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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนไว้  4 ระดับ คือ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยการวัดผลและประเมินผลระดับช้ันเรียน
เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด ส่วนการประเมินผลระดับ
สถานศึกษาที่เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนในแต่ละระดับช้ัน  และ
การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ เพื่อใช้เป็นข้อมู ล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test :   O-NET) ถือเป็น
การทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติของผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ทุกสังกัด ต้องเข้ารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ท าหน้าที่ในการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2562 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กรอบการประเมินเป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการประเมินที่ได้นอกจาก
จะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวมแล้วยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายระดับชาติ และใช้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  

2.  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามแนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะ
น าไปใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะท างานทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีให้ความร่วมมือจนท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 
 
              (นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET)  ปีการศึกษา 2562    ในภาพรวมและแยกมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560-2562) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพ่ือวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 น าไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  คือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จ านวน  3,019  คน  แบ่งได้ดังนี้ 
   -  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 152  โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 2,423 คน 
   -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  43  โรงเรียนรวมทั้งสิ้น   596  คน 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  ในปีการศึกษา 2562  จัดทดสอบโดยใช้ข้อสอบ O-NET ดังนี้ 

1. ข้อสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 4 ชดุวิชา 4 กลุ่มสาระ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

-  รหัสวชิา 61 วิชาภาษาไทย  เวลาสอบ 90 นาท ี 
-  รหัสวชิา 63 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 60 นาที 

   -  รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที 
-  รหัสวชิา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที 

    2. ข้อสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเป็น 4  ชดุวิชา 4 กลุ่มสาระ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

-  รหัสวชิา 91 วิชาภาษาไทย  เวลาสอบ 90 นาท ี
-  รหัสวชิา 93 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 90 นาท ี
-  รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 
-  รหัสวชิา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 

 



 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบ พบว่า  
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ในภาพรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ย 49.04  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 48.05 , ทุกสังกัด : 48.39)  ระดับสังกัด (47.95) 
แต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับกระทรวงฯ (49.18) และระดับประเทศ (49.07) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 35.85 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 34.11 , ทุกสังกัด : 34.85) 
ระดับสังกัด (34.30) ระดับกระทรวงฯ (35.68) และระดับประเทศ (35.55) กลุ่มสารระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย 33.34 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 30.38 , 
ทุกสังกัด : 33.02)  ระดับสังกัด (30.86) แต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับกระทรวงฯ (30.86) และระดับประเทศ 
(34.42) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 32.97 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 31.30 , ทุกสังกัด : 31.86) 
ระดับสังกัด (31.60) และระดับประเทศ (32.90) แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับกระทรวงฯ (33.13) 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 3 ในภาพรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ย 51.10  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด  (สพฐ. : 54.50, ทุกสังกัด : 54.36) ระดับสังกัด (55.91) 
ระดับกระทรวงฯ (55.63) และระดับประเทศ (55.14) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ย 29.62 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด  (สพฐ. : 29.86, ทุกสังกัด : 29.98)  ระดับสังกัด (30.22) 
ระดับกระทรวงฯ (30.25) และระดับประเทศ  (30.07) กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
มีคะแนนเฉลี่ย 28.11 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 31.81, ทุกสังกัด : 32.01)  ระดับสังกัด 
(32.98) ระดับกระทรวงฯ (33.69) และระดับประเทศ (33.25) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.89 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  (สพฐ. : 25.25, ทุกสังกัด : 25.57) ระดับสังกัด (25.57)  ระดับกระทรวงฯ (27.19) และระดับประเทศ 
(26.73) 

 
 
 
 
 
 
 



3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบคะแนน  
O-NET ปีการศึกษา 2560-2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 

กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 49.04  ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด  (47.95) 
แต่ต่ าผลการประเมินระดับประเทศ (49.07)  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลังในระดับเขตพ้ืนที่ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2560   

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.34 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด 
(30.86) แต่ต่ าผลการประเมินระดับประเทศ (34.42) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 32.97 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินระดับสังกัด (31.60) 
และระดับประเทศ  (32.90) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังพบว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 
2562 ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา   

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 35.85 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด 
(34.30) และระดับประเทศ (35.55) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่าคะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษา 2562  ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบคะแนน  

O-NET ปีการศึกษา 2560-2562 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 
กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 51.10 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินในระดับสงักัด 

(55.91) และระดับประเทศ (55.14) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าทุกปกีารศึกษาที่ผ่านมา 

 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 28.11 ซ่ึงต่ ากวา่ผลการประเมิน ระดับสงักัด  
(32.98) และระดับประเทศ  (33.25) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังพบว่า คะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าทุกปกีารศึกษาที่ผ่านมา  

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.89 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินทั้งระดับสังกัด 
(26.98) และระดับประเทศ  (26.73) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2560  

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 29.62 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินในระดับสงักัด 
(30.22) และระดับประเทศ (30.07) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษา 2562  ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 



5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET) เปรียบเทียบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
ปีการศึกษา 2562 พบว่า 

อันดับที่ 1 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6 ต าบลในเมือง 1 จ านวนนักเรียน 469 คน คะแนนเฉลี่ย
วิชาภาษาไทย 57.65 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 46.23 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 46.50 และ
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 49.38  คะแนนรวมเฉลี่ย 49.94 

อันดับที่ 2 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7 ต าบลในเมือง 2 จ านวนนักเรียน 385 คน คะแนนเฉลี่ย
วิชาภาษาไทย 51.35 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 32.96 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 36.58 และ
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 34.95  คะแนนรวมเฉลี่ย 38.96 

อันดับที่ 3 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 บ้านฝางเหนือ (ต าบลบ้านฝาง ต าบลหนองบัว ต าบลโคก
งาม และต าบลป่าหวายนั่ง) จ านวนนักเรียน 145 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 47.95 คะแนนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร์ 31.17 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 33.61 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 
28.69  คะแนนรวมเฉลี่ย 35.36 

อันดับที่ 4 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3 ต าบลศิลา ต าบลโคกสี และต าบลหนองตูม จ านวน
นักเรียน 186 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 46.14 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 30.91 คะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 35.18 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 28.68  คะแนนรวมเฉลี่ย 35.23 

อันดับที่ 5 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1 ต าบลส าราญ ต าบลโนนท่อน และต าบลบ้านค้อ จ านวน
นักเรียน 151 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 46.88 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 30.33 คะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 31.62 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 27.80  คะแนนรวมเฉลี่ย 34.16 

อันดับที่ 6 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5 ต าบลท่าพระ ต าบลดอนหัน ต าบลบ้านหว้า ต าบลดอน
ช้าง จ านวนนักเรียน 204 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 46.02 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 29.36 
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 32.71 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 28.35  คะแนนรวมเฉลี่ย 
34.11 

อันดับที่ 7 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9 บ้านฝางใต้ (ต าบลโนนฆ้อง ต าบลบ้านเหล่า และต าบล
ป่ามะนาว) จ านวนนักเรียน 197 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 46.16 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
28.65 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 33.58 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 27.35  คะแนนรวม
เฉลี่ย 33.94 

อันดับที่ 8 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10 ต าบลพระยืน ต าบลขามป้อม ต าบลบ้านโต้น และ
ต าบลหนองแวง จ านวนนักเรียน 195 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 46.16 คะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ 28.90 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 32.03 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 27.64  
คะแนนรวมเฉลี่ย 33.68 



อันดับที่ 9 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2 ต าบลบ้านทุ่ม ต าบลแดงใหญ่ และต าบลสาวะถี จ านวน
นักเรียน 294 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 45.05 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 27.14 คะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 31.05 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 28.76  คะแนนรวมเฉลี่ย 33.00 

อันดับที่ 4 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4 ต าบลพระลับ ต าบลบึงเนียม ต าบลเมืองเก่า และต าบล
บ้านเป็ด จ านวนนักเรียน 197 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 44.04 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
27.54 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 31.06 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 27.68  คะแนนรวม
เฉลี่ย 32.58 

 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 

Test : O-NET) เปรียบเทียบระดับกลุ่มสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 
พบว่า 

อันดับที่ 1 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5 ต าบลท่าพระ ต าบลดอนหัน ต าบลบ้านหว้า และต าบล
ดอนช้าง จ านวนนักเรียน 54 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 52.90 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
23.19 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 30.89 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 31.57  คะแนนรวม
เฉลี่ย 34.64 

อันดับที่ 2 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 บ้านฝางเหนือ (ต าบลบ้านฝาง ต าบลหนองบัว ต าบล 
โคกงาม และต าบลป่าหวายนั่ง จ านวนนักเรียน 56 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 54.97 คะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 23.72 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 30.26 และคะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ 29.11  คะแนนรวมเฉลี่ย 34.51 

อันดับที่ 3 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1 ต าบลส าราญ ต าบลโนนท่อน และต าบลบ้านค้อ จ านวน
นักเรียน 77 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 51.95 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 23.69 คะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 29.91 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 28.68  คะแนนรวมเฉลี่ย 33.56 

อันดับที่ 4 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2 ต าบลบ้านทุ่ม ต าบลแดงใหญ่ และต าบลสาวะถี จ านวน
นักเรียน 104 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 50.23 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 22.34 คะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 29.71 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 28.77  คะแนนรวมเฉลี่ย 32.76 

อันดับที่ 4 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3 ต าบลศิลา ต าบลโคกสี ต าบลหนองตูม จ านวนนักเรียน 
60 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 53.00 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 21.00 คะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์ 29.63 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 27.40  คะแนนรวมเฉลี่ย 32.76 

อันดับที่ 6 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7 ต าบลในเมือง 2 (สนามบิน) จ านวนนักเรียน 85 คน 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 50.16 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 20.24 คะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์ 30.85 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 28.16  คะแนนรวมเฉลี่ย 32.35 



อันดับที่ 7 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4 ต าบลพระลับ ต าบลบึงเนียม ต าบลเมืองเก่า และต าบล
บ้านเป็ด จ านวนนักเรียน 65 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 51.78 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
28.08 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 21.05 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 26.68  คะแนนรวม
เฉลี่ย 31.90 

อันดับที่ 8 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10 ต าบลพระยืน ต าบลขามป้อม ต าบลบ้านโต้น และ
ต าบลหนองแวง จ านวนนักเรียน 76 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 48.08 คะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ 21.16 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 27.92 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 25.26  
คะแนนรวมเฉลี่ย 30.61 

อันดับที่ 9 คือ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9 บ้านฝางใต้ (ต าบลโนนฆ้อง ต าบลบ้านเหล่า และต าบล
ป่ามะนาว) จ านวนนักเรียน 19 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 41.79 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
17.68 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 27.80 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 24.27  คะแนนรวม
เฉลี่ย 27.89 
 

  



สารบัญ 
 หน้า 
 
ส่วนที ่ 1 บทน า 1 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
2.   วัตถุประสงค์ 3 
3.  ขอบเขตการประเมิน 3 
4.  ความส าคัญของการประเมิน 5 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 

 
ส่วนที่   2 วิธีด าเนินการ 6 

1.  กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  6 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 6 
3.  รูปแบบของข้อสอบ 7 
4.  ขอบเขตการประเมิน 86 
5.  ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน 86 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการประเมิน 87 
7.  การตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล 89 
  

ส่วนที ่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 90 
1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 90 
 Education Test : O-NET)  
2.   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National  107 
 Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2560-2562 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3.  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET 111 
 ปีการศึกษา 2562  
4.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 122 
 Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูลระดับกลุ่มเครือข่ายฯ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  

  



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 
ส่วนที่   4 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 128 

1.  สรุปผล  129 
2.   อภิปรายผล 130 
3.  ข้อเสนอแนะ 132 

 
บรรณานุกรม  134 
ภาคผนวก  135 
                - รายงานผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่ 136 

- รายงานผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ 138 
- รายงานผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับโรงเรียน 140 
- รายงานผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน 153 

คณะผู้จัดท า            158
   
  



สารบัญตาราง 
 หน้า 

 
ตารางที่ 1  รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8  
  ปีการศึกษา 2562  
ตารางที่ 2  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9  
  ปีการศึกษา 2562  
ตารางที่ 3  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 14  
  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 4  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 23  
  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 5  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 37  
  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 6  รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44  
  ปีการศึกษา 2562  
ตารางที่ 7  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 45  
  ปีการศึกษา 2562  
ตารางที่ 8  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 50  
  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 9  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวทิยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 57  
  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 10  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 78  
  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 91  
  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตารางที่ 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 93  
  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตารางที่ 13  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 95  
  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตารางที่ 14  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 96  
  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

81 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
 
ตารางที่  15  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 98 
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตารางที่  16  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 99 
         กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตารางที่  17  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 101 
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตารางที่  18   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 102 
         กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตารางที่  19   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 104 
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตารางที่  20  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 105 
         กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตารางที่  21  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 107 
  (Ordinary National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูล 
  ปีการศึกษา 2560-2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตารางที่  22  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 109 
  (Ordinary National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูล 
  ปีการศึกษา 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตารางที่ 23  แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ในการทดสอบทางการศึกษา 111 
  ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)    
  ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตารางที่ 24  แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ในการทดสอบทางการศึกษา 116 
  ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)    
  ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
  



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
 
ตารางที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 122 
  (Ordinary National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูล 
  ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 26  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 125 
  (Ordinary National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูล 
  ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  
  



สารบัญแผนภูมิ 
 หน้า 

 
แผนภูมทิี ่ 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 91  
  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับกระทรวงฯ และระดับประเทศ  
แผนภูมทิี ่ 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 93  
  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับกระทรวงฯ และระดับประเทศ  
แผนภูมทิี่  13  แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  95 

แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับสังกัดและ
ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

แผนภูมทิี่  14  แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  97 
  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับสังกัดและ 
  ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนภูมทิี่  15  แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  98 

  (ภาษาอังกฤษ) แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ  
  ระดับสังกัดและระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

แผนภูมทิี่  16  แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  100 
  (ภาษาอังกฤษ) แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ  

  ระดับสังกัดและระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
แผนภูมทิี่  17  แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  101 
  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับสังกัดและ 
  ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
แผนภูมทิี่ 18   แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  103 
  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับสังกัดและ 
  ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนภูมทิี่  19   แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  104 
  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับสังกัดและ 
  ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
หน้า 

 
แผนภูมทิี่  20  แสดงผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  106 
  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับสังกัดและ 
  ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนภูมทิี่  21  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560-2562 108 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนภูมทิี่  22  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558-2560 110 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันน าไปสู่การ

พัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)        

มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม เป้าหมายหลักคือ

คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ประเทศในอนาคต ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ มีองค์

ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุน  การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต และระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน  ทว่า ผลการพัฒนาการศึกษาไทยที่ผ่านมานั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจากคะแนน O-NET ยังไม่เป็น ที่น่าพอใจ ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบกับนานาประเทศ

ทั่วโลกและอาเซียน ไทยยังอยู่ในล าดับที่ต่ า ทักษะการเรียนรู้และการใฝ่หาความรู้ของคนไทย พบว่าเพ่ิมมากขึ้น 

แต่ยังขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะห์ข้อมูล ผลผลิตของการศึกษากับความต้องการก าลัง

แรงงาน พบว่ามีความไม่สอดคล้องกัน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อ

ห้องเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จ านวนนักเรียนต่อครูต่ ากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ครูเกินและขาดแคลน บางสาขาวิชา รวมทั้งประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 120 คน) มีจ านวนมากเกินไปและเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจัย

ดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) นอกจากนี้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 47 

ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเป็นกระบวนการ วิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ผล

ความส าเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติทุก

ระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือน าผลการประเมิน

มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา อย่างต่อเนื่องต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : 

O-NET)  โดยการทดสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในปีการศึกษา 2562  กรอบการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการประเมิน

ที่ได้นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศ ในภาพรวม  แล้วยังใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายระดับชาติ และใช้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยได้ด าเนินการทดสอบนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด                                      

 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าไปสู่การจัดระบบ    

และใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการก าหนดนโยบาย การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องตามสภาพจริง ส านักงาน   

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้วิเคราะห์

ข้อมูลและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ     

การจัดการเรียนการสอน เผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์         

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 1. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมและแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2559-2562)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 3. เพ่ือวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ปีการศึกษา 2562 น าไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและวางแผน       

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
3. ขอบเขตการประเมิน 
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย  

      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  จัดประเมินกับนักเรียนทุกคน 

ทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จ านวน 3,019 คน  แบ่งได้

ดังนี้ 

   -  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 152 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,423 คน 

   -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  43  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น   596  คน 

 3.2  สาระการประเมิน 

   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี

การประเมินใน  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3  ดังนี้ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 

-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ

ภาษาอังกฤษ  

 



4 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

3.3 เครื่องมือการประเมิน 

    เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

(สทศ.) ในปีการศึกษา 2562  สทศ. จัดสอบโดยใช้ข้อสอบ O-NET  ดังนี้ 

1. ข้อสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 4 ชดุวิชา 4 กลุ่มสาระ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

-  รหัสวชิา 61 วิชาภาษาไทย  เวลาสอบ 90 นาที  

-  รหัสวชิา 63 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 60 นาที 

   -  รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที 

-  รหัสวชิา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที 

    2. ข้อสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเป็น 4  ชดุวิชา 

4 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

-  รหัสวชิา 91 วิชาภาษาไทย  เวลาสอบ 90 นาที 

-  รหัสวชิา 93 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 90 นาท ี

-  รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 

-  รหัสวชิา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 

3.4 วัน เวลาประเมิน 

    -  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563    

    -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563   

  3.5 การตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET : Ordinary National Educational 

Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การตรวจกระดาษค าตอบด าเนินการตรวจและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
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4. ความส าคัญของการประเมิน 

 4.1 ผู้เรียนได้ทราบระดับความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผนในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณภาพที่ก าหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 4.3 สถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจและก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และเป็นแนวทางในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น 

          4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับใช้ในการก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น   

          4.5 เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 

2563 ส าหรับน าไปใช้ในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิด     

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพผู้เรียน 

 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับ

ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบาย การก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด    

ได้ข้อมูลที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของผู้เรียน สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนด าเนินงาน       

การนิเทศติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 2 

วิธีด าเนินการ 

 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National  Educational Test : 

O-NET) ปีการศึกษา 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้ันตอน

วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 

1. กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จัดสอบกับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จ านวน  3,019  คน  แบ่งได้ดังนี้ 

   -  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 152 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,423 คน 

   -  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  จ านวน  43  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น   596  คน 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในปีการศึกษา 2562 จัดทดสอบโดยใช้ข้อสอบ O-NET ดังนี้ 

1. ข้อสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 4 ชดุวิชา 4 กลุ่มสาระ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

-  รหัสวชิา 61 วิชาภาษาไทย  เวลาสอบ 90 นาที  

-  รหัสวชิา 63 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 60 นาที 

   -  รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที 

-  รหัสวชิา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที 

 

 

 

 



7 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

    2. ข้อสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเป็น 4  ชดุวิชา 

4 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

-  รหัสวชิา 91 วิชาภาษาไทย  เวลาสอบ 90 นาที 

-  รหัสวชิา 93 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 90 นาท ี

-  รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 

-  รหัสวชิา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 

 
3. รูปแบบของข้อสอบ 
 ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีรายละเอียดตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 1  รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบในแต่ละวิชา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 2  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 



10 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 2  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



11 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 2  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



12 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 2  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



13 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 2  จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



14 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 



15 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



16 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



17 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



18 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



19 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)



20 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)



21 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)



22 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 3 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



23 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  



24 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



25 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



26 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



27 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



28 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



29 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



30 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



31 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



32 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



33 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



34 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



35 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



36 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
ตารางที่ 4 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



37 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 5 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562   
 



38 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 5 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



39 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 5 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



40 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 5 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



41 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 5 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



42 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 5 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



43 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 5 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



44 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 6  รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบในแต่ละวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 



45 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 7 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   



46 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 7 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 
 



47 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 7 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



48 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 7 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



49 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 7 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



50 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 8 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   



51 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 8 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



52 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 8 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



53 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 8 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



54 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 8 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



55 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 8 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



56 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 8 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 



57 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
 



58 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



59 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



60 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



61 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



62 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



63 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



64 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



65 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



66 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



67 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



68 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



69 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



70 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



71 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



72 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



73 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



74 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



75 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



76 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



77 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 9 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



78 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   



79 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



80 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



81 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



82 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



83 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



84 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



85 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางที่ 10 จ านวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 



86 

 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

4. ขอบเขตการประเมิน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการประเมิน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา   

ปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

5. ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน 

 เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ยุติธรรม และโปร่งใส จึงแบ่งการด าเนินการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 3 ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

 5.1 การน าส่งข้อมูลนักเรียนโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) 

   1) ส ารวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ

ก ากับติดตามโรงเรียนเรื่องส่งข้อมูลโรงเรียนและนักเรียน ภายในเวลาก าหนด 

   2) ก าหนดสนามสอบ กรอกข้อมูลสนามสอบและห้องสอบ 

   3) แก้ไขรายชื่อนักเรียนและข้อมูลโรงเรียนให้ถูกต้องตามค าร้องขอจากโรงเรียนภายใน

เวลาก าหนด 

   4) ตรวจสอบประกาศ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบ 

   5) ออกเลขท่ีนั่งสอบให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 

 5.2 การประสานงานการจัดสอบ 

   1) แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบฯ ระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการด าเนินการ

ทดสอบฯ ระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ แล้วเก็บรวบรวมค าสั่งไว้ที่ศูนย์สอบ 

   2) ก าหนดปฏิทินการท างาน จัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสอบฯ และก ากับให้มี

การประชุมระดับสนามสอบ 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

   3) ก าหนดวันรับ  เอกสาร และอุปกรณ์การสอบ แบบทดสอบ และจัดเก็บรักษาโดยลับ

ในสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมพร้อมกระจายให้สนามสอบ ป.6 และ ม.3 (กรณีสนามสอบไม่

สามารถรับข้อสอบในเช้าวันสอบได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานศูนย์สอบที่จะอนุญาตให้สนามสอบ

น าไปเก็บรักษาโดยลับในที่ที่เหมาะสมล่วงหน้า) 

       4) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดสอบของสนามสอบให้เกิดประสิทธิภาพเป็น

ตามคู่มือการจัดสอบฯ ส าหรับศูนย์สอบและสนามสอบ มีความโปร่งใส และยุติธรรม 

       5) ก ากับสนามสอบให้ส่งกล่องกระดาษค าตอบ พร้อมเอกสารและรายงานผลการ

ด าเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบตามวันที่นัดหมาย 

       6) ส่งมอบกล่องกระดาษค าตอบ และบัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบและเอกสาร

อ่ืนๆ จากศูนย์สอบถึง สทศ.ให้เจ้าหน้าที่ สทศ.ตามวันที่นัดหมาย 

       7) ส่งรายงานผลการด าเนินการจัดสอบฯ ระดับศูนย์สอบ โดยสังเคราะห์จากรายงานผล

การด าเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบให้ สทศ. ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการประเมิน 

 ระยะเวลาในการด าเนินกาทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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7. การตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล 

 ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบและวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (ONET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และประมวลผลข้อมูลใน

ภาพรวมทั้งหมดโดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National  Educational 

Test : O-NET) ปีการศึกษา 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test :  

   O-NET) 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานกรอบการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน    

การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562  สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏ ดังนี้ 

 

1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2562  

ในภาพรวม 

              1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562      

ในภาพรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี  11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562    

ในภาพรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 
เขตพื้นที ่ 49.04 33.34 32.97 35.85 37.80 

จังหวัด (สพฐ.) 48.05 30.38 31.30 34.11 35.96 

จังหวัด (ทุกสังกัด) 48.39 33.02 31.86 34.85 37.03 

สังกัด 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 49.18 34.64 33.13 35.68 38.16 

ประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11  แสดงผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับกระทรวงฯ และระดับประเทศ 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

จากตารางที่ 11 และแผนภูมิที่ 11 พบว่าผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      

มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 37.80 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 35.96, ทุกสังกัด : 37.03) 

และระดับสังกัด (36.18) แต่คะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับกระทรวงฯ (38.16) และระดับประเทศ (37.99)       

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 49.04             

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 48.05 , ทุกสังกัด : 48.39)  ระดับสังกัด (47.95) แต่คะแนนเฉลี่ย

ต่ ากว่าระดับกระทรวงฯ (49.18) และระดับประเทศ (49.07) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี

คะแนนเฉลี่ย 35.85 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 34.11 , ทุกสังกัด : 34.85) ระดับสังกัด 

(34.30) ระดับกระทรวงฯ (35.68) และระดับประเทศ (35.55) กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย 33.34 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 30.38 , ทุกสังกัด : 33.02)  

ระดับสังกัด (30.86) แต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับกระทรวงฯ (30.86) และระดับประเทศ (34.42) ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 

32.97 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 31.30 , ทุกสังกัด : 31.86) ระดับสังกัด (31.60) และ

ระดับประเทศ (32.90) แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับกระทรวงฯ (33.13) 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562   

ในภาพรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ตารางท่ี  12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562   

ในภาพรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 
เขตพื้นที ่ 51.10 28.11 21.89 29.62 32.68 

จังหวัด (สพฐ.) 54.50 31.81 25.25 29.86 35.36 

จังหวัด (ทุกสังกัด) 54.36 32.01 25.57 29.98 35.48 

สังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 

ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 12  แสดงผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่                 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับกระทรวงฯ และระดับประเทศ 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

จากตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 12 พบว่าผลการทดสอบ O-NET ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       

มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 32.68 ซึ่งต่ ากว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 35.36, ทุกสังกัด : 35.48) ระดับสังกัด 

(36.52) ระดับกระทรวงฯ (36.69) และระดับประเทศ (36.30)  เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 51.10             

ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด  (สพฐ. : 54.50, ทุกสังกัด : 54.36) ระดับสังกัด (55.91) ระดับ

กระทรวงฯ (55.63) และระดับประเทศ (55.14) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 

29.62 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด  (สพฐ. : 29.86, ทุกสังกัด : 29.98)  ระดับสังกัด (30.22) ระดับ

กระทรวงฯ (30.25) และระดับประเทศ  (30.07) กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มี

คะแนนเฉลี่ย 28.11 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 31.81, ทุกสังกัด : 32.01)  ระดับสังกัด 

(32.98) ระดับกระทรวงฯ (33.69) และระดับประเทศ (33.25) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน

เฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.89 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ

จังหวัด  (สพฐ. : 25.25, ทุกสังกัด : 25.57) ระดับสังกัด (25.57)  ระดับกระทรวงฯ (27.19) และระดับประเทศ 

(26.73)  

 

1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แยกตามมาตรฐาน   

การเรียนรู้   

  1.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แยกตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

   1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

ท 1.1 ท 2.1 ท 3.1 ท 4.1 ท 5.1 

เขตพ้ืนที่ 55.98 54.80 48.49 38.89 44.46 

สังกัด 54.95 54.11 45.75 38.22 43.30 

ประเทศ 55.82 54.63 47.91 39.49 44.82 
    

 

 

 

         

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 13  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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 จากตารางที่ 13  และแผนภูมิที่ 13 พบว่าผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือมาตรฐาน ท 1.1 

(55.98) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ มาตรฐาน ท 2.1 (54.80)  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

ระดับสังกัดและระดับประเทศ  มาตรฐาน ท 3.1 (48.49) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  

มาตรฐาน ท 5.1 (44.46) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด แต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ตามล าดับ และ

มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มาตรฐาน ท 4.1 (38.89) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด             

แต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  

 มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ท 4.1 (38.89)  และ มาตรฐาน  ท 5.1 (44.46) เนื่องจาก

คะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

 

ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

ท 1.1 ท 2.1 ท 3.1 ท 4.1 ท 5.1 

เขตพ้ืนที่ 44.26 42.92 65.91 44.96 68.37 

สังกัด 49.27 49.83 70.60 48.30 73.77 

ประเทศ 48.65 48.92 69.68 47.80 72.48 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 14  และ แผนภูมิที่ 14  พบว่าผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มาตรฐาน       

ท 5.1 (68.37) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ  มาตรฐาน ท 3.1 (65.91)  มีคะแนนเฉลี่ย

ต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  มาตรฐาน ท 4.1 (44.96) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและ

ระดับประเทศ  มาตรฐาน ท 1.1 (44.26) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ตามล าดับ และ

มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มาตรฐาน ท 2.1 (42.92) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและ

ระดับประเทศ  

มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนาคือมาตรฐาน ท 2.1 (42.92) มาตรฐาน ท 1.1 (44.26)  มาตรฐาน ท 5.1 

(68.37)  มาตรฐาน ท 3.1 (65.91) และ มาตรฐาน  ท 4.1 (44.96)  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 14  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

1.2.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ตารางท่ี 15  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตามมาตรฐาน  

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต 2.2 ต 4.1 

เขตพ้ืนที่ 33.18 33.48 33.63 43.64 31.17 29.58 

สังกัด 31.48 30.07 30.42 42.11 30.03 26.96 

ประเทศ 34.36 34.19 34.65 43.95 32.89 31.05 

แผนภูมิที่ 15  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

        จากตารางที่ 15 และแผนภูมิที่ 15 พบว่าผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด        

สามอันดับแรก คือ มาตรฐาน ต 2.1 (43.64)  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดแต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า

ระดับประเทศ มาตรฐาน ต 1.3 (33.63) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดแต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 

และ มาตรฐาน  ต 1.2 (33.48)  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดแต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 

ตามล าดับ และมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มาตรฐาน ต 4.1 (29.58) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ

สังกัดแต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  

มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ต 2.2 (31.17) มาตรฐาน ต 4.1 (29.58) มาตรฐาน ต 1.1 

(33.18) มาตรฐาน ต 1.3 (33.63) มาตรฐาน ต 1.2 (33.48) และ มาตรฐาน ต 2.1 (43.64)  เนื่องจากมีคะแนน

เฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ตารางท่ี  16  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต 2.2 

เขตพ้ืนที่ 28.05 30.00 26.77 32.01 24.68 

สังกัด 32.37 36.43 32.07 40.14 23.92 

ประเทศ 32.60 36.79 32.30 40.45 24.10 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 16 และแผนภูมิที่ 16 พบว่าผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานที่

มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก คือ มาตรฐาน  ต 2.1 (32.01)  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ

สังกัดและระดับประเทศ  มาตรฐาน ต 1.2 (30.00) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ 

มาตรฐาน ต 1.1 (28.05) ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ตามล าดับ และมาตรฐาน

ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มาตรฐาน ต 2.2 (24.68) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและ

ระดับประเทศ   

มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ต 2.1 (32.01)  มาตรฐาน ต 1.2 (30.00) 

มาตรฐาน ต 1.3 (26.77)  และ มาตรฐาน ต 1.1 (28.05) เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   

 

 

แผนภูมิที่ 16  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

1.2.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ตารางท่ี 17  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

ค 1.1 ค 1.2 ค 1.3 ค 1.4 ค 2.1 ค 2.2 ค 3.1 ค 4.1 ค 5.1 ค 5.2 บูรณาการ 

เขตพื้นที่ 65.91 29.07 15.68 35.25 39.15 26.33 24.14 57.20 11.72 32.27 40.14 

สังกัด 65.27 26.89 15.93 37.63 37.80 25.06 23.13 56.53 10.39 30.73 37.67 

ประเทศ 68.28 27.96 15.87 39.23 39.11 25.96 24.32 57.46 11.50 32.55 39.22 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 17  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

จากตารางที่ 17 และแผนภูมิที่ 17  พบว่าผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก

ที่สุดสามอันดับแรก คือ มาตรฐาน  ค 1.1 (65.91) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและ

ระดับประเทศ  มาตรฐาน ค 4.1 (57.20)  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดแต่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า

ระดับประเทศ และ มาตรฐานบูรณาการ (40.14) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  

ตามล าดับ  และมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  มาตรฐาน ค 5.1 (11.72) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  

มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ค 1.4 (35.25) มาตรฐาน ค 1.1 (65.91) มาตรฐาน 

ค 5.2 (32.27) มาตรฐาน ค 4.1 (57.20) มาตรฐาน ค 1.3 (15.68) และ มาตรฐาน ค 3.1 (24.14) 

เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

ค 1.1 ค 1.2 ค 2.1 ค 3.1 ค 3.2 ค 4.1 ค 4.2 ค 5.1 ค 5.2 บูรณาการ 

เขตพื้นที่ 29.06 9.50 11.20 40.83 6.74 19.64 27.08 17.97 19.81 24.05 

สังกัด 38.35 13.78 14.35 44.35 10.33 28.16 32.43 23.61 26.69 28.41 

ประเทศ 37.65 13.83 14.39 43.55 10.30 28.12 32.09 23.31 26.53 28.22 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 18 พบว่าผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้    

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับ

แรก คือ มาตรฐาน ค 3.1 (40.83) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  มาตรฐาน ค 1.1 

(29.06) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ และ มาตรฐาน  ค 4.2 (27.08)  ซึ่งมีคะแนน

เฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ตามล าดับ และมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มาตรฐาน 

ค 3.2 (6.74) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  

มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ค 1.1 (29.06) มาตรฐาน ค 4.1 (19.64) มาตรฐาน 

ค 5.2 (19.81) มาตรฐาน ค 5.1 (17.97) มาตรฐาน ค 4.2 (27.08) มาตรฐาน ค 1.2 (9.50) 

มาตรฐานบูรณาการ (24.05) มาตรฐาน ค 3.2 (6.74) มาตรฐาน ค 2.1 (11.20) และ มาตรฐาน ค 

3.1 (40.83)  เนื่องจากมคีะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 18  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

1.2.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

   1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ตารางท่ี 19  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แยกตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

บูรณาการ ว 1.1 ว 1.2 ว 2.1 ว 2.2 ว 3.1 ว 3.2 ว 4.1 ว 5.1 ว 6.1 ว .1 ว 7.2 

เขตพื้นท่ี 49.01 30.96 46.43 46.14 48.29 22.91 60.83 36.13 33.32 37.76 27.61 28.44 

สังกัด 46.18 30.16 43.35 46.00 45.98 21.71 60.18 33.04 31.93 37.33 25.36 25.71 

ประเทศ 47.18 31.84 44.36 48.52 47.41 22.71 59.69 34.35 33.42 38.17 25.66 28.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 19  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 จากตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 19 พบว่า ผลการทดสอบ O-NET  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้         

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับ

แรก คือ มาตรฐาน ว 3.2 (60.83) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  มาตรฐาน  ว 2.2 

(48.29)    มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  มาตรฐาน  ว 1.2 (46.43)  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ตามล าดับ และ มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มาตรฐาน ว 3.1 

(22.91) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ 

มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ว 2.1 (46.14) มาตรฐาน ว 1.1 (30.96) มาตรฐาน ว 6.1 (37.) 

และมาตรฐาน ว 5.1 (33.32)  
 

2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ตารางท่ี 20  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

ระดับ 
คะแนนรายมาตรฐาน 

บูรณาการ ว 1.1 ว 1.2 ว 2.1 ว 2.2 ว 3.1 ว 3.2 ว 4.1 ว 4.2 ว 5.1 ว 6.1 ว 7.1 ว 7.2 

เขตพื้นท่ี 22.29 30.76 54.62 28.53 49.11 20.71 30.13 26.26 20.42 32.19 34.49 26.42 21.72 

สังกัด 28.36 31.02 54.72 29.16 58.13 20.17 31.33 25.68 22.59 32.68 33.30 27.22 19.03 

ประเทศ 28.07 30.85 54.09 28.90 57.02 20.24 31.30 25.67 22.64 32.51 33.02 27.14 19.13 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 20 พบว่าผลการทดสอบ O-NET  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้        

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับ

แรก คือ มาตรฐาน ว 1.2 (54.62)  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดแต่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

มาตรฐาน ว 2.2 (49.11) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศและ  มาตรฐาน ว 6.1 (34.49)  ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  ตามล าดับ และ มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

มาตรฐาน ว 4.2 (20.42) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ      

มาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ว 2.2 (49.11) มาตรฐานบูรณาการ (22.29) มาตรฐาน ว 4.2 

(20.42) มาตรฐาน ว 3.2 (30.13) มาตรฐาน ว 7.1 (26.42) มาตรฐาน ว 2.1 (28.53) มาตรฐาน ว 5.1 (32.19) และ 

มาตรฐาน ว 1.1 (30.76)  

แผนภูมิที่ 20  แสดงผลการทดสอบ O-NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test :  

   O-NET) เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2560-2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                       

   และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ตารางท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary  

     National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2560-2562 

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 

กลุ่มสาระ 
 

ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย เขตพ้ืนที่ 45.27 55.68 49.04 

สังกัด 45.29 54.61 47.95 

ประเทศ 46.58 55.90 49.07 

ภาษาอังกฤษ เขตพ้ืนที่ 34.60 37.56 33.34 

สังกัด 32.73 35.47 30.86 

ประเทศ 36.34 39.24 34.42 

คณิตศาสตร ์ เขตพ้ืนที่ 35.86 38.09 32.97 

สังกัด 35.55 35.65 31.60 

ประเทศ 37.12 37.50 32.90 

วิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนที่ 37.98 39.77 35.85 

สังกัด 38.13 38.83 34.30 

ประเทศ 39.12 39.93 35.55 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560-2562 

   

 
 

 

 

 

จากตาราง 21 และแผนภูมิที่ 21 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฎ ดังนี้ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 49.04  ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด  (47.95) 

แต่ต่ าผลการประเมินระดับประเทศ (49.07)  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลังในระดับเขตพ้ืนที่ 

พบว่า คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2560   

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.34 ซ่ึงสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด 

(30.86) แต่ต่ าผลการประเมินระดับประเทศ (34.42) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 

แผนภูมิที่ 21  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560-2562 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 32.97 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินระดับสังกัด (31.60) 

และระดับประเทศ  (32.90) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังพบว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 

2562 ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา   

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 35.85 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด 

(34.30) และระดับประเทศ (35.55) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่าคะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562  ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary  

     National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2560-2562 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

กลุ่มสาระ 
 

ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย เขตพ้ืนที่ 45.09 50.66 51.10 

สังกัด 48.77 55.04 55.91 

ประเทศ 48.29 54.42 55.14 

ภาษาอังกฤษ เขตพ้ืนที่ 26.90 26.11 28.11 

สังกัด 30.14 29.10 32.98 

ประเทศ 30.45 29.45 33.25 

คณิตศาสตร ์ เขตพ้ืนที่ 21.19 25.20 21.89 

สังกัด 26.55 30.28 26.98 

ประเทศ 26.30 30.04 26.73 

วิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนที่ 29.95 34.19 29.62 

สังกัด 32.47 36.43 30.22 

ประเทศ 32.28 36.10 30.07 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560-2562 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากตาราง 22 และแผนภูมิที่ 22 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 51.10 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินในระดับสงักัด 

(55.91) และระดับประเทศ (55.14) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 28.11 ซ่ึงต่ ากวา่ผลการประเมิน ระดับสงักัด  

(32.98) และระดับประเทศ  (33.25) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังพบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าทุกปกีารศึกษาที่ผ่านมา  

 

 

 

แผนภูมิที่ 22  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560-2562  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.89 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินทั้งระดับสังกัด 

(26.98) และระดับประเทศ  (26.73) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2560  

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 29.62 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินในระดับสงักัด 

(30.22) และระดับประเทศ (30.07) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562  ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาทีผ่่านมา 

 

3. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

 

3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ตารางท่ี 23   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระการ

เรียนรู้ 
สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

ภาษาไทย 1. สาระ หลักการใช้

ภาษาไทย 

2. สาระ วรรณคดีและ

และวรรณกรรม 

1. ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ

หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา

และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ป.6/1 

ป.6/2 

ป.6/3 

ป.6/4 

ป.6/5 

2. ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น

วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ป.5/2 

ป.6/1 

ป.6/3  
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 23   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

 

สาระการ

เรียนรู้ 
สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

ภาษาต่าง 

ประเทศ

(ภาษา 

อังกฤษ) 

1. สาระ ภาษาและ

วัฒนธรรม 

2. สาระ ภาษาเพ่ือ  

การสื่อสาร 

3. สาระ ภาษากับ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

และโลก 

1. ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่าน

จากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล  
 

ป.6/3 

ป.6/4 

2. ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

ป.6/1 , ป.6/2 

ป.6/3 , ป.6/4 

ป.6/5 
 

3. ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิด

รวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  

โดยการพูด และการเขียน 

ป.6/1 , ป.6/2 

ป.6/3 

4. ต 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ป.6/2 

 

5. ต 2.2 ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใช้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ป.6/1 

ป.6/2 

 

6. ต 4.1 ใช้ภาษาตา่งประเทศในสถานการณ์

ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 

ป.6/1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 23   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

สาระการ

เรียนรู้ 

สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

คณิตศาสตร ์ 1. สาระ จ านวนและ

การด าเนินการ 

2. สาระ พีชคณิต 

3. สาระ เรขาคณิต 

 

1. ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของ

การแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิต

จริง 
 

ป.6/2 

 

2. ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณ

แลแก้ปัญหา 
 

ป.6/1, ป.6/2 

 

3. ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติ

เกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 

ป.6/2 

 

4. ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต 

สองมิติ และสามมิติ 

ป.4/1 , ป.5/2 

ป.5/3 , ป.6/1 

ป.6/2, ป.6/3 
 

5. ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป 

(pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
 

ป.6/1 

 

6. ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้

เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผล 
 

ป.6/1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 23   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

สาระการ

เรียนรู้ 

สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

วิทยาศาสตร์ 1. สาระ สิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด ารงชีวิต 

2. สาระ ชีวิตกับ

สิ่งแวดล้อม 

3. สาระพลังงาน 

4. สาระ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

 

1. ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของ

ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์

กัน มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ป.4/1 , ป.4/2 

ป.4/3 , ป.4/4 

ป.5/1 , ป.5/2 

ป.5/3 , ป.5/4 

ป.5/5 , ป.6/1 

ป.6/2 , ป.6/3 

 

2. ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ

สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

ต่างๆ ในระบบนิเทศ มีกระบวนการ

สืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ป.6/1 

ป.6/2 

ป.6/3 

 

3. ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ

พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ 

 

ป.4/1 , ป.4/2 

ป.4/3 , ป.4/4 

ป.4/5 , ป.4/6 

ป.5/1 , ป.5/2 

ป.5/3 , ป.5/4 

ป.6/1 , ป.6/2 

ป.6/3 , ป.6/4 

ป.6/5 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 23   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

 

สาระการ

เรียนรู้ 

สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

  4. ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ 

ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ

สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่

เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ป.4/1 , ป.4/2 

ป.5/1 , ป.5/2 

ป.5/3 , ป.5/4 

ป.6/1 , ป.6/2 

ป.6/3 

 

 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดตัวชี้วัดตามโครงสร้างของแบบทดสอบ O- NET ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ตารางท่ี 24   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

สาระการ

เรียนรู้ 

สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

ภาษาไทย 1. สาระ การอ่าน 

2. สาระ การเขียน 

3. สาระ การฟัง การดู 

และการพูด 

4. สาระ วรรณคดีและ

วรรณกรรม 

5. สาระ หลักการใช้

ภาษาไทย 

 

1. ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้

และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา

ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ม.1/3 

ม.3/2-ม.3/9 

 

2. ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน 

ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา 

ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.1/2, ม.2/2 

ม.2/3, ม.2/6 

ม.3/4, ม.3/6 

ม.3/7 

3. ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี

วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 

ม.2/2 , ม.3/2 

ม.3/4 , ม.3/5 

4. ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ

หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา

และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 

ม.1/3, ม.1/6 

ม.2/1, ม.2/2 

ม.3/1, ม.3/3 

ม.3/4, ม.3/6 

 



117 

 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 16   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 

สาระการ

เรียนรู้ 

สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

ภาษาไทย

(ต่อ) 

 5. ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 

วิจารณ์ วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.2/2, ม.3/1 

ม.3/2, ม.3/3 

ภาษาต่าง 

ประเทศ

(ภาษา 

อังกฤษ) 

1. สาระ ภาษาเพ่ีอการ

สื่อสาร 

2. สาระ ภาษาและ

วัฒนธรรม 

1. ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ

อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ม.3/1 

ม.3/3 

ม.3/4 

2. ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาใน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ม.3/1 -ม.3/5 

 

3. ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิด      

รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

โดย   การพูดและการเขียน 

ม.3/1 

ม.3/2 

ม.3/3 

4. ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา

กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ

น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ม.3/1 

ม.3/2 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 24   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

 

สาระการ

เรียนรู้ 

สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

คณิตศาสตร ์ 1. สาระ จ านวนและ

การด าเนินการ 

2. สาระ การวัด 

3. สาระ เรขาคณิต 

4. สาระ พีชคณิต 

5. สาระการวิเคราะห์

ข้อมูลและความน่า 

จะเป็น 

6. สาระบูรณาการ 

 

1. ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของ

การแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิต

จริง 

ม.1/1, ม.1/2 

ม.2/4 

 

2. ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการ

ด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์

ระหว่าง  

การด าเนินการต่างๆ และใช้การด าเนินการ 

ในการแก้ปัญหา  

ม.1/1, ม.1/2 

ม.1/4, ม.2/1 

 

3. ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด และ

คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

ม.3/1, ม.3/2 

 

4. ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติ 

ม.1/5 

ม.1/6 

5. ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) 

ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 

reasoning) และใช้แบบจ าลองทาง

เรขาคณิต (geometric model)  ในการ

แก้ปัญหา 

ม.2/1, ม.2/2 

ม.2/4, ม.3/1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 24   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 

สาระการ

เรียนรู้ 
สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

คณิตศาสตร ์

(ต่อ) 

 6. ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป 

(pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

ม.1/1 

 

7. ค 4.2 ใช้นิพจน์สมการ อสมการ กราฟ 

และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

(mathematical model) อ่ืนๆ แทน

สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปล

ความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา  

ม.2/1, ม.2/2 

ม.3/1, ม.3/3 

ม.3/4, ม.3/5 

 

8. ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ม.3/2 

ม.3/4 

9. ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้

เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผล 

ม.3/1 

วิทยาศาสตร์ 1. สาระ สิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด ารงชีวิต 

2. สาระชีวิตกับ

สิ่งแวดล้อม 

3. สาระสารและสมบัติ

ของสาร 

4. สาระ แรงและการ

เคลื่อนที่ 

 

1. ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ 

ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างาน

สัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ 

ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล

สิ่งมีชีวิต 

ม.1/1-ม.1/13 

ม.2/1- ม.2/5 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 24   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 

สาระการ

เรียนรู้ 

สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

วิทยาศาสตร์ 

(ต่อ) 

5. สาระ พลังงาน 

6. สาระ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

2. ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในทอ้งถ่ิน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติตา่งๆ ในระบบ

นิเวศ มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ม.3/1-ม.3/4 

 

 

3. ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัท้องถิ่น ประเทศ 

และโลกน าความรู้ไปใช้ในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน

อย่างยั่งยืน 

ม.3/1-ม.3/6 

 

4. ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน ์

ม.1/1-ม.1/3 

ม.2/1-ม.2/4 

 

5. ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตา่งๆ 

ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ม.3/1 

ม.3/2 

ม.3/3 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 24   แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง ของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 

สาระการ

เรียนรู้ 
สาระท่ีควรปรับปรุง มาตรฐานที่ควรปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 

ควรปรับปรุง 

วิทยาศาสตร์ 

(ต่อ) 

 6. ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ

พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหา

ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์  

ม.1/1-ม.1/4 

ม.2/1-ม.2/3 

ม.3/1-ม.3/4 

 

7. ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ 

กาแล็กซี่ และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์

ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบน

โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ

จิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้และ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ม.3/1-ม.3/3 

 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดตัวชี้วัดตามโครงสร้างของแบบทดสอบ O- NET ปีการศึกษา 2562 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : 

O-NET) เปรียบเทียบข้อมูลระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 

ตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 

National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มเครือข่ายฯ 

ปีการศึกษา 

2561 
สถิติผลการทดสอบระดับกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลต่าง

คะแนน

รวมเฉลี่ย   

ปี 61 และ     

ปี 62 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่
จ านวน 

นักเรียน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ไทย 

คะแนน

เฉลี่ย 

อังกฤษ 

คะแนน

เฉลี่ย 

คณิต 

คะแนน

เฉลี่ย 

วิทย์ 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1  
ต าบลส าราญ  ต าบลโนนทอ่น   

ต าบลบ้านค้อ 

40.43 3 151 46.88 27.80 30.33 31.62 34.16 5 -6.27 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2  

ต าบลบ้านทุ่ม  ต าบลแดง

ใหญ่  ต าบลสาวะถ ี

38.69 6 294 45.05 28.76 27.14 31.05 33.00 9 -5.69 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3 

ต าบลศิลา  ต าบลโคกสี  

ต าบลหนองตูม 

37.88 9 186 46.14 28.68 30.91 35.18 35.23 4 -2.65 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4  

ต าบลพระลับ ต าบลบึงเนียม   

ต าบลเมืองเก่า   

ต าบลบ้านเป็ด 

39.87 4 197 44.04 27.68 27.54 31.06 32.58 10 -7.29 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5  
ต าบลท่าพระ  ต าบลดอนหัน   

ต าบลบ้านหว้า  ต าบลดอนช้าง 

38.57 7 204 46.02 28.35 29.36 32.71 34.11 6 -4.46 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 

National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

กลุ่มเครือข่ายฯ 

ปีการศึกษา 

2561 
สถิติผลการทดสอบระดับกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลต่าง

คะแนน

รวมเฉลี่ย   

ปี 61 และ     

ปี 62 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่
จ านวน 

นักเรียน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ไทย 

คะแนน

เฉลี่ย 

อังกฤษ 

คะแนน

เฉลี่ย 

คณิต 

คะแนน

เฉลี่ย 

วิทย์ 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6  

ต าบลในเมือง 1  
(อนุบาลขอนแก่น) 

56.22 1 469 57.65 49.38 46.23 46.50 49.94 1 -6.28 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7  

ต าบลในเมือง 2 
(สนามบิน) 

44.26 2 385 51.35 34.95 32.96 36.58 38.96 2 -5.30 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8  

บ้านฝางเหนือ  

(ต าบลบ้านฝาง   

ต าบลหนองบัว  ต าบลโคก

งาม  ต าบลปา่หวายนั่ง) 

39.71 5 145 47.95 28.69 31.17 33.61 35.36 3 -4.35 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9  

บ้านฝางใต้  

(ต าบลโนนฆ้อง  

 ต าบลบ้านเหลา่   

ต าบลป่ามะนาว) 

35.32 10 197 46.16 27.35 28.65 33.58 33.94 7 -1.38 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10  

(ต าบลพระยืน  ต าบลขาม

ป้อม  ต าบลบ้านโต้น   

ต าบลหนองแวง) 

37.92 8 195 46.16 27.64 28.90 32.03 33.68 8 -4.24 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 จาก ตารางที่ 25 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏ ดังนี้ 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก คือ  กลุ่ม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  6  ต าบลในเมือง 1  (อนุบาลขอนแก่น)  มีคะแนนเฉลี่ย 49.94 รองลงมา 

คือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  7 ต าบลในเมือง 2   (สนามบิน)  มีคะแนนเฉลี่ย 38.96 และ 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 บ้านฝางเหนือ (ต าบลบ้านฝาง ต าบลหนองบัว ต าบลโคกงามและ

ต าบลป่าหวายนั่ง) มีคะแนนเฉลี่ย 35.36 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่ 4  ต าบลพระลับ ต าบลบึงเนียม  ต าบลบ้านเป็ด ต าบลเมืองเก่า มีคะแนนเฉลี่ย 32.58 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 26 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 

National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มเครือข่ายฯ 

ปีการศึกษา 

2561 
สถิติผลการทดสอบระดับกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลต่าง

คะแนน

รวมเฉลี่ย   

ปี 61 และ     

ปี 62 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่
จ านวน 

นักเรียน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ไทย 

คะแนน

เฉลี่ย 

อังกฤษ 

คะแนน

เฉลี่ย 

คณิต 

คะแนน

เฉลี่ย 

วิทย์ 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1  
ต าบลส าราญ  ต าบลโนนทอ่น   

ต าบลบ้านค้อ 

35.39 1 77 51.95 28.68 23.69 29.91 33.56 3 -1.83 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2  

ต าบลบ้านทุ่ม  ต าบลแดง

ใหญ่  ต าบลสาวะถ ี

34.38 3 104 50.23 28.77 22.34 29.71 32.76 4 -1.62 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3 

ต าบลศิลา  ต าบลโคกสี  

ต าบลหนองตูม 

34.39 2 60 53.00 27.40 21.00 29.63 32.76 4 -1.63 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4  

ต าบลพระลับ ต าบลบึงเนียม   

ต าบลเมืองเก่า   

ต าบลบ้านเป็ด 

34.24 4 65 51.78 26.68 21.05 28.08 31.90 7 -2.34 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5  
ต าบลท่าพระ  ต าบลดอนหัน   

ต าบลบ้านหว้า  ต าบลดอนช้าง 

33.23 8 54 52.90 31.57 23.19 30.89 34.64 1 1.41 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7  

ต าบลในเมือง 2 
(สนามบิน) 

33.81 5 85 50.16 28.16 20.24 30.85 32.35 6 -1.46 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตารางท่ี 26 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 

National Education Test : O-NET) เปรียบเทียบระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 

 

กลุ่มเครือข่ายฯ 

ปีการศึกษา 

2561 
สถิติผลการทดสอบระดับกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลต่าง

คะแนน

รวมเฉลี่ย   

ปี 61 และ     

ปี 62 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่
จ านวน 

นักเรียน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ไทย 

คะแนน

เฉลี่ย 

อังกฤษ 

คะแนน

เฉลี่ย 

คณิต 

คะแนน

เฉลี่ย 

วิทย์ 

รวมเฉลี่ย 

4 สาระ 
อันดับ    

   ที ่

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8  

บ้านฝางเหนือ  
(ต าบลบ้านฝาง   

ต าบลหนองบัว  ต าบลโคกงาม  

ต าบลป่าหวายนั่ง) 

33.71 6 56 54.97 29.11 23.72 30.26 34.51 2 0.80 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9  

บ้านฝางใต ้
(ต าบลโนนฆอ้ง  

ต าบลบ้านเหล่า  ต าบลป่า

มะนาว) 

31.57 9 19 41.79 24.27 17.68 27.80 27.89 9 -3.68 

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10  

(ต าบลพระยืน   

ต าบลขามป้อม   

ต าบลบ้านโต้น   

ต าบลหนองแวง) 

33.31 7 76 48.08 25.26 21.16 27.92 30.61 8 -2.70 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 จาก ตารางที่ 26 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏ ดังนี้ 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก คือ  กลุ่ม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  5  ต าบลท่าพระ ต าบลดอนหัน ต าบลบ้านหว้า ต าบลดอนช้าง  มี

คะแนนเฉลี่ย 34.64 รองลงมา คือ และ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 บ้านฝางเหนือ (ต าบล

บ้านฝาง ต าบลหนองบัว ต าบลโคกงามและต าบลป่าหวายนั่ง)  มีคะแนนเฉลี่ย 34.51 และ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่ 1 ต าบลส าราญ ต าบลโนนท่อน ต าบลบ้านค้อ มีคะแนนเฉลี่ย 33.56 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่ 9  บ้านฝางใต้ (ต าบลโนนฆ้อง ต าบลบ้านเหล่า ต าบลป่ามะนาว) มีคะแนนเฉลี่ย 27.89 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ส่วนที่ 4 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :          
O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 ในภาพรวมและแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560-2562)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพ่ือวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 น าไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
วางแผน  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4  ชุดวิชา  4 กลุ่มสาระ  36  มาตรฐาน
การเรียนรู้ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ชุดวิชา  4  กลุ่มสาระ  33  มาตรฐานการเรียนรู้  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการตรวจ
กระดาษค าตอบและวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด โดยกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ซึ่งสรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

1. สรุปผล 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 จ าแนกเป็น     

ระดับชั้น ดังนี ้

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 49.04  ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด  (47.95) 

แต่ต่ าผลการประเมินระดับประเทศ (49.07)  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลังในระดับเขตพ้ืนที่ 

พบว่า คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2560   

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.34 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด 

(30.86) แต่ต่ าผลการประเมินระดับประเทศ (34.42) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 32.97 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินระดับสังกัด (31.60) 

และระดับประเทศ  (32.90) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังพบว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 

2562 ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา   

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 35.85 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระดับสังกัด 

(34.30) และระดับประเทศ (35.55) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่าคะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562  ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 51.10 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินในระดับสงักัด 

(55.91) และระดับประเทศ (55.14) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าทุกปกีารศึกษาที่ผ่านมา 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 28.11 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมิน ระดับสงักัด  

(32.98) และระดับประเทศ  (33.25) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังพบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าทุกปกีารศึกษาที่ผ่านมา  
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.89 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินท้ังระดับสงักัด 

(26.98) และระดับประเทศ  (26.73) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2560  

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 29.62 ซ่ึงต่ ากว่าผลการประเมินในระดับสงักัด 

(30.22) และระดับประเทศ (30.07) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง พบว่า คะแนน

เฉลี่ยปีการศึกษา 2562  ต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

2. อภิปรายผล 

 จากสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีประเด็นส าคัญที่เป็นข้อค้นพบที่น ามาอภิปรายผลการทดสอบ กล่าวคือ        

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 4 วิชาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1          

มีค่าเฉลี่ย  37.80 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับจังหวัด (สพฐ. : 35.96, ทุกสังกัด : 37.03) และระดบัสังกัด (36.18) 

แต่คะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากวา่ระดับกระทรวงฯ (38.16) และระดับประเทศ (37.99) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ทั้ง 4 วิชาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีค่าเฉลี่ย  32.68 ซึ่งต่ ากว่าระดับจังหวัด 

(สพฐ. : 35.36, ทุกสังกัด : 35.48) ระดับสังกัด (36.52) ระดับกระทรวงฯ (36.69) และระดับประเทศ (36.30)                 

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560-2562) ในระดับเขตพ้ืนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พบว่า คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่า            

ปีการศึกษา 2560  กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวา่ทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์        

มีคะแนนต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา  กลุม่สาระภาษาอังกฤษ 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 

2561 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2560 และกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุกปีการศึกษา     

ที่ผ่านมา ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการวิจัย ของ เอ้ือมพร  หลินเจริญ และคณะ (2552) เรื่องปัจจัยเชิงสาเหต ุ

ที่ท าให้คะแนนการทดสอบ O-NET ต่ า พบว่า นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวชิาการ สว่นใหญผูบริหาร     

มุงเนนที่จะใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนใหสูงขึ้น แตทั้งนี้ขึ้นกับความพรอมของโรงเรียนและ 
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บุคลากร อยางไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอน  ผบูริหาร โรงเรยีนสวนใหญจะด าเนินตามนโยบายของกระทรวงที ่    

มุงเนนใหเกิดความเสมอภาคนักเรยีนทุกคนไดรับความรอูยางทั่วถึง ไมเนนการจัดการเรียนการสอนที่ตัวบุคคลเพ่ือที่   

จะท าใหมีผลการสอบ O-NET ที่สูงขึ้นอยางเดียว พฤติกรรมการสอนของครู ครูส่วนใหญ่พยายามคดิหาวิธีการสอน      

ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดความรู้เกิดทักษะในการเรียน แต่พบว่า ยังมีครูที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ครูเป็นส าคัญมากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาที่ต่างกันครูก็จะมี

เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เป็นปัญหาท าใหผ้ลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ดีข้ึนหรือคะแนนสอบ O-NET 

ต่ า อาจจะเนื่องมาจากความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของโรงเรียนทางด้านสื่ออุปกรณ์ ความเพียงพอทางด้าน

บุคลากร ระดับความยากของข้อสอบ พบว่ามีความคิดเหน็ที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อสอบ         

O-NET มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ซ่ึงข้อสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์ ข้อสอบเป็นสถานการณ์ ซึ่งก็ตรงกับความ

คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีความเหน็ว่าข้อสอบค่อนข้างยากเกินกว่าทีน่ักเรียนจะสามารถท าได ้ และภาระงานของครู      

มีมาก โรงเรียนหลายแห่งครูมีงานอ่ืน  ๆ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานการสอนท าใหค้รูมีเวลาในการ

เตรียมการสอนน้อยลง ไม่สามารถสอนได้เต็มที่ จึงส่งผลให้คะแนน O-NET ของนักเรียนต่ าลงไปดว้ย และที่ผ่านมา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการติวเข้มในชว่งเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ส่งผล

ให้เป็นการอัดแน่นยัดเยียดเด็กท าข้อสอบให้ได้ แต่กลับไม่ได้ท าให้คะแนนดีขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด 

ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการติวเข้ม ให้ทบทวน

วิธีการเรยีนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายให้การบรหิารจัดการศึกษามี

ประสิทธภิาพและประสิทธิผล ครูพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ และ

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาต ิ(NT และ O-NET) 

มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกวา่ระดับประเทศ 
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3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

3.1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียน 

      1) วิเคราะห์ผล O-NET เพ่ือค้นหากลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  

และสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่

สอดคล้องกับสถานศึกษา 

2) ก าหนดเป้าหมายยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ทั้งในรายวิชาและ

ภาพรวม เพื่อไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณภาพ           

ที่ก าหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3) จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพ่ือ

วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคล น าสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการและ

กระบวนการคิด 

4) การด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้

ด าเนินการตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยการวิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา แผนการสอน การจัดท า

เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการสอบ O-NET จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง มีการนิเทศติดตามจากผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องใน

ระดับเขตพ้ืนที่ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมในการสอบ O-NET และทดสอบ

ด้วยแนวข้อสอบ O-NET อย่างต่อเนื่อง 

3.1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่มเครือข่ายฯ 

       1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 

ในชั้นเรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

  2) ควรนิเทศ ก ากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีส่งผลโดยตรงต่อ 

ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 3) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับ

กลุ่มเครือข่ายฯ การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพ่ือหาแนวทางและวิธีการในการส่งเสริม ให้

โรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา ก าหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระและรายสาระของโรงเรียน 

4) วิเคราะห์ผลการประเมินของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รายโรงเรียนและ

สาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ สรุปเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

5) ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการประเมิน ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

3.1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) ควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และเพ่ือการนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนในสังกัด ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง

เป็นระบบ  

2) สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ เพ่ือให้

ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนภายในกลุ่ม 

3) พัฒนาคลังขอ้สอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิด

วิเคราะห์ให้บริการแก่สถานศึกษา รวมทั้งคลังข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) 

เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการคิด 

4) ช่วยเหลือนิเทศเทคนิควิธีการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้มีการปฏิบัติจริง และเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย พัฒนาสื่อ และส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเน้นการใช้ค าถามที่ยั่วยุและ

กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  

5) สร้างความตระหนัก แรงจูงใจและสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อผู้บรหิารและคณะครู โดยการ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การประเมินคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้รว่มกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้

กระบวนการเชิงระบบเพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการ ตวับ่งชี้ความส าเรจ็และเกณฑ์การประเมินการยกระดับคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ ์
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 

(Ordinary National Education Test : O-NET) 

 

  รายงานผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
  รายงานผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
  รายงานผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับโรงเรียน 
  รายงานการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 
เขตพื้นที ่ 49.04 33.34 32.97 35.85 37.80 

จังหวัด (สพฐ.) 48.05 30.38 31.30 34.11 35.96 

จังหวัด (ทุกสังกัด) 48.39 33.02 31.86 34.85 37.03 

สังกัด 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 49.18 34.64 33.13 35.68 38.16 

ประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่างปี 62  
และ ปี 61 

ภาษาไทย 45.27 55.68 49.04 -6.64 

ภาษาอังกฤษ 34.60 37.56 33.34 -4.22 

คณิตศาสตร์ 35.86 38.09 32.97 -5.12 

วิทยาศาสตร์ 37.98 39.77 35.85 -3.92 

รวมเฉลี่ย 38.43 42.78 37.80 -4.98 
 

                         หมายถึง ผลต่างคะแนนรวมเฉลี่ย 4 วิชา จากปีการศึกษา 2561 

            หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ    
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ผลต่าง (+/-) 

สพป.ขก.1 
จังหวัด 

(สพฐ) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

จังหวัด 

(สพฐ) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

ภาษาไทย 49.04 48.05 47.95 49.07 0.99 1.09 -0.03 

ภาษาอังกฤษ 33.34 30.38 30.86 34.42 2.96 2.48 -1.08 

คณิตศาสตร์ 32.97 31.30 31.60 32.90 1.67 1.37 0.07 

วิทยาศาสตร์ 35.85 34.11 34.30 35.55 1.74 1.55 0.3 

รวมเฉลี่ย 37.80 35.96 36.18 37.99 1.84 1.62 -0.19 
 

    

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ผลต่าง (+/-) 

สพป.ขก.1 
จังหวัด 

(ทุกสังกัด) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

จังหวัด 

(ทุกสังกัด) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

ภาษาไทย 49.04 48.39 47.95 49.07 0.65 1.09 -0.03 

ภาษาอังกฤษ 33.34 33.02 30.86 34.42 0.32 2.48 -1.08 

คณิตศาสตร์ 32.97 31.86 31.60 32.90 1.11 1.37 0.07 

วิทยาศาสตร์ 35.85 34.85 34.30 35.55 1 1.55 0.3 

รวมเฉลี่ย 37.80 37.03 36.18 37.99 0.77 1.62 -0.19 
 

                  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เฉพาะสังกัด สพฐ. 

             หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ทุกสังกัด 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 
เขตพื้นที ่ 51.10 28.11 21.89 29.62 32.68 

จังหวัด (สพฐ.) 54.50 31.81 25.25 29.86 35.36 

จังหวัด (ทุกสังกัด) 54.36 32.01 25.57 29.98 35.48 

สังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 

ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่างปี 62 และ  

ปี 61 

ภาษาไทย 45.09 50.66 51.10 0.44 

ภาษาอังกฤษ 26.90 26.11 28.11 2 

คณิตศาสตร์ 21.19 25.20 21.89 -3.31 

วิทยาศาสตร์ 29.95 34.19 29.62 -4.57 

รวมเฉลี่ย 30.78 34.04 32.68 -1.36 

 

 

                      หมายถึง ผลต่างคะแนนรวมเฉลี่ย 4 วิชา เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ผลต่าง (+/-) 

สพป.ขก.1 
จังหวัด 

(สพฐ) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

จังหวัด 

(สพฐ) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

ภาษาไทย 51.10 54.50 55.91 55.14 -3.4 -4.81 -4.04 

ภาษาอังกฤษ 28.11 31.81 32.98 33.25 -3.7 -4.87 -5.14 

คณิตศาสตร์ 21.89 25.25 26.98 26.73 -3.36 -5.09 -4.84 

วิทยาศาสตร์ 29.62 29.86 30.22 30.07 -0.24 -0.6 -0.45 

รวมเฉลี่ย 32.68 35.36 36.52 36.30 -2.68 -3.84 -3.62 
 

    

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ผลต่าง (+/-) 

สพป.ขก.1 
จังหวัด 

(ทุกสังกัด) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

จังหวัด 

(ทุกสังกัด) 

สังกัด 

สพฐ. 
ประเทศ 

ภาษาไทย 51.10 54.36 55.91 55.14 -3.26 -4.81 -4.04 

ภาษาอังกฤษ 28.11 32.01 32.98 33.25 -3.9 -4.87 -5.14 

คณิตศาสตร์ 21.89 25.57 26.98 26.73 -3.68 -5.09 -4.84 

วิทยาศาสตร์ 29.62 29.98 30.22 30.07 -0.36 -0.6 -0.45 

รวมเฉลี่ย 32.68 35.48 36.52 36.30 -2.8 -3.84 -3.62 
 

                  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เฉพาะสังกัด สพฐ. 

             หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ทุกสังกัด 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการทดสอบ O-NET 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับโรงเรียน 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 



145 

 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการทดสอบ O-NET 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับโรงเรียน
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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