดี 
เศรษฐกิจ

พอเพียง และ
ค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 

พัฒนา
บุคลิกภาพและ
สุขลักษณะโดย
ใช้หลักการและ
กระบวนการ
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สารสนเทศ
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ร โปรแกรม

ส าเร็จรูปและ
อินเทอร์เน็ต
ตามหลักการ

และ… 
V-NET ปวช.3 ปี 2558 49.95 24.90 41.96 23.86 60.00 52.26 52.77 34.81

V-NET ปวช.3 ปี 2559 41.74 23.58 31.45 26.76 43.79 49.54 49.67 26.98

V-NET ปวช.3 ปี 2560 55.86 22.70 29.00 29.32 57.19 49.36 56.18 21.42

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวช.3 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
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 จากแผนภาพที่ 304  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ตามเนื้อหาหลัก 
8 วิชา ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560  แยกตามเนื้อหาหลักมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ  มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.95 ปี 2559 เท่ากับ 41.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.21 ปี 2560 เท่ากับ 55.86 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 14.12  

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.90 ปี 2559 เท่ากับ 23.58 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.32 ปี 2560 เท่ากับ 22.70 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.88 

 วิชาการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.96 ปี 2559 เท่ากับ 31.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.51 ปี 2560 
เท่ากับ 29.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.45  

 วิชาแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.86 ปี 2559 เท่ากับ 26.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.90 ปี 2560 
เท่ากับ 29.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.56  

 วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60.00 ปี 2559 เท่ากับ 
43.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -16.21 ปี 2560 เท่ากับ 57.19 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 13.40  

 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.26 ปี 2559 เท่ากับ 49.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-2.72 ปี 2560 เท่ากับ 49.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.18  

 วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ในการท างาน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.77 ปี 2559 เท่ากับ 49.67 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.10 ปี 2560 เท่ากับ 56.18 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.51  

 วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตตาม
หลักการและกระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.81 ปี 2559 เท่ากับ 26.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.84 ปี 2560 เท่ากับ 21.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.56  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560   ตามเนื้อหาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค์ จะมีคะแนน
เฉลี่ยรวมมากกว่าวิชาอ่ืน 
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 3.1.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

แผนภาพที่ 305 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เนื้อหาหลัก 8 วิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2560  

 

 จากแผนภาพที่ 306 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เนื้อหาหลัก  
8 วิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนน
เฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 57.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.86 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 26.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.70 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.46 
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V-NET ปวช.3 ปี 2560 จังหวัด 55.86 22.70 29.00 29.32 57.19 49.36 56.18 21.42

V-NET ปวช.3 ปี 2560 ประเทศ 57.36 26.16 30.50 30.27 58.24 50.63 57.27 22.29

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวช.3 องค์ประกอบทักษะ 8 องค์ประกอบ  
ระดับจังหวัด และประเทศ ปีการศึกษา 2560 
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 วิชาการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 30.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนน
เฉลี่ย 1.50 

 วิชาแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 30.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนน
เฉลี่ย 0.95 

 วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 58.24 ระดับจังหวัด 
เทา่กับ 57.19 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.05 

 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 50.63 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.36 ผลทดสอบ
มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.27 

 วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ในการท างาน มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 57.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 
56.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.09 

 วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักการและกระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
เท่ากับ 22.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.87 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เนื้อหาหลัก 
8 วิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัดทุกปี  
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  3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที ่2 (ปวส.2) 

    3.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2 (ปวส.2) รายองค์ประกอบ 4 ทักษะที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 
 

แผนภาพที่ 306 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 องค์ประกอบ 4 ทักษะ ระดับจังหวัด  
ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560   

 

 จากแผนภาพที่ 306 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 องค์ประกอบ  
4 ทักษะ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 แยกตามรายทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 ทักษะภาษาและการสื่อสาร มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.63  
ปี 2559 เท่ากับ 31.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.69 ปี 2560 เท่ากับ 33.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.98  

 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.02 ปี 2559 เท่ากับ 31.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.89 ปี 2560 เท่ากับ 28.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.09  

 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากั บ 
57.79 ปี 2559 เท่ากับ 47.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.53 ปี 2560 เท่ากับ 48.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.18  

 ทักษะการจัดการงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.86  
ปี 2559 เท่ากับ 34.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.53 ปี 2560 เท่ากับ 32.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.03  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 องค์ประกอบ 4 ทักษะ 
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560   ตามรายทักษะที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าทักษะ 
ทางสังคมและการด ารงชีวิต จะมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าทักษะอื่น 
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อาชีพ 
V-NET ปวส.2 ปี 2558 37.63 28.02 57.79 38.86
V-NET ปวส.2 ปี 2559 31.94 31.92 47.26 34.33
V-NET ปวส.2 ปี 2560 33.92 28.83 48.44 32.29

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวส.2 องค์ประกอบทักษะ 4 ทักษะ ระดับจังหวัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
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    3.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที ่2 (ปวส.2) รายองค์ประกอบ 4 ทักษะที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

แผนภาพที่ 307 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 องค์ประกอบ 4 ทักษะ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2560  

 

 จากแผนภาพที่ 307 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 องค์ประกอบ  
4 ทักษะ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ทักษะภาษาและการสื่อสาร มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 
36.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.37 

 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 
30.11 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.28 

 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 
48.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.44 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.41 

 ทักษะการจัดการงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 
33.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.86 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 
องค์ประกอบ 4 ทักษะ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี  
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จังหวัด ปี 2560 33.92 28.83 48.44 32.29
ประเทศ 2560 36.29 30.11 48.85 33.15
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ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวส.2 องค์ประกอบทักษะ 4 องค์ประกอบ  
ระดับจังหวัด และประเทศ ปีการศึกษา 2560 
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   3.2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที ่2 (ปวส.2) ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 308 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 ตามเนื้อหาหลัก  8  วิชา ระดับจังหวัด  
ระหว่างปีการศึกษา 2558–2560   

 

 จากแผนภาพที่ 308  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 ตามเนื้อหาหลัก 
8 วิชา ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 แยกตามเนื้อหาหลักมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ  มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.83 ปี 2559 เท่ากับ 40.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.30 ปี 2560 เท่ากับ 44.80 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.27 

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.44 ปี 2559 เท่ากับ 23.35 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.91 ปี 2560 เท่ากับ 23.04 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.31 

 วิชาการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.15 ปี 2559 เท่ากับ 38.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.90 ปี 2560 
เท่ากับ 32.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.86  

 วิชาแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.89 ปี 2559 เท่ากับ 25.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.11 ปี 2560 
เท่ากับ 25.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.32  
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สืบค้นและสื่อสาร
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เพื่อการจัดการ… 

V-NET ปวส.2 ปี 2558 52.83 22.44 30.15 25.89 50.42 65.16 44.73 33.00

V-NET ปวส.2 ปี 2559 40.53 23.35 38.05 25.78 45.54 48.98 42.71 25.94

V-NET ปวส.2 ปี 2560 44.80 23.04 32.19 25.46 46.83 50.05 34.58 30.00

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวส.2 องค์ประกอบทักษะ 8 องค์ประกอบ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
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 วิชาประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าที่พลเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์  
ในงานอาชีพและสังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.42 ปี 2559 เท่ากับ 
45.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.88 ปี 2560 เท่ากับ 46.83 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.29  

 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.16 ปี 2559 เท่ากับ 48.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง  
-16.18 ปี 2560 เท่ากับ 50.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.07 

 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในการจัดการงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.73 ปี 2559 เท่ากับ 42.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.02 ปี 2560 เท่ากับ 34.58 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.13  

 วิชาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2558 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 33.00 ปี 2559 เท่ากับ 25.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.05 ปี 2560 เท่ากับ 30.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.06 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชา
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 ตามเนื้อหาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ
และสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าวิชาอ่ืน 
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 3.2.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 (ปวส.2) ตามเนื้อหาหลัก 8 วิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

แผนภาพที่ 309  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 เนื้อหาหลัก 8 วิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  

 

 จากแผนภาพที่ 309 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย V-NET ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 เนื้อหาหลัก  
8 วิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนน
เฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 46.64 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.85 

 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 25.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.90 

 วิชาการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 33.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.19 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนน
เฉลี่ย 1.28 

 วิชาแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 26.75 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนน
เฉลี่ย 1.29 
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V-NET ปวส.2 ปี 2560 จังหวัด 44.80 23.04 32.19 25.46 46.83 50.05 34.58 30.00

V-NET ปวส.2 ปี 2560 ประเทศ 46.64 25.93 33.47 26.75 46.87 50.83 35.00 31.31

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวส.2 องค์ประกอบทักษะ 8 องค์ประกอบ  
ระดับจังหวัด และประเทศ ปีการศึกษา 2560 
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 วิชาประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าที่พลเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ในงานอาชีพและสังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 46.87 ระดับจังหวัด 
เท่ากับ 46.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.03 

 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 50.83 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.05 ผลทดสอบ
มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.78 

 วิชาประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในการจัดการงานอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 35.00 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.58 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.41 

 วิชาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ เท่ากับ 31.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.31 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 เนื้อหาหลัก 
8 วิชา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัดทุกปี  
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 4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(Non-formal National Education Test : N-NET) 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal National 
Education Test : N-NET) เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา ตามหนังสือเล่มนี้ ได้น า
ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการสอบรอบที่ 1 และ 2 มารวมกันเฉลี่ยแล้วน ามาวิเคราะห์จากปีการศึกษา 2556-2560   

วัตถุประสงค์ของการทดสอบN-NET 
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3. เพ่ือประกอบการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับประถมศึกษา  

  4.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ระดับประถมศึกษา ตามเนื้อหาสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 310 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา เนื้อหา 5 สาระ ระดับจังหวัด  
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560   

 

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

สาระทักษะการ
เรียนรู ้

สาระความรู้
พื้นฐาน 

สาระการ
ประกอบอาชีพ 

สาระทักษะการ
ด าเนินชีวิต 

สาระการพัฒนา
สังคม 

N-NET ประถมศึกษา ปี 2556 50.31 48.36 50.92 56.70 49.12

N-NET ประถมศึกษา ปี 2557 45.21 38.01 44.89 54.10 49.28

N-NET ประถมศึกษา ปี 2558 42.62 35.94 43.98 53.76 46.53

N-NET ประถมศึกษา ปี 2559 41.95 44.28 45.52 60.89 53.85

N-NET ประถมศึกษา ปี 2560 47.28 41.15 49.32 61.11 57.60

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับ ประถมศึกษา ตามเนื้อหา 5 สาระ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 

ส่วนที่ 4 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

(Non-formal National Education Test : N-NET) 
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 จากแผนภาพที่ 310 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา ตามเนื้อหา  
5 สาระ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 สาระทักษะการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.31  
ปี 2557 เท่ากับ 45.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.10 ปี 2558 เท่ากับ 42.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59 ปี 2559 
เท่ากับ 41.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.68 ปี 2560 เท่ากับ 47.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.33 

 สาระความรู้พ้ืนฐาน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.36 ปี 2557 
เท่ากับ 38.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.36 ปี 2558 เท่ากับ 35.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.06 ปี 2559 เท่ากับ 
44.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.33 ปี 2560 เท่ากับ 41.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.13 

 สาระการประกอบอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.92  
ปี 2557 เท่ากับ 44.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.03 ปี 2558 เท่ากับ 43.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.92 ปี 2559 
เท่ากับ 45.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.54 ปี 2560 เท่ากับ 49.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.81 

 สาระทักษะการด าเนินชีวิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.70  
ปี 2557 เท่ากับ 54.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.60 ปี 2558 เท่ากับ 53.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.34 ปี 2559 
เท่ากับ 60.89 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.13ปี 2560 เท่ากับ 61.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.22 

 สาระการพัฒนาสังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.12  
ปี 2557 เท่ากับ 49.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.16 ปี 2558 เท่ากับ 46.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.75 ปี 2559 
เท่ากับ 53.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.32 ปี 2560 เท่ากับ 57.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง 3.75 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา ตามเนื้อหา 5 สาระ 
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายทักษะที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าสาระทักษะ 
การด าเนินชีวิต จะมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าทักษะอ่ืน 
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   4.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ระดับประถมศึกษา ตามเนื้อหาหลักท่ีเปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 

แผนภาพที่ 311 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระทักษะการเรียนรู้  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 311 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระทักษะ
การเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.67 ปี 2557 เท่ากับ 
44.31 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.64 ปี 2558 เท่ากับ 38.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.65 ปี 2559 เท่ากับ 38.46 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.20 และปี 2560 เท่ากับ 40.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 02.25 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.31 ปี 2557 เท่ากับ 45.21 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.10 ปี 2558 เท่ากับ 42.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59 ปี 2559 เท่ากับ 41.95 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.68 และปี 2560 เท่ากับ 47.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.33 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระ
ทักษะการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่าระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.64 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.90 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.95 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.48 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.56 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระทักษะการเรียนรู้ ประเทศ 43.67 44.31 38.67 38.46 40.71
สาระทักษะการเรียนรู้ จังหวัด 50.31 45.21 42.62 41.95 47.28

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา สาระทักษะการเรียนรู้ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 312 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 312 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.20 ปี 2557 เท่ากับ 
37.70 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.50 ปี 2558 เท่ากับ 34.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.50 ปี 2559 เท่ากับ 35.62 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1.43 และปี 2560 เท่ากับ 34.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.86  

 ระดับจงัหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.36 ปี 2557 เท่ากับ 38.01 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.36 ปี 2558 เท่ากับ 35.94 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.06 ปี 2559 เท่ากับ 44.28 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 8.33 และปี 2560 เท่ากับ 41.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.13 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระ
ความรู้พื้นฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.36 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.17 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.70 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.31 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.19 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.94 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.75 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.66 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.39 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระความรู้พื้นฐาน ประเทศ 40.20 37.70 34.19 35.62 34.76
สาระความรู้พื้นฐาน จังหวัด 48.36 38.01 35.94 44.28 41.15

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 313 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระการประกอบอาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 313 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระ 
การประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.69 ปี 2557 เท่ากับ 43.29 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.40 ปี 2558 เท่ากับ 39.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.41 ปี 2559 เท่ากับ 41.10 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.22 และปี 2560 เท่ากับ 41.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.47  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.92 ปี 2557 เท่ากับ 44.89 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.03 ปี 2558 เท่ากับ 43.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.92 ปี 2559 เท่ากับ 45.52 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.54 และปี 2560 เท่ากับ 49.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.81  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระ  
การประกอบอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.69 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.23 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.60 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.09 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.41 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.75 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระการประกอบอาชีพ ประเทศ 46.69 43.29 39.88 41.10 41.57
สาระการประกอบอาชีพ จังหวัด 50.92 44.89 43.98 45.52 49.32

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา สาระการประกอบอาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 314 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระทักษะการด าเนินชีวิต  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 314 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระทักษะ
การด าเนินชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.60 ปี 2557 เท่ากับ 
52.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.21 ปี 2558 เท่ากับ 47.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.75 ปี 2559 เท่ากับ 50.85 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.80 และปี 2560 เท่ากับ 49.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.25  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.70 ปี 2557 เท่ากับ 54.10 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.60 ปี 2558 เท่ากับ 53.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.34 ปี 2559 เท่ากับ 60.89 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 7.13 และปี 2560 เท่ากับ 61.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.22  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระ
ทักษะการด าเนินชีวิต ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.60 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.70 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.10 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.81 ระดับจังหวัด เท่ากับ 54.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.29 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.05 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.76 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.70 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 60.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 10.04
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.60 ระดับจังหวัด เท่ากับ 61.11 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 11.51 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ประเทศ 49.60 52.81 47.05 50.85 49.60
สาระทักษะการด าเนินชีวิต จังหวัด 56.70 54.10 53.76 60.89 61.11

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 315 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระการพัฒนาสังคม ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 315 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระ 
การพัฒนาสังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.67 ปี 2557 เท่ากับ 
48.14 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.47 ปี 2558 เท่ากับ 43.42 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.72 ปี 2559 เท่ากับ 44.22 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.81 และปี 2560 เท่ากับ 44.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.47 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.12 ปี 2557 เท่ากับ 49.28 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.16 ปี 2558 เท่ากับ 46.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.75 ปี 2559 เท่ากับ 53.85 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 7.32 และปี 2560 เท่ากับ 57.60 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.75 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สาระ  
การพัฒนาสังคม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.44 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.14 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.14 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.42 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.12 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.22 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 9.63 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 57.60 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 13.20 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระการพัฒนาสังคม ประเทศ 45.67 48.14 43.42 44.22 44.40
สาระการพัฒนาสังคม จังหวัด 49.12 49.28 46.53 53.85 57.60

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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   4.1.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ระดับประถมศึกษา ตามวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 316 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา รายวิชา ระดับจังหวัด  
ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  

 

 จากแผนภาพที่ 316 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา รายวิชาระดับ
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามเนื้อหาหลักมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 วิชาทักษะการเรียนรู้ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.31 ปี 2557 
เท่ากับ 45.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.10 ปี 2558 เท่ากับ 42.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59 ปี 2559 เท่ากับ 41.95 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.68 ปี 2560 เท่ากับ 47.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.33 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.33 ปี 2557 เท่ากับ 
43.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.01 ปี 2558 เท่ากับ 41.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.35 ปี 2559 เท่ากับ 45.42 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.46 ปี 2560 เท่ากับ 55.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.07 

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.85 ปี 2557 
เท่ากับ 39.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.09 ปี 2558 เท่ากับ 43.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.75 ปี 2559 เท่ากับ 
52.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.30 ปี 2560 เท่ากับ 47.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.19 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.63 ปี 2557 
เท่ากับ 33.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.56 ปี 2558 เท่ากับ 26.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.23 ปี 2559 เท่ากับ 
37.05 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.21 ปี 2560 เท่ากับ 30.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.86 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ช่องทางการ
เข้าสู่อาชีพ 

ทักษะการ
ประกอบ
อาชีพ 

พัฒนาอาชีพ
ให้มีอยู่มีกิน 

สุขศึกษา พล
ศึกษา 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศิลปศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และ
หน้าที่

พลเมือง 

การพัฒนา
ตนเอง ชุมชน 

สังคม 
ปี 2556 50.31 49.33 52.85 51.63 40.02 58.29 54.31 40.23 63.12 58.18 48.79 53.07 48.27 46.15

ปี 2557 45.21 43.32 39.76 33.07 35.89 55.65 43.51 35.53 59.72 60.68 41.89 52.51 46.55 48.78

ปี 2558 42.62 41.97 43.51 26.84 31.46 50.12 47.01 34.79 50.31 65.59 45.37 50.40 34.09 55.11

ปี 2559 41.95 45.42 52.81 37.05 41.83 58.10 37.76 40.69 58.74 62.60 61.33 60.20 40.57 60.78

ปี 2560 47.28 55.49 47.62 30.18 31.29 55.74 41.73 50.50 56.87 69.64 56.82 60.38 44.17 68.25

คะ
แน

น 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา 14 วิชา 
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.02 ปี 2557 
เท่ากับ 35.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.13 ปี 2558 เท่ากับ 31.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.43 ปี 2559 เท่ากับ 41.83 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.37 ปี 2560 เท่ากับ 31.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.54 

 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 58.29  
ปี 2557 เท่ากับ 55.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.64 ปี 2558 เท่ากับ 50.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.52 ปี 2559 
เท่ากับ 58.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.98 ปี 2560 เท่ากับ 55.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.37 

 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.31 
ปี 2557 เท่ากับ 43.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.80 ปี 2558 เท่ากับ 47.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.50 ปี 2559 
เท่ากับ 37.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.25 ปี 2560 เท่ากับ 41.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.97 

 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.23  
ปี 2557 เท่ากับ 35.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.71 ปี 2558 เท่ากับ 34.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.73 ปี 2559 
เท่ากับ 40.69 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.89 ปี 2560 เท่ากับ 50.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.81 

 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.12  
ปี 2557 เท่ากับ 59.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.40 ปี 2558 เท่ากับ 50.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.41 ปี 2559 
เท่ากับ 58.74 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.43 ปี 2560 เท่ากับ 56.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.87 

 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 58.18 ปี 2557 
เท่ากับ 60.68 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.50 ปี 2558 เท่ากับ 65.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.97 ปี 2559 เท่ากับ 
62.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.99 ปี 2560 เท่ากับ 69.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.04 

 วิชาศิลปศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.79 ปี 2557 
เทา่กับ 41.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.90 ปี 2558 เท่ากับ 45.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.48 ปี 2559 เท่ากับ 61.33 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 15.96 ปี 2560 เท่ากับ 56.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.51 

 วิชาสังคมศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.07 ปี 2557 
เท่ากับ 52.51 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.56 ปี 2558 เท่ากับ 50.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.10 ปี 2559 เท่ากับ 60.20 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.79 ปี 2560 เท่ากับ 60.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.18 

 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.27 
ปี 2557 เท่ากับ 46.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.71 ปี 2558 เท่ากับ 34.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.47 ปี 2559 
เท่ากับ 40.57 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.48 ปี 2560 เท่ากับ 44.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.60 

 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
46.15 ปี 2557 เท่ากับ 48.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.63 ปี 2558 เท่ากับ 55.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.33 ปี 
2559 เท่ากับ 60.78 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.67 ปี 2560 เท่ากับ 68.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.47 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา รายวิชา ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามเนื้อหาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาเศรษฐกิจพอเพียง จะมี
คะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าวิชาอ่ืน 
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   4.1.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ระดับประถมศึกษา ตามวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 

แผนภาพที่ 317 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาทักษะการเรียนรู้  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่317 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา ทักษะการเรียนรู้ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556–2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.67 ปี 2557 เท่ากับ 44.31 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.64 ปี 2558 เท่ากับ 38.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.65 ปี 2559 เท่ากับ 38.46 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.20 และปี 2560 เท่ากับ 40.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.25 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.31 ปี 2557 เท่ากับ 45.21 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.10 ปี 2558 เท่ากับ 42.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.59 ปี 2559 เท่ากับ 41.95 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.68 และป ี2560 เท่ากับ 47.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.33 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา ทักษะ
การเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.64 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.90 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากบั 38.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.95 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.48 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.56 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ทักษะการเรียนรู้ ประเทศ 43.67 44.31 38.67 38.46 40.71
ทักษะการเรียนรู้ จังหวัด 50.31 45.21 42.62 41.95 47.28

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา ทักษะการเรียนรู ้
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 318 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาวิชาภาษาไทย  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่318 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.31 ปี 2557 เท่ากับ 42.95 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.36 ปี 2558 เท่ากับ 40.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.55 ปี 2559 เท่ากับ 40.97 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.57 และปี 2560 เท่ากับ 44.95 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.99 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.33 ปี 2557 เท่ากับ 43.32 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.01 ปี 2558 เท่ากับ 41.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.35 ปี 2559 เท่ากับ 45.42 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.46 และปี 2560 เท่ากับ 55.49 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.07 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชา
ภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.02 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.95 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.37 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.97 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.57 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.97 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.42 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.46 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.95 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.49 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 10.54 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย ประเทศ 47.31 42.95 40.40 40.97 44.95
ภาษาไทย จังหวัด 49.33 43.32 41.97 45.42 55.49

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 319 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่319 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.41 ปี 2557 เท่ากับ 
41.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.09 ปี 2558 เท่ากับ 36.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.34 ปี 2559 เท่ากับ 35.61 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -1.38 และปี 2560 เท่ากับ 36.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.74 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.85 ปี 2557 เท่ากับ 39.76 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.09 ปี 2558 เท่ากับ 43.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.75 ปี 2559 เท่ากับ 52.81 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 9.30 และปี 2560 เท่ากับ 47.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.19 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชา
ภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศทุกปี ยกเว้น ปี 2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.41 ระดับจังหวัด เท่ากับ 52.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 11.44
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.33 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.76 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.57
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.52
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 52.81 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 17.20
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 11.27 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาอังกฤษ ประเทศ 41.41 41.33 36.99 35.61 36.34
ภาษาอังกฤษ จังหวัด 52.85 39.76 43.51 52.81 47.62

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิขาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 320 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 320 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556–2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.13 ปี 2557 เท่ากับ 33.20 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.93 ปี 2558 เท่ากับ 26.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.90 ปี 2559 เท่ากับ 30.73 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.42 และปี 2560 เท่ากับ 28.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.43  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.63 ปี 2557 เท่ากับ 33.07 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -18.56 ปี 2558 เท่ากับ 26.84 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.23 ปี 2559 เท่ากับ 37.05 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 10.21 และปี 2560 เท่ากับ 30.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.86 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
ทุกปี ยกเว้น ปี 2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.13 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.63 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 14.50 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.07 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.13 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.84 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.53 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.05 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.32 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.89 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
คณิตศาสตร์ ประเทศ 37.13 33.20 26.30 30.73 28.29
คณิตศาสตร์ จังหวัด 51.63 33.07 26.84 37.05 30.18

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 321 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่321 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.02 ปี 2557 เท่ากับ 33.36 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.66 ปี 2558 เท่ากับ 33.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.23 ปี 2559 เท่ากับ 35.21 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.09 และปี 2560 เท่ากับ 29.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.73  

 ระดับจงัหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.02 ปี 2557 เท่ากับ 35.89 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.13 ปี 2558 เท่ากับ 31.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.43 ปี 2559 เท่ากับ 41.83 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 10.37 และปี 2560 เท่ากับ 31.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.54 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปี ยกเว้น ปี 2558 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.02 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.00 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.53 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.13 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.67 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.21 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.61 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.81 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทยาศาสตร์ ประเทศ 35.02 33.36 33.13 35.21 29.48
วิทยาศาสตร์ จังหวัด 40.02 35.89 31.46 41.83 31.29

ค่า
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ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร ์
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 322 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 322 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาช่องทาง
การเขาสู่อาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556–2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.66 ปี 2557 เท่ากับ 
53.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.65 ปี 2558 เท่ากับ 44.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.10 ปี 2559 เท่ากับ 54.06 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 9.15 และปี 2560 เท่ากับ 50.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.96 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 58.29 ปี 2557 เท่ากับ 55.65 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.64 ปี 2558 เท่ากับ 50.12 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.52 ปี 2559 เท่ากับ 58.10 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 7.98 และปี 2560 เท่ากับ 55.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.37 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาช่องทาง
การเข้าสู่อาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 54.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 58.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.63 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากบั 53.01 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.64 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.90 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.22 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 54.06 ระดับจังหวัด เท่ากับ 58.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.05 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.74 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.64 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ประเทศ 54.66 53.01 44.90 54.06 50.10
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จังหวัด 58.29 55.65 50.12 58.10 55.74

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 323 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาทักษะการประกอบอาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 323 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาทักษะ
การประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.59 ปี 2557 เท่ากับ 42.86 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.74 ปี 2558 เท่ากับ 40.18 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.68 ปี 2559 เท่ากับ 35.30 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -4.88 และปี 2560 เท่ากับ 35.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.42 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.31 ปี 2557 เท่ากับ 43.51 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.80 ปี 2558 เท่ากับ 47.01 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.50 ปี 2559 เท่ากับ 37.76 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -9.25 และปี 2560 เท่ากับ 41.73 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.97 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาทักษะ
การประกอบอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 54.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.72 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.86 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.65 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.18 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.83 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.76 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.45 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.73 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.00 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ทักษะการประกอบอาชีพ ประเทศ 49.59 42.86 40.18 35.30 35.73
ทักษะการประกอบอาชีพ จังหวัด 54.31 43.51 47.01 37.76 41.73

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา ทักษะการประกอบอาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 
 
 

N-NET ระดับ ประถมศึกษา 

401 

แผนภาพที่ 324 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 324 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาพัฒนา
อาชีพให้มีอยู่มีกิน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556–2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.86 ปี 2557 เท่ากับ 
34.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.82 ปี 2558 เท่ากับ 34.62 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.58 ปี 2559 เท่ากับ 33.98 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.64 และปี 2560 เท่ากับ 38.93 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.95 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.23 ปี 2557 เท่ากับ 35.53 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.71 ปี 2558 เท่ากับ 34.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.73 ปี 2559 เท่ากับ 40.69 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.89 และปี 2560 เท่ากับ 50.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.81 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาพัฒนา
อาชีพให้มีอยู่มีกิน ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.86 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.23 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.37 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.17 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.70 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 11.57 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ประเทศ 35.86 34.04 34.62 33.98 38.93
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน จังหวัด 40.23 35.53 34.79 40.69 50.50

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 325 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 325 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาสุขศึกษา 
พลศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 57.86 ปี 2557 เท่ากับ 
56.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.21 ปี 2558 เท่ากับ 45.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.03 ปี 2559 เท่ากับ 52.15 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.52 และปี 2560 เท่ากับ 45.85 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.30  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.12 ปี 2557 เท่ากับ 59.72 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.40 ปี 2558 เท่ากับ 50.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.41 ปี 2559 เท่ากับ 58.74 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 8.43 และปี 2560 เท่ากับ 56.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.87 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ระดบัประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 57.86 ระดับจังหวัด เท่ากับ 63.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.27 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 56.65 ระดับจังหวัด เท่ากับ 59.72 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.07 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.69 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 58.74 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.59 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 11.02 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สุขศึกษา พลศึกษา ประเทศ 57.86 56.65 45.62 52.15 45.85
สุขศึกษา พลศึกษา จังหวัด 63.12 59.72 50.31 58.74 56.87
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 326 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 326 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.42 ปี 2557 เท่ากับ 
58.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.01 ปี 2558 เท่ากับ 52.28 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.15 ปี 2559 เท่ากับ 55.16 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.88 และปี 2560 เท่ากับ 60.72 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.56 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 58.18 ปี 2557 เท่ากับ 60.68 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.50 ปี 2558 เท่ากับ 65.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.91 ปี 2559 เท่ากับ 62.60 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.99 และปี 2560 เท่ากับ 69.64 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.04 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.42 ระดับจังหวัด เท่ากับ 58.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.76 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 58.44 ระดับจังหวัด เท่ากับ 60.68 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.25 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 65.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 13.31 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 55.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 62.60 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.45 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 60.72 ระดับจังหวัด เท่ากับ 69.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.92 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เศรษฐกิจพอเพียง ประเทศ 50.42 58.44 52.28 55.16 60.72
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด 58.18 60.68 65.59 62.60 69.64

ค่า
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ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 327 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาศิลปศึกษา ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 327 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาศิลปศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556–2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.55 ปี 2557 เท่ากับ 43.38 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.83 ปี 2558 เท่ากับ 43.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.09 ปี 2559 เท่ากับ 45.28 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.99 และปี 2560 เท่ากับ 42.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.02  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.79 ปี 2557 เท่ากับ 41.89 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.90 ปี 2558 เท่ากับ 45.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.48 ปี 2559 เท่ากับ 61.33 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 15.96 และปี 2560 เท่ากับ 56.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.51 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชา
ศิลปศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับจังหวัดทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.24 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.49 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.08 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 61.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 16.05 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.26 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 14.56 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ศิลปศึกษา ประเทศ 40.55 43.38 43.29 45.28 42.26
ศิลปศึกษา จังหวัด 48.79 41.89 45.37 61.33 56.82
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาศีลปศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 328 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 

 จากแผนภาพที ่306 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาสังคมศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.11 ปี 2557 เท่ากับ 51.98 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.87 ปี 2558 เท่ากับ 43.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.95 ปี 2559 เท่ากับ 46.93 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.91 และปี 2560 เท่ากับ 48.76 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.83 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.07 ปี 2557 เท่ากับ 52.51 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.56 ปี 2558 เท่ากับ 50.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.10 ปี 2559 เท่ากับ 60.20 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 9.79 และปี 2560 เท่ากับ 60.38 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.18 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชา
สังคมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 51.11 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.07 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.96 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 51.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 52.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.53 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.03 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.38 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 60.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 13.27 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.76 ระดบัจังหวัด เท่ากับ 60.38 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 11.62 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สังคมศึกษา ประเทศ 51.11 51.98 43.03 46.93 48.76
สังคมศึกษา จังหวัด 53.07 52.51 50.40 60.20 60.38
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาสังคมศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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406  

แผนภาพที่ 329 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 329 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาศาสนา
และหน้าที่ผลเมือง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556–2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.87 ปี 2557 เท่ากับ 43.37 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.50 ปี 2558 เท่ากับ 34.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.59 ปี 2559 เท่ากับ 37.11 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.33 และปี 2560 เท่ากับ 35.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.81 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.27 ปี 2557 เท่ากับ 46.55 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.71 ปี 2558 เท่ากับ 34.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.47 ปี 2559 เท่ากับ 40.57 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 6.48 และปี 2560 เท่ากับ 44.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.60 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาศาสนา
และหน้าที่พลเมือง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี ยกเว้นปี 2558 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.87 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.40 
 ปี 2557 ระดบัประเทศ เท่ากับ 43.37 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.18 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.79 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.09 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.70 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.11 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.57 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.46 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.87 
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ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง ประเทศ 43.87 43.37 34.79 37.11 35.30
ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง จังหวัด 48.27 46.55 34.09 40.57 44.17
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 
 
 

N-NET ระดับ ประถมศึกษา 

407 

แผนภาพที่ 330 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาการพัฒนาตนเอง ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที ่330 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชาการพัฒนา
ตนเอง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.09 ปี 2557 เท่ากับ 49.16 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.07 ปี 2558 เท่ากับ 52.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.36 ปี 2559 เท่ากับ 48.68 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง 3.84 และปี 2560 เท่ากับ 49.17 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.50 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.15 ปี 2557 เท่ากับ 48.78 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.63 ปี 2558 เท่ากับ 55.11 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.33 ปี 2559 เท่ากับ 60.78 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.67 และปี 2560 เท่ากับ 68.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.47 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา วิชา 
การพัฒนาตนเอง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.09 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.06 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.38 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.52 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.11 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.59 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.68 ระดับจังหวัด เท่ากับ 60.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 12.10 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 68.25 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 19.08 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ 42.09 49.16 52.52 48.68 49.17
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จังหวัด 46.15 48.78 55.11 60.78 68.25
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

   4.2.1  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเนื้อหาสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 
 

แผนภาพที่ 331 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อหา 5 สาระ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560   

 

 จากแผนภาพที่ 331 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตามเนื้อหา 5 สาระ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายทักษะมีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 สาระทักษะการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.33  
ปี 2557 เท่ากับ 49.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.82 ปี 2558 เท่ากับ 41.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.71 ปี 2559 เท่ากับ 
38.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.53 ปี 2560 เท่ากับ 34.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.93 

 สาระความรู้ พ้ืนฐาน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.78  
ปี 2557 เท่ากับ 41.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.57 ปี 2558 เท่ากับ 33.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.05 ปี 2559 
เท่ากับ 33.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.03 ปี 2560 เท่ากับ 29.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.58 
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N-NET ม.ต้น ปี 2556 51.33 47.78 45.20 51.85 37.92
N-NET ม.ต้น ปี 2557 49.50 41.21 41.85 49.04 37.56
N-NET ม.ต้น ปี 2558 41.80 33.17 37.74 42.15 38.79
N-NET ม.ต้น ปี 2559 38.27 33.13 39.40 42.52 35.29
N-NET ม.ต้น ปี 2560 34.33 29.55 39.08 41.72 35.24
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ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ตามเนื้อหา 5 สาระ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระการประกอบอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.20  
ปี 2557 เท่ากับ 45.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.35 ปี 2558 เท่ากับ 37.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.11 ปี 2559 เท่ากับ 
39.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.66 ปี 2560 เท่ากับ 39.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.32 

 สาระทักษะการด าเนินชีวิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.85  
ปี 2557 เท่ากับ 49.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.81 ปี 2558 เท่ากับ 42.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.88 ปี 2559 เท่ากับ 
42.52 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.37 ปี 2560 เท่ากับ 41.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.81 

 สาระการพัฒนาสังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.92  
ปี 2557 เท่ากับ 37.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.36 ปี 2558 เท่ากับ 38.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.23 ปี 2559 เท่ากับ 
35.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.50 ปี 2560 เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.05 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเนื้อหา 5 สาระ 
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายทักษะที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าทักษะทางสังคม
และการด ารงชีวิต จะมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าทักษะอ่ืน 
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   4.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเนื้อหาหลักที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและประเทศ 
 

แผนภาพที่ 332  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระทักษะการเรียนรู้  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 332 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระ
ทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.48 ปี 2557 เท่ากับ 46.04 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.57 ปี 2558 เท่ากับ 43.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.33 ปี 2559 เท่ากับ 40.66 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.05 และปี 2560 เท่ากับ 36.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.74  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.33 ปี 2557 เท่ากับ 49.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.82 ปี 2558 เท่ากับ 41.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.71 ปี 2559 เท่ากับ 38.27 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.53 และปี 2560 เท่ากับ 34.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.93 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สาระทักษะการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปี 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.85 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.46 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.91 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.39 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.59 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระทักษะการเรียนรู้ ประเทศ 43.48 46.04 43.71 40.66 36.92
สาระทักษะการเรียนรู้ จังหวัด 51.33 49.50 41.80 38.27 34.33
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระทักษะการเรียนรู้ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 333 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 333 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระ 
ความรู้พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.78 ปี 2557 เท่ากับ 
37.52  คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.74 ปี 2558 เท่ากับ 33.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.11 ปี 2559 เท่ากับ 32.30 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.11 และปี 2560 เท่ากับ 30.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.97  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.78 ปี 2557 เท่ากับ 41.21 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.57 ปี 2558 เท่ากับ 33.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.05 ปี 2559 เท่ากับ 33.13 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.03 และปี 2560 เท่ากับ 29.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.58 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สาระความรู้พื้นฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี ยกเว้นปี 2558 และ 2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.78 ระดับจังหวัด เท่ากับ 47.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 11.00 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.52 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.70 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.41 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.24 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.83 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.33 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.78 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระความรู้พื้นฐาน ประเทศ 36.78 37.52 33.41 32.30 30.33
สาระความรู้พื้นฐาน จังหวัด 47.78 41.21 33.17 33.13 29.55

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 334 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระการประกอบอาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 334 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระ
การประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.71 ปี 2557 เท่ากับ 
40.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.75 ปี 2558 เท่ากับ 39.32 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.65 ปี 2559 เท่ากับ 41.43 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 2.12 และปี 2560 เท่ากับ 42.56 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.13 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.20 ปี 2557 เท่ากับ 41.85 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.35 ปี 2558 เท่ากับ 37.74 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.11 ปี 2559 เท่ากับ 39.40 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.66 และปี 2560 เท่ากับ 39.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.32 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สาระการประกอบอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้น ปี 2556 และ 2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.19 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.66 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.76 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.75 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.72 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.64 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระการประกอบอาชีพ ประเทศ 42.71 40.96 39.32 41.43 42.56
สาระการประกอบอาชีพ จังหวัด 45.20 41.85 37.74 39.40 39.08

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระการประกอบอาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 335  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระทักษะการด าเนินชีวิต  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 335 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระ
ทักษะการด าเนินชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.90 ปี 2557 เท่ากับ 
36.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.04 ปี 2558 เท่ากับ 39.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.58 ปี 2559 เท่ากับ 37.56 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.88 และป ี2560 เท่ากับ 36.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.29 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.92 ปี 2557 เท่ากับ 37.56 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -37.56 ปี 2558 เท่ากับ 38.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.23 ปี 2559 เท่ากับ 35.29 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.50 และปี 2560 เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.05 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้น ปี 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.19 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.66 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.76 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.28 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.75 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.72 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.64 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ประเทศ 48.19 46.28 45.66 46.28 45.36
สาระทักษะการด าเนินชีวิต จังหวัด 51.85 49.04 42.15 42.52 41.72
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เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 336 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระการพัฒนาสังคม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 336 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระ
การพัฒนาสังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.90 ปี 2557 เท่ากับ 
36.86 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.04 ปี 2558 เท่ากับ 39.44 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.58 ปี 2559 เท่ากับ 37.56 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.88 และปี 2560 เท่ากับ 36.27 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.29  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.92 ปี 2557 เท่ากับ 37.56 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.36 ปี 2558 เท่ากับ 38.79 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.23 ปี 2559 เท่ากับ 35.29 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.50 และปี 2560 เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.05 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สาระการพัฒนาสังคม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้น ปี 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.90 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.02 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.86 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.70 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.44 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.65 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.56 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.29 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.27 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.03 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระการพัฒนาสังคม ประเทศ 36.90 36.86 39.44 37.56 36.27
สาระการพัฒนาสังคม จังหวัด 37.92 37.56 38.79 35.29 35.24

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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   4.2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 337  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  

 

 จากแผนภาพที่ 337 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา 
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามเนื้อหาหลักมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาทักษะการเรียนรู้ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.33 ปี 2557 
เท่ากับ 49.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.82 ปี 2558 เท่ากับ 41.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.71 ปี 2559 เท่ากับ 38.27 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.53 ปี 2560 เท่ากับ 34.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.93 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.76 ปี 2557 เท่ากับ 
53.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.55 ปี 2558 เท่ากับ 44.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.05 ปี 2559 เท่ากับ 44.69 คะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.53 ปี 2560 เท่ากับ 36.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.53 

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.00 ปี 2557 
เท่ากับ 40.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.90 ปี 2558 เท่ากับ 31.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.91 ปี 2559 เท่ากับ 33.64 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.45 ปี 2560 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.42 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.20 ปี 2557 
เท่ากับ 34.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.28 ปี 2558 เท่ากับ 27.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.38 ปี 2559 เท่ากับ 
27.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.51 ปี 2560 เท่ากับ 27.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.44 
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ทักษะการ
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พัฒนาอาชีพ
ให้มีความ
เข้มแข็ง 

สุขศึกษา พล
ศึกษา 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศิลปศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และ
หน้าที่

พลเมือง 

การพัฒนา
ตนเอง 

ชุมชน สังคม 
ปี 2556 51.33 55.76 48.00 48.20 39.17 45.58 49.31 40.79 61.66 50.17 43.73 38.64 34.99 40.13

ปี 2557 49.50 53.21 40.10 34.92 36.65 52.13 39.69 33.76 51.03 53.66 42.50 39.32 29.81 43.59

ปี 2558 41.80 44.16 31.19 27.54 29.87 52.33 32.08 28.81 42.31 51.54 32.65 42.46 27.97 45.98

ปี 2559 38.27 44.69 33.64 27.03 27.18 37.54 41.00 39.66 43.20 52.65 31.73 38.15 32.92 34.79

ปี 2560 34.33 36.13 27.21 27.37 27.50 49.98 33.90 33.36 39.88 49.46 35.85 37.79 31.62 36.40

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 14 วิชา 
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.17 ปี 2557 
เท่ากับ 36.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.52 ปี 2558 เท่ากับ 29.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.78 ปี 2559 เท่ากับ 27.18 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.69 ปี 2560 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.32 

 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.58  
ปี 2557 เท่ากับ 52.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.56 ปี 2558 เท่ากับ 52.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.20 ปี 2559 
เท่ากับ 37.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.79 ปี 2560 เท่ากับ 49.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.44 

 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.31  
ปี 2557 เท่ากับ 39.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.62 ปี 2558 เท่ากับ 32.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.61 ปี 2559 
เท่ากับ 41.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.92 ปี 2560 เท่ากับ 33.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.10 

 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
40.79 ปี 2557 เท่ากับ 33.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.03 ปี 2558 เท่ากับ 28.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.95 
ปี 2559 เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.86 ปี 2560 เท่ากับ 33.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.31 

 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.66  
ปี 2557 เท่ากับ 51.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.63 ปี 2558 เท่ากับ 42.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.72 ปี 2559 
เท่ากับ 43.20 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.89 ปี 2560 เท่ากับ 39.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.32 

 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.17 ปี 2557 
เท่ากับ 53.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.49 ปี 2558 เท่ากับ 51.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.12 ปี 2559 เท่ากับ 52.65 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.11 ปี 2560 เท่ากับ 49.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.18 

 วิชาศิลปศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.73 ปี 2557 
เท่ากับ 42.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.23 ปี 2558 เท่ากับ 32.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.84 ปี 2559 เท่ากับ 31.73 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.92 ปี 2560 เท่ากับ 35.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.12 

 วิชาสังคมศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.64 ปี 2557 
เท่ากับ 39.32 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.68 ปี 2558 เท่ากับ 42.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.14 ปี 2559 เท่ากับ 
38.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.30 ปี 2560 เท่ากับ 37.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.36 

 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.99 
ปี 2557 เท่ากับ 29.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.17 ปี 2558 เท่ากับ 27.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.84 ปี 2559 
เท่ากับ 32.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.94 ปี 2560 เท่ากับ 31.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.30 

 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
40.13 ปี 2557 เท่ากับ 43.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.45 ปี 2558 เท่ากับ 45.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.39  
ปี 2559 เท่ากับ 34.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.19 ปี 2560 เท่ากับ 36.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.92 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ระดับ
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามเนื้อหาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  
จะมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าวิชาอ่ืน 
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   4.2.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและประเทศ 
 

แผนภาพที่ 338  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 338 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.48 ปี 2557 เท่ากับ 
46.04 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.57 ปี 2558 เท่ากับ 43.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.33 ปี 2559 เท่ากับ 40.66 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.05 และปี 2560 เท่ากับ 36.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.74  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.33 ปี 2557 เท่ากับ 49.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.82 ปี 2558 เท่ากับ 41.80 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.71 ปี 2559 เท่ากับ 38.27 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -3.53 และปี 2560 เท่ากับ 34.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.93 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ทักษะการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้น ปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.85 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากบั 46.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.46 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.80 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.91 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.27 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.39 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.59 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ทักษะการเรียนรู้ ประเทศ 43.48 46.04 43.71 40.66 36.92
ทักษะการเรียนรู้ จังหวัด 51.33 49.50 41.80 38.27 34.33

ค่า
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ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสาระทักษะการเรียนรู ้
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 339 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 339 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
ภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.71 ปี 2557 เท่ากับ 
49.86 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.16 ปี 2558 เท่ากับ 46.67 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.19 ปี 2559 เท่ากับ 46.44 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.23 และปี 2560 เท่ากับ 38.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.04 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.76 ปี 2557 เท่ากับ 53.21 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.55 ปี 2558 เท่ากับ 44.16 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.05 ปี 2559 เท่ากับ 44.69 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.53 และปี 2560 เท่ากับ 36.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.56 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 48.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.76 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.05 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.86 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.35 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.16 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.51 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.44 ระดับจังหวัด เท่ากับ 44.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.75 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.27 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย ประเทศ 48.71 49.86 46.67 46.44 38.40
ภาษาไทย จังหวัด 55.76 53.21 44.16 44.69 36.13

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 340 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 340 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.24 ปี 2557 เท่ากับ 
35.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.65 ปี 2558 เท่ากับ 30.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.55 ปี 2559 เท่ากับ 29.84 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -0.19 และปี 2560 เท่ากับ 25.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.01  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.00 ปี 2557 เท่ากับ 40.10 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.90 ปี 2558 เท่ากับ 31.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.91 ปี 2559 เท่ากับ 33.64 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.87 และปี 2560 เท่ากับ 27.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.42 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 13.76 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.51 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.19 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.15 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เทา่กับ 29.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.80 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.83 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.39 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาอังกฤษ ประเทศ 34.24 33.59 30.04 29.84 25.83
ภาษาอังกฤษ จังหวัด 48.00 40.10 31.19 33.64 27.21

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนภาพที่ 341 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 341 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.89 ปี 2557 เท่ากับ 
31.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.59 ปี 2558 เท่ากับ 27.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.13 ปี 2559 เท่ากับ 26.77 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -0.40 และปี 2560 เท่ากับ 28.47 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.70 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.20 ปี 2557 เท่ากับ 34.92 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.28 ปี 2558 เท่ากับ 27.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.38 ปี 2559 เท่ากับ 27.03 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.51 และปี 2560 เท่ากับ 27.37 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.34 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แยกเว้นปีการศึกษา 2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.89 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 15.31 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.62 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.37 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.77 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.03 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.26 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.47 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.10 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
คณิตศาสตร์ ประเทศ 32.89 31.30 27.17 26.77 28.47
คณิตศาสตร์ จังหวัด 48.20 34.92 27.54 27.03 27.37

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 342 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 342 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.29 ปี 2557 เท่ากับ 
35.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.05 ปี 2558 เท่ากับ 29.78 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.55 ปี 2559 เท่ากับ 26.17 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.61 และปี 2560 เท่ากับ 28.63 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.46 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.17 ปี 2557 เท่ากับ 36.65
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.53 ปี 2558 เท่ากับ 29.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.78 ปี 2559 เท่ากับ 27.18 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -2.69 และปี 2560 เท่ากับ 27.50 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.32 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.89 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.31 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.78 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.09 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.01 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.63 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.13 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทยาศาสตร์ ประเทศ 31.29 35.34 29.78 26.17 28.63
วิทยาศาสตร์ จังหวัด 39.17 36.65 29.87 27.18 27.50

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร ์
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 343 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 343 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.29 ปี 2557 เท่ากับ 
49.48 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.19 ปี 2558 เท่ากับ 53.67 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.19 ปี 2559 เท่ากับ 39.16 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -14.51 และปี 2560 เท่ากับ 54.34 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 15.18 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.58 ปี 2557 เท่ากับ 52.13 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.56 ปี 2558 เท่ากับ 52.33 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.20 ปี 2559 เท่ากับ 37.54 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -14.79 และปี 2560 เท่ากับ 49.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.44 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปี 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.29 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.58 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.28 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 52.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.65 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 53.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 52.33 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.33 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.16 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.62 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 54.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.36 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ประเทศ 45.29 49.48 53.67 39.16 54.34
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ จังหวัด 45.58 52.13 52.33 37.54 49.98

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 344 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 344 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
ทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.34 ปี 2557 เท่ากับ 
39.10 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.24 ปี 2558 เท่ากับ 34.38 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.72 ปี 2559 เท่ากับ 42.58 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 8.20 และปี 2560 เท่ากับ 36.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.70  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.31 ปี 2557 เท่ากับ 39.62 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.62 ปี 2558 เท่ากับ 32.08 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.61 ปี 2559 เท่ากับ 41.00 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 8.92 และปี 2560 เท่ากับ 33.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.10 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2556-2557  โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.97 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.59 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.08 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.30 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.58 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.58 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.98 
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ทักษะการพัฒนาอาชีพ ประเทศ 44.34 39.10 34.38 42.58 36.88
ทักษะการพัฒนาอาชีพ จังหวัด 49.31 39.69 32.08 41.00 33.90

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนภาพที่ 345 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาพัฒนาอาชีพให้มคีวามเข้มแข็ง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 345 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.53 ปี 2557 เท่ากับ 
34.33 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.19 ปี 2558 เท่ากับ 29.93 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.41 ปี 2559 เท่ากับ 42.58 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 12.66 และปี 2560 เท่ากับ 36.49 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.09  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.79 ปี 2557 เท่ากับ 33.76 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.03 ปี 2558 เท่ากับ 28.81 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.95 ปี 2559 เท่ากับ 39.66 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 10.86 และปี 2560 เท่ากับ 33.36 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.31 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.26 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.33 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.76 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.58 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.81 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.12 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.58 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.92 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.49 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.36 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.13 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ประเทศ 38.53 34.33 29.93 42.58 36.49
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จังหวัด 40.79 33.76 28.81 39.66 33.36
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ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 
 
 

N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

425 

แผนภาพที่ 346 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 346 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 57.62 ปี 2557 เท่ากับ 
49.66 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.96 ปี 2558 เท่ากับ 45.98 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.69 ปี 2559 เท่ากับ 47.67 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1.70 และปี 2560 เท่ากับ 43.19 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.48  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.66 ปี 2557 เท่ากับ 51.03 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.63 ปี 2558 เท่ากับ 42.31 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.72 ปี 2559 เท่ากับ 43.20 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.89 และปี 2560 เท่ากับ 39.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.32 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปี 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 57.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 61.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.04 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากบั 49.66 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.03 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.37 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.31 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.66 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.47 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.19 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.88 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.31 
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 

N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนภาพที่ 347 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 347 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.83 ปี 2557 เท่ากับ 
52.30 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.47 ปี 2558 เท่ากับ 56.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.83 ปี 2559 เท่ากับ 56.81 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.68 และปี 2560 เท่ากับ 53.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.89  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.17 ปี 2557 เท่ากับ 53.66 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.49 ปี 2558 เท่ากับ 51.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.12 ปี 2559 เท่ากับ 53.65 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.11 และปี 2560 เท่ากับ 49.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.18 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.83 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.33 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.30 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.36 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 56.13 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.59 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 56.81 ระดับจังหวัด เท่ากับ 52.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.16 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 53.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.45 
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เศรษฐกิจพอเพียง ประเทศ 45.83 52.30 56.13 56.81 53.92
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด 50.17 53.66 51.54 52.65 49.46
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 



 
 
 

N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนภาพที่ 348 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาศิลปศึกษา ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 348 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
ศิลปศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการ
ศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.15 ปี 2557 เท่ากับ 
36.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.25 ปี 2558 เท่ากับ 34.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.02 ปี 2559 เท่ากับ 34.36 คะแนน
เฉลี่ยลดลง 0.52 และปี 2560 เท่ากับ 38.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.62 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.73 ปี 2557 เท่ากับ 42.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.23 ปี 2558 เท่ากับ 32.65 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.84 ปี 2559 เท่ากับ 31.73 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.92 และปี 2560 เท่ากับ 35.85 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.12 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาศิลปศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.73 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.58 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.90 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.60 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.23 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.73 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.63 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.85 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.13 
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาศิลปศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 349 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสังคมศึกษา  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 349 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
สังคมศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.61 ปี 2557 เท่ากับ 
36.77 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.84 ปี 2558 เท่ากับ 43.03 คะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.26 ปี 2559 เท่ากับ 39.56 
คะแนนลดลง -3.47 และปี 2560 เท่ากับ 37.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.60  

 ระดับจงัหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.64 ปี 2557 เท่ากับ 39.32 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.68 ปี 2558 เท่ากับ 42.46 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.14 ปี 2559 เท่ากับ 38.15 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -4.30 และปี 2560 เท่ากับ 37.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.36 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาสังคมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.02 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.77 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.32 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.55 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.03 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.57 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.56 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.15 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.41 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.96 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.17 
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสังคมศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 350 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 350 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา
ศาสนาและหน้าที่ผลเมือง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.80 ปี 2557 เท่ากับ 
29.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.54 ปี 2558 เท่ากับ 27.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.44 ปี 2559 เท่ากับ 33.67 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 5.85 และปี 2560 เท่ากับ 32.29 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.38 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.99 ปี 2557 เท่ากับ 29.81 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.17 ปี 2558 เท่ากับ 27.97 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.84 ปี 2559 เท่ากับ 32.92 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.94 และปี 2560 เท่ากับ 31.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.30 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดยกเว้น ปี 2559-2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.80 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.99 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.19 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.26 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.81 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.55 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.83 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.97 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.15 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.67 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.76 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.29 ระดับจังหวัด เท่ากบั 31.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.68 
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 351 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 351 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.31 ปี 2557 เท่ากับ 
44.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.28 ปี 2558 เท่ากับ 47.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.91 ปี 2559 เท่ากับ 39.46 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.04 และปี 2560 เท่ากับ 38.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.89 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.13 ปี 2557 เท่ากับ 43.59 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.45 ปี 2558 เท่ากับ 45.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.39 ปี 2559 เท่ากับ 34.79 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -11.19 และปี 2560 เท่ากับ 36.40 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.61 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปี 2556 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.13 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.82 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.01 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 47.51 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.53 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.46 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.67 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.57 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.17 
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   4.3.1  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเนื้อหาสาระที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 352 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื้อหา 5 สาระ ระดับจังหวัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560   

 

 จากแผนภาพที่ 352 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตามเนื้อหา 5 สาระ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามรายทักษะมีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 สาระทักษะการเรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.09 
ปี 2557 เท่ากับ 46.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.22 ปี 2558 เท่ากับ 33.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.04 ปี 2559 
เท่ากับ 38.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.06 ปี 2560 เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.25 

 สาระความรู้ พ้ืนฐาน มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.30  
ปี 2557 เท่ากับ 39.00 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.30 ปี 2558 เท่ากับ 28.55 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.45 ปี 2559 
เท่ากับ 30.59 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.04 ปี 2560 เท่ากับ 26.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.70 
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N-NET ม.ปลาย ปี 2556 55.09 43.30 39.54 46.98 40.79
N-NET ม.ปลาย ปี 2557 46.87 39.00 37.30 45.09 33.50
N-NET ม.ปลาย ปี 2558 33.83 28.55 32.82 40.72 27.95
N-NET ม.ปลาย ปี 2559 38.90 30.59 25.62 34.21 33.10
N-NET ม.ปลาย ปี 2560 31.64 26.89 33.53 35.10 24.56

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเนื้อหา 5 สาระ  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 สาระการประกอบอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.54  
ปี 2557 เท่ากับ 37.30 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.24 ปี 2558 เท่ากับ 32.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.49 ปี 2559 
เท่ากับ 25.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.19 ปี 2560 เท่ากับ 33.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.91 

 สาระทักษะการด าเนินชีวิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.98  
ปี 2557 เท่ากับ 45.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.89 ปี 2558 เท่ากับ 40.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.37 ปี 2559 
เท่ากับ 34.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.51 ปี 2560 เท่ากับ 35.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.89 

 สาระการพัฒนาสังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.79 
ปี 2557 เท่ากับ 33.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.29 ปี 2558 เท่ากับ 27.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.55 ปี 2559 
เท่ากับ 33.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.15 ปี 2560 เท่ากับ 24.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.54 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเนื้อหา  
5 สาระระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามรายทักษะที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าทักษะ
สาระทักษะการเรียนรู้ จะมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าทักษะอ่ืน 
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   4.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเนื้อหาหลักที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและประเทศ 
 

แผนภาพที่ 353  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระทักษะการเรียนรู้  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 353 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.92 ปี 2557 เท่ากับ 44.38 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.54 ปี 2558 เท่ากับ 34.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.76 ปี 2559 เท่ากับ 40.10 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.48 และปี 2560 เท่ากับ 34.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.60  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.09 ปี 2557 เท่ากับ 46.87 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.22 ปี 2558 เท่ากับ 33.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.04 ปี 2559 เท่ากับ 38.90 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.06 และปี 2560 เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.25 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สาระทักษะการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้น ปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 51.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 50.09 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.17 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.49 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.79 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.20 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.85 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระทักษะการเรียนรู้ ประเทศ 51.92 44.38 34.62 40.10 34.50
สาระทักษะการเรียนรู้ จังหวัด 55.09 46.87 33.83 38.90 31.64

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระทักษะการเรียนรู้ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 354  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระความรู้พื้นฐาน  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 354 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระความรู้ พ้ืนฐาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.07 ปี 2557 เท่ากับ 32.72 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.35 ปี 2558 เท่ากับ 27.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.80 ปี 2559 เท่ากับ 31.49 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.57 และปี 2560 เท่ากับ 27.48 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.00  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.09 ปี 2557 เท่ากับ 46.87 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.22 ปี 2558 เท่ากับ 33.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.04 ปี 2559 เท่ากับ 38.90 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.06 และปี 2560 เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.25 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2559-2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.30 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.23 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.72 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.00 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 6.28 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.55 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.63 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.49 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.89 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.48 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.59 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระความรู้พื้นฐาน ประเทศ 35.07 32.72 27.92 31.49 27.48
สาระความรู้พื้นฐาน จังหวัด 43.30 39.00 28.55 30.59 26.89

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 355  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการประกอบอาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 355 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.31 ปี 2557 เท่ากับ 36.78 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.53 ปี 2558 เท่ากับ 33.61 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.17 ปี 2559 เท่ากับ 26.80 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -6.81 และปี 2560 เท่ากับ 33.51 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 10.75 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.54 ปี 2557 เท่ากับ 37.30 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.24 2558 เท่ากับ 32.82 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.49 ปี 2559 เท่ากับ 25.62 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -7.19 และปี 2560 เท่ากับ 33.53 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.91 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สาระการประกอบอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.31 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.23 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.78 ระดบัจังหวัด เท่ากับ 37.30 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.52 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.80 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.80 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.62 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.18 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.02 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระการประกอบอาชีพ ประเทศ 37.31 36.78 33.61 26.80 37.55
สาระการประกอบอาชีพ จังหวัด 39.54 37.30 32.82 25.62 33.53

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 356  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระทักษะการด าเนินชีวิต  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 356 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.63 ปี 2557 เท่ากับ 
42.45 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.17 ปี 2558 เท่ากับ 42.15 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.30 ปี 2559 เท่ากับ 35.80 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -6.36 และปี 2560 เท่ากับ 39.61 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.82 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.98 ปี 2557 เท่ากับ 45.09 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.89 ปี 2558 เท่ากับ 40.72 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.37 ปี 2559 เท่ากับ 34.21 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -6.51 และปี 2560 เท่ากับ 35.10 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.89 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.63 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.98 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.35 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.45 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.09 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.64 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.15 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.72 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.43 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.80 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.58 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.61 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.51 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต ประเทศ 45.63 42.45 42.15 35.80 39.61
สาระทักษะการด าเนินชีวิต จังหวัด 46.98 45.09 40.72 34.21 35.10

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 357  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการพัฒนาสังคม  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560  

 

 จากแผนภาพที่ 357 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการพัฒนาสังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

  ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.43 ปี 2557 เท่ากับ 31.84 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.60 ปี 2558 เท่ากับ 29.13 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.71 ปี 2559 เท่ากับ 34.64 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.52 และปี 2560 เท่ากับ 25.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.68  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.79 ปี 2557 เท่ากับ 33.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.29 ปี 2558 เท่ากับ 27.95 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.55 ปี 2559 เท่ากับ 33.10 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.15 และปี 2560 เท่ากับ 24.56 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.54 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สาระการพัฒนาสังคม ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 37.43 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.36 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 31.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.67 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.13 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.95 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.17 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.64 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.10 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.54 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.96 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.56 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.40 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สาระการพัฒนาสังคม ประเทศ 37.43 31.84 29.13 34.64 25.96
สาระการพัฒนาสังคม จังหวัด 40.79 33.50 27.95 33.10 24.56
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ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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   4.3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัด 

แผนภาพที่ 358 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา  
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560  

 

 จากแผนภาพที่ 358  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รายวิชา ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 แยกตามเนื้อหาหลักมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 วิชาทักษะการเรียนรู้ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.09 ปี 2557 
เท่ากับ 46.87 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.22 ปี 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.83 ปี 2559 เท่ากับ 38.90 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.06 ปี 2560 เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.25 

 วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.60 ปี 2557 เท่ากับ 
53.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.36 ปี 2558 เท่ากับ 41.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.22 ปี 2559 เท่ากับ 48.18 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.16 ปี 2560 เท่ากับ 37.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.01 

 วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.78 ปี 2557 
เท่ากับ 38.91 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.87 ปี 2558 เท่ากับ 26.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.86 ปี 2559 เท่ากับ 
25.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.83 ปี 2560 เท่ากับ 24.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.84 

 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.34 ปี 2557 
เท่ากับ 29.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.94 ปี 2558 เท่ากับ 23.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.72 ปี 2559 เท่ากับ 22.23 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.46 ปี 2560 เท่ากับ 24.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.03 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ช่องทางการ
ขยายอาชีพ 

ทักษะการ
ขยายอาชีพ 

พัฒนาอาชีพ
ให้มีความ

มั่นคง 

สุขศึกษา พล
ศึกษา 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศิลปศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และ
หน้าที่

พลเมือง 

การพัฒนา
ตนเอง 

ชุมชน สังคม 
ปี 2556 55.09 54.60 42.78 38.34 37.50 37.07 45.48 36.09 56.89 45.37 38.71 35.51 51.08 35.83

ปี 2557 46.87 53.24 38.91 29.40 34.50 45.12 37.21 29.59 43.02 53.71 38.57 37.02 32.05 31.43

ปี 2558 33.83 41.02 26.04 23.69 23.46 32.54 35.01 30.92 49.66 40.53 32.01 33.76 25.22 24.89

ปี 2559 38.90 48.18 25.21 22.23 26.81 27.39 28.24 21.26 34.20 42.58 25.89 39.11 33.65 26.54

ปี 2560 31.64 37.17 24.37 24.26 21.79 37.28 30.52 32.82 41.43 36.96 26.92 27.71 25.59 20.40

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 วิชา 
ระดับจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.50 ปี 2557 
เท่ากับ 34.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.00 ปี 2558 เท่ากับ 23.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.03 ปี 2559 เท่ากับ 
26.81 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.35 ปี 2560 เท่ากับ 21.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.02 

 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.07  
ปี 2557 เท่ากับ 45.12 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.05 ปี 2558 เท่ากับ 32.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.58 ปี 2559 
เท่ากับ 27.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.14 ปี 2560 เท่ากับ 37.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.89 

 วิชาทักษะการขยายอาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.48  
ปี 2557 เท่ากับ 37.21 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.28 ปี 2558 เท่ากับ 35.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.19 ปี 2559 
เท่ากับ 28.24 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.77 ปี 2560 เท่ากับ 30.5270 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.28 

 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
36.09 ปี 2557 เท่ากับ 29.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.49 ปี 2558 เท่ากับ 30.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.33  
ปี 2559 เท่ากับ 21.26 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.66 ปี 2560 เท่ากับ 32.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.56 

 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.89  
ปี 2557 เท่ากับ 43.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.87 ปี 2558 เท่ากับ 49.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.64 ปี 2559 
เท่ากับ 34.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.46 ปี 2560 เท่ากับ 41.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.23 

 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.37 ปี 2557 
เท่ากับ 53.71 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 8.34 ปี 2558 เท่ากับ 40.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.17 ปี 2559 เท่ากับ 
42.58 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.04 ปี 2560 เท่ากับ 36.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.62 

 วิชาศิลปศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.71 ปี 2557 
เท่ากับ 38.57 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.14 ปี 2558 เท่ากับ 32.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.57 ปี 2559 เท่ากับ 25.89 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.12 ปี 2560 เท่ากับ 26.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.03 

 วิชาสังคมศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.51 ปี 2557 
เท่ากับ 37.02 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.51 ปี 2558 เท่ากับ 33.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.26 ปี 2559 เท่ากับ 39.11 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.36 ปี 2560 เท่ากับ 27.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.40 

 วิชาศาสนา และหน้าที่พลเมือง มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.08 
ปี 2557 เท่ากับ 32.05 คะแนนเฉลี่ยลดลง -19.03 ปี 2558 เท่ากับ 52.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.83 ปี 2559 
เท่ากับ 33.65 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.43 ปี 2560 เท่ากับ 25.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.06 

 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาในปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
35.83 ปี 2557 เท่ากับ 31.43 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.39 ปี 2558 เท่ากับ 24.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.54 ปี 2559 
เท่ากับ 26.54 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.65 ปี 2560 เท่ากับ 20.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.15 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา 
ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ตามเนื้อหาที่เปิดสอบ จะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทย จะมี
คะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าวิชาอ่ืน 
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   4.3.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามวิชาที่เปิดสอบ ระดับจังหวัดและประเทศ 
 

แผนภาพที่ 359  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสาระทักษะการเรียนรู้  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 359 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ทักษะการเรียนรู้ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.92 ปี 2557 เท่ากับ 44.38 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.54 ปี 2558 เท่ากับ 34.62 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.76 ปี 2559 เท่ากับ 40.10 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.48 และปี 2560 เท่ากับ 34.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.60  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.09 ปี 2557 เท่ากับ 46.87 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.22 ปี 2558 เท่ากับ 33.83 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.04 ปี 2559 เท่ากับ 38.90 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.06 และปี 2560 เท่ากับ 31.64 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.25 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ทักษะการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้น ปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 51.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 55.09 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.17 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 46.87 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.49 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.62 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.79 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.10 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.90 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.20 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.64 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.85 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ทักษะการเรียนรู้ ประเทศ 51.92 44.38 34.62 40.10 34.50
ทักษะการเรียนรู้ จังหวัด 55.09 46.87 33.83 38.90 31.64
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสาระทักษะการเรียนรู้ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 360 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 360 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.89 ปี 2557 เท่ากับ 49.35 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.54 ปี 2558 เท่ากับ 42.14 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.22 ปี 2559 เท่ากับ 50.44 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 8.31 และปี 2560 เท่ากับ 40.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.11  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.60 ปี 2557 เท่ากับ 53.24 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.36 ปี 2558 เท่ากับ 40.02 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.22 ปี 2559 เท่ากับ 48.18 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 7.16 และปี 2560 เท่ากับ 37.17 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.01 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้น ปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.89ระดับจังหวัด เท่ากับ 54.60 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.71 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.35 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.89 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.14 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.11 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 50.44 ระดับจังหวัด เท่ากับ 48.18 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.27 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.17 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.17 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย ประเทศ 52.89 49.35 42.14 50.44 40.34
ภาษาไทย จังหวัด 54.60 53.24 41.02 48.18 37.17
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาไทย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 361  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 361 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.81 ปี 2557 เท่ากับ 25.98 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.83 ปี 2558 เท่ากับ 24.06 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.92 ปี 2559 เท่ากับ 25.14 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.08 และปี 2560 เท่ากับ 22.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.25  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.78 ปี 2557 เท่ากับ 38.91 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.87 ปี 2558 เท่ากับ 26.04 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.86 ปี 2559 เท่ากับ 25.21 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -0.83 และปี 2560 เท่ากับ 24.37 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.84 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.81 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.78 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 14.96 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.91 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 12.93 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 24.06 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.04 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.98 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.14 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.07 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.89 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.48 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาอังกฤษ ประเทศ 27.81 25.98 24.06 25.14 22.89
ภาษาอังกฤษ จังหวัด 42.78 38.91 26.04 25.21 24.37
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 362  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 362 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.40 ปี 2557 เท่ากับ 25.06 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.34 ปี 2558 เท่ากับ 22.60 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.46 ปี 2559 เท่ากับ 22.92 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.32 และปี 2560 เท่ากับ 23.98 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.34 ปี 2557 เท่ากับ 29.40 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.94 ปี 2558 เท่ากับ 23.69 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.72 ปี 2559 เท่ากับ 22.23 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -1.46 และปี 2560 เท่ากับ 24.26 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.03 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ยกเว้นปีการศึกษา 2559 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.40 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.34 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 8.94 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.06 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.34 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.60 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.69 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.09 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 22.23 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.70 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 23.98 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.26 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.28 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
คณิตศาสตร์ ประเทศ 29.40 25.06 22.60 22.92 23.98
คณิตศาสตร์ จังหวัด 38.34 29.40 23.69 22.23 24.26
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 363 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 363 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.20 ปี 2557 เท่ากับ 30.50 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.30 ปี 2558 เท่ากับ 22.88 คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.62 ปี 2559 เท่ากับ 27.45 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 4.58 และปี 2560 เท่ากับ 22.73 คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.72  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.50 ปี 2557 เท่ากับ 34.50 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.00 ปี 2558 เท่ากับ 23.46 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.03 ปี 2559 เท่ากับ 26.81 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.35 และปี 2560 เท่ากับ 21.79 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.02 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ยกเว้นปีการศึกษา 2559-2560 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.20 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.30 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.50 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.00 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.88 ระดับจังหวัด เท่ากับ 23.46 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.59 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.45 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.81 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.65 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.79 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.94 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทยาศาสตร์ ประเทศ 30.20 30.50 22.88 27.45 22.73
วิทยาศาสตร์ จังหวัด 37.50 34.50 23.46 26.81 21.79
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร ์
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 364  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาช่องทางการขยายอาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 364 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาช่องทางการขยายอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.25 ปี 2557 เท่ากับ 45.54 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 12.29 ปี 2558 เท่ากับ 32.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.94 ปี 2559 เท่ากับ 28.85 คะแนน
เฉลี่ยลดลง -3.74 และปี 2560 เท่ากับ 40.91 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 12.05 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.07 ปี 2557 เท่ากับ 45.12 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.10 ปี 2558 เท่ากับ 32.54 คะแนนเฉลี่ยลดลง -12.58 ปี 2559 เท่ากับ 27.39 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -5.14 และปี 2560 เท่ากับ 37.28 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.89 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา
ช่องทางการขยายอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.25 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.07 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.82 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.54 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.12 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.42 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.59 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.06 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.85 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.39 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.46 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 40.91 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.28 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.63 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ช่องทางการขยายอาชีพ ประเทศ 33.25 45.54 32.59 28.85 40.91
ช่องทางการขยายอาชีพ จังหวัด 37.07 45.12 32.54 27.39 37.28
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาช่องทางการขยายอาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 365  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาทักษะการขยายอาชีพ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 365 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาทักษะการขยายอาชีพ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.43 ปี 2557 เท่ากับ 36.11 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -7.31 ปี 2558 เท่ากับ 36.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.10 ปี 2559 เท่ากับ 29.43 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -6.58 และปี 2560 เท่ากับ 34.84 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.42 

 ระดับจงัหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.48 ปี 2557 เท่ากับ 37.21 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.28 ปี 2558 เท่ากับ 35.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -2.19 ปี 2559 เท่ากับ 28.24 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -6.77 และปี 2560 เท่ากับ 31.13 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.28 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาทักษะการขยายอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.43 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.48 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.06 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.11 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.21 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.09 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.01 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.00 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.43 ระดับจังหวัด เท่ากับ 28.24 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.18 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.84 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.52 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.32 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ทักษะการขยายอาชีพ ประเทศ 43.43 36.11 36.01 29.43 34.84
ทักษะการขยายอาชีพ จังหวัด 45.48 37.21 35.01 28.24 30.52
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาทักษะการขยายอาชีพ 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 366 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 366 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560  มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.27 ปี 2557 เท่ากับ 28.71 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.56 ปี 2558 เท่ากับ 32.25 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.54 ปี 2559 เท่ากับ 22.13 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -10.12 และปี 2560 เท่ากับ 36.90 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 14.77 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.09 ปี 2557 เท่ากับ 29.59 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.49 ปี 2558 เท่ากับ 30.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.33 ปี 2559 เท่ากับ 21.26 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -9.66 และปี 2560 เท่ากับ 32.82 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 11.56 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า 
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้น ปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.27 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.09 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.82 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 28.71 ระดับจังหวัด เท่ากับ 29.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.88 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เทา่กับ 32.25 ระดับจังหวัด เท่ากับ 30.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.33 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 22.13 ระดับจังหวัด เท่ากับ 21.26 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.87 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.90 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.82 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.08 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ประเทศ 35.27 28.71 32.25 22.13 36.90
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง จังหวัด 36.09 29.59 30.92 21.26 32.82
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 367  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 367 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.17 ปี 2557 เท่ากับ 39.90 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.27 ปี 2558 เท่ากับ 49.99 คะแนนเฉลี่ยลดลง -10.09 ปี 2559 เท่ากับ 36.09 คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 13.90 และปี 2560 เท่ากับ 45.77 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.68  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.89 ปี 2557 เท่ากับ 43.02 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.87 ปี 2558 เท่ากับ 49.66 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.64 ปี 2559 เท่ากับ 34.20 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -15.46 และปี 2560 เท่ากับ 41.43 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7.23 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 55.17 ระดับจังหวัด เท่ากับ 56.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.71 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 39.90 ระดับจังหวัด เท่ากับ 43.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.12 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 49.99 ระดับจังหวัด เท่ากับ 49.66 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.34 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 36.09 ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.20 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.90 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 45.77 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.34 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สุขศึกษา พลศึกษา ประเทศ 55.17 39.90 49.99 36.09 45.77
สุขศึกษา พลศึกษา จังหวัด 56.89 43.02 49.66 34.20 41.43
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 368  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 368 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.22 ปี 2557 เท่ากับ 52.92 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.69 ปี 2558 เท่ากับ 43.41 คะแนนเฉลี่ยลดลง -9.50 ปี 2559 เท่ากับ 44.38 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.96 และปี 2560 เท่ากับ 42.63 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.75 

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.37 ปี 2557 เท่ากับ 53.71 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.34 ปี 2558 เท่ากับ 40.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -13.17 ปี 2559 เท่ากับ 42.58 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.04 และปี 2560 เท่ากับ 36.96 คะแนนเฉลี่ยลดลง -5.62 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.22 ระดับจังหวัด เท่ากับ 45.37 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.15 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 52.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 53.71 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.79 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 43.41 ระดับจังหวัด เท่ากับ 40.53 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.88 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 44.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 42.58 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.80 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 42.63 ระดับจังหวัด เท่ากับ 36.96 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 5.67 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เศรษฐกิจพอเพียง ประเทศ 43.22 52.92 43.41 44.38 42.63
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด 45.37 53.71 40.53 42.58 36.96
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 369  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศิลปศึกษา  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 369 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET  ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาศิลปศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.50 ปี 2557 เท่ากับ 34.55 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.95 ปี 2558 เท่ากับ 33.07 คะแนนเฉลี่ยลดลง -1.48 ปี 2559 เท่ากับ 26.93 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -6.14 และปี 2560 เท่ากับ 30.45 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.52  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.71 ปี 2557 เท่ากับ 38.57 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.14 ปี 2558 เท่ากับ 32.01 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.57 ปี 2559 เท่ากับ 25.89 คะแนนเฉลี่ย
ลดลง -6.12 และปี 2560 เท่ากับ 26.92 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.03 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาศิลปศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 38.50 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.71 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.21 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.55 ระดับจังหวัด เท่ากับ 38.57 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.03 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.07 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.01 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.06 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 26.93 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.04 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.45 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.92 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 3.54 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ศิลปศึกษา ประเทศ 38.50 34.55 33.07 26.93 30.45
ศิลปศึกษา จังหวัด 38.71 38.57 32.01 25.89 26.92
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศีลปศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 370  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัด 
และประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 370 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาสังคมศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ 
ทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.87 ปี 2557 เท่ากับ 35.76 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.88 ปี 2558 เท่ากับ 34.92 คะแนนเฉลี่ยลดลง -0.84 ปี 2559 เท่ากับ 41.02 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 6.10 และปี 2560 เท่ากับ 29.53 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.48  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.51 ปี 2557 เท่ากับ 37.02 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.51 ปี 2558 เท่ากับ 33.76 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.26 ปี 2559 เท่ากับ 39.11 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 5.36 และปี 2560 เท่ากับ 27.71 คะแนนเฉลี่ยลดลง -11.40 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วิชาสังคมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 32.87 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.51 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.63 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.76 ระดับจังหวัด เท่ากับ 37.02 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.27 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 34.92 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.76 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.16 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 41.02 ระดับจังหวัด เท่ากับ 39.11 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.90 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.53 ระดับจังหวัด เท่ากับ 27.71 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.82 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สังคมศึกษา ประเทศ 32.87 35.76 34.92 41.02 29.53
สังคมศึกษา จังหวัด 35.51 37.02 33.76 39.11 27.71
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศึกษา 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 371  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 371 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วิชาศาสนาและหน้าที่ผลเมือง ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.38 ปี 2557 เท่ากับ 30.73 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -15.65 ปี 2558 เท่ากับ 27.39 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.35 ปี 2559 เท่ากับ 35.24 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 7.85 และปี 2560 เท่ากับ 27.03 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.21  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.08 ปี 2557 เท่ากับ 32.05 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -19.03 ปี 2558 เท่ากับ 25.22 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.83 ปี 2559 เท่ากับ 33.65 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 8.43 และปี 2560 เท่ากับ 25.59 คะแนนเฉลี่ยลดลง -8.06 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระหว่างปีการศึกษา 2556–2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่าระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 46.38 ระดับจังหวัด เท่ากับ 51.08 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 4.70 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 30.73 ระดับจังหวัด เท่ากับ 32.05 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.32 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.39 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.22 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.17 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.24 ระดับจังหวัด เท่ากับ 33.65 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.59 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.03 ระดับจังหวัด เท่ากับ 25.59 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.44 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง ประเทศ 46.38 30.73 27.39 35.24 27.03
ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง จังหวัด 51.08 32.05 25.22 33.65 25.59
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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แผนภาพที่ 372 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556-2560 

 

 จากแผนภาพที่ 372 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย N-NET ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาดังต่อไปนี้   

 ระดับประเทศ มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.08 ปี 2557 เท่ากับ 29.04 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.04 ปี 2558 เท่ากับ 25.09 คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.95 ปี 2559 เท่ากับ 27.70 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 2.61 และปี 2560 เท่ากับ 21.34 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.35  

 ระดับจังหวัด มีผลทดสอบทางการศึกษาปี 2556 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.83 ปี 2557 เท่ากับ 31.43 
คะแนนเฉลี่ยลดลง -4.39 ปี 2558 เท่ากับ 24.89 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.54 ปี 2559 เท่ากับ 26.54 คะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 1.65 และปี 2560 เท่ากับ 20.40 คะแนนเฉลี่ยลดลง -6.15 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ระดับประเทศและจังหวัดแล้วพบว่า ระดับประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  ยกเว้นปีการศึกษา 2556-2557 โดย 

 ปี 2556 ระดับประเทศ เท่ากับ 33.08 ระดับจังหวัด เท่ากับ 35.83 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.75 
 ปี 2557 ระดับประเทศ เท่ากับ 29.04 ระดับจังหวัด เท่ากับ 31.43 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 2.39 
 ปี 2558 ระดับประเทศ เท่ากับ 25.09 ระดับจังหวัด เท่ากับ 24.89 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.20 
 ปี 2559 ระดับประเทศ เท่ากับ 27.70 ระดับจังหวัด เท่ากับ 26.54 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 1.15 
 ปี 2560 ระดับประเทศ เท่ากับ 21.34 ระดับจังหวัด เท่ากับ 20.40 ผลทดสอบมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย 0.94 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ประเทศ 
33.08 29.04 25.09 27.70 21.34

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
จังหวัด 

35.83 31.43 24.89 26.54 20.40
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ค่าเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
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บรรณานุกรม 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน).2561 “ “ระบบประกาศผลสอบ” (ออนไลน์). 
แหล่งที่มา: http://www.niets.or.th/th/  ( 1 ธันวาคม 2561). 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2561 “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร” (ออนไลน์). 
แหล่งที่มา: http://data.bopp-obec.info/emis/ (25 มิถุนายน 2561). 

ส านักงานศึกษาธิการภาค12. 2561 “สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561.(อัดส าเนา). 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niets.or.th/th/
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php%20(1
http://data.bopp-obec.info/emis/


 

บรรณานุกรม 
 

456  

 
 
 
 

 
 
 



 

ภาคผนวก 

457 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 

ภาคผนวก 

458  

 

 



 

ภาคผนวก 

459 

 



 

ภาคผนวก 

460  

  



 

ภาคผนวก 

461 

 

 
 



 

ภาคผนวก 

462  

  
 



 

คณะผู้จัดท า 

463 

คณะผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

นายรัชพร  วรรณค า   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

นายอานิน  สุขณะล  า  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์  ทับทิมไสย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
นางสาวศุลีพร  ค าควร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
นางสาวไอยรา  สังฆะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
นางสาวนวพร  อุตรินทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 

 
 



ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 


