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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ  เพื่อศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
และเพื่อศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net  ประชากร 
ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ที่เข้าร่วมทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ประจ าปีการศึกษา 2557  แบ่งเป็น โรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 168 โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 76 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบบันทึกคะแนน
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557     การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและสถิติที่ใช้ ได้แก่ 1.ศึกษาระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)                    
2.เปรียบเทียบระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ3.ศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ อ าเภอฝาง อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอ                
ไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอแม่อาย 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลโป่งน้ าร้อน ต าบลเวียง 1 และต าบลแม่สูน 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
มาก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดเล็ก 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่สังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ อ าเภอฝาง  อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอแม่อาย  
อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอเชียงดาว 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต าบลเว ียงอุดมสิน (เวียง 2)  ต าบลแม่สูน และต าบลเวียง (เวียง 1) 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
พเิศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็ก 
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คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่สังกัดส านักงาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับระดับ
เขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวียงแหง 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดจ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวียงแหง 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศจ านวน 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับเขตพื้นที่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯสันทราย ศูนย์ฯโป่งน้ าร้อน ศูนย์ฯแม่สูน 
ศูนย์ฯเวียงอุดมสิน ศูนย์ฯเวียง 1 ศูนย์ฯท่าตอน 2 ศูนย์ฯศรีดงเย็น ศูนย์ฯเมืองงาย ศูนย์ฯเชียงดาว 
และศูนย์ฯเปียงหลวง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับจังหวัดจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯเวียง 1 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับประเทศจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯเวียง 1 
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ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่มาก และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด
จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่มาก 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด
จ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

4.ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับระดับ
เขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่จ านวน 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง 
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อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดจ านวน 7 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง  

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศจ านวน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับเขตพื้นที่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯ เวียงอุดมสิน (เวียง 2) และศูนย์ฯเปียงหลวง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับจังหวัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯ เวียงอุดมสิน (เวียง 2) และศูนย์ฯเปียงหลวง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับประเทศจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯเวียงอุดมสิน (เวียง 2) 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
จ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

5.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกอ าเภอมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ 
ถึง ค่อนข้างด ี

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกขนาดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกหน่วยงานต้นสังกัดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง ควรปรับปรุง ถึง 
ค่อนข้างด ี

6.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกอ าเภอมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง 
ค่อนข้างด ี
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ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกขนาดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกหน่วยงานต้นสังกัดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ดี 


