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ค าน า 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  เป็นศูนย์บริหารการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ให้เป็น 
มาตรฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพว่าระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน  สามารถปฏิบัติได้จริง 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ในระดับชาติ 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
น าเสนอการวิเคราะห์ผลการทดสอบท่ีสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา  ระดับ 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  เพ่ือเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม  เปนขอมูลประกอบการก าหนดนโยบายและน าผลไปพิจารณาตัดสินใจวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบทุกท่าน  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การด าเนิน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  และจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
ชื่อเรื่อง  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม,นายอภิรัฐ  เจาะจง  และนางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ 
หน่วยงาน งานวิจัยฯ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปทีี่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  2)  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  3)  เพ่ือจัดกลุ่ม 
คุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  4)  เพ่ือจ าแนก 
มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562  ที่ควรเร่งพัฒนา  และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 195  โรงเรียน  จ านวน 2,588 คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน  58  โรงเรียน  จ านวน  649  คน   สรุปผลได้ดังนี้ 

1.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  2,588  คน  และ
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  649  คน  ได้รับการทดสอบความรู้และความคิด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 

2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยสาระภาษาไทย ( X =41.10) 
ภาษาอังกฤษ ( X =27.74 )  คณิตศาสตร์  ( X =29.10)  วิทยาศาสตร์ ( X  =32.86)  และเฉลี่ยรวม 
4  สาระ  ( X =33.95)  ตามล าดับ  จ าแนกคะแนนสูงสุดและต่ าสุดรายสาระ คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 
89.00  คะแนนต่ าสุด  7.50  ภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด  92.50  คะแนนต่ าสุด  7.50  ภาษาไทย
คะแนนสูงสุด  85.00  คะแนนต่ าสุด  0.00  และวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด  86.00  คะแนนสูงสุด 
0.00  ตามล าดับ 
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เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  สาระ  ระดับจังหวัด ( X =34.81)  ระดับสังกัด 
สพฐ. ( X =36.18)  และระดับประเทศ  ( X =37.99)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561  พบว่า  สาระภาษาไทย ลดลง 
(6.88)  ภาษาอังกฤษ ลดลง (4.21)  คณิตศาสตร์ลดลง (3.76)  วิทยาศาสตร์ ลดลง (5.46)  และเฉลี่ย
รวม  4  สาระ ลดลง (5.08)  ตามล าดับ   

2.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  คะแนนเฉลี่ยสาระภาษาไทย ( X =51.56) 
ภาษาอังกฤษ  ( X =27.82)  คณิตศาสตร์  ( X =21.69)  วิทยาศาสตร์ ( X  =29.38)  และรวม  4 
สาระ ( X =32.61)  ตามล าดับ  จ าแนกคะแนนสูงสุดและต่ าสุดรายสาระภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 
89.00  คะแนนต่ าสุด 17.00  ภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุด 70.00  คะแนนต่ าสุด  6.00  คณิตศาสตร์ 
คะแนนสูงสุด  68.00  คะแนนต่ าสุด  0.00  และวิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด  62.00  คะแนนสูงสุด 
10.00  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  สาระ  ระดับจังหวัด  ( X =39.79)  ระดับภาค 
( X =40.83)  ระดับสังกัด ( X =37.71)  และระดับประเทศ  ( X =37.50)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุกระดับ ทั้ง  4  สาระ  

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561  พบว่า  สาระภาษาไทย เพ่ิมขึ้น 
(1.39)  และภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน (2.18)  ส่วนคณิตศาสตร์  ลดลง  (3.39)  วิทยาศาสตร์ ลดลง 
(4.83) และเฉลี่ยรวม 4  สาระ ลดลง (1.16)  

3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 

3.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ  ใช้คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป็นเกณฑ์ 
พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสีด า  (l1)  ระดับพอใช้  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ  63.83 
ภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ  86.17  คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  65.96  วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 
67.55  และเฉลี่ยรวม 4  สาระ  คิดเป็นร้อยละ  77.66  ตามล าดับ 

3.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ใช้คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเป็นเกณฑ์  พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสีด า  (l1)  ระดับพอใช้  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ  57.89  ภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ  73.68  คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 
78.95  วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  38.60  และเฉลี่ยรวม 4  สาระ  คิดเป็นร้อยละ  66.67 
ตามล าดับ 

4.  ผลการจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ปีการศึกษา  2562   
ที่ควรเร่งพัฒนา และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้ 
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4.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3  ปีการศึกษา  2562   

1)  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนา  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน 
ท 4.1  มาตรฐาน ท 2.1  มาตรฐาน ท 5.1 และมาตรฐาน ท 1.1 ตามล าดับ 

2)  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร
เร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.3 มาตรฐาน 
ต 1.2  มาตรฐาน ต 4.1 มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 2.2 และมาตรฐาน ต 2.1 ตามล าดับ 

3)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร
เร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.4 มาตรฐาน 
ค 4.1  มาตรฐานบูรณาการ  มาตรฐาน ค 2.1  มาตรฐาน ค 1.2  มาตรฐาน ค 5.1  และมาตรฐาน  
ค 5.2  ตามล าดับ       

4)  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65)  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1  มาตรฐาน 
ว 7.2  มาตรฐาน ว 5.1  มาตรฐาน ว 2.2  มาตรฐาน ว 1.1  มาตรฐาน ว 6.1  มาตรฐานบูรณาการ 
และมาตรฐาน ว 7.1  ตามล าดับ  

4.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  ปีการศึกษา  2562   

1)  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (91)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน 
ท 5.1  มาตรฐาน ท 1.1  มาตรฐาน ท 3.1  และมาตรฐาน ท 4.1  ตามล าดับ  

2)  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (93)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร 
เร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 มาตรฐาน 
ต 1.2  มาตรฐาน ต 1.1  และมาตรฐาน ต 1.3 ตามล าดับ 

3)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร
เร่งพัฒนา  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ค 4.1 
มาตรฐาน ค 3.1  มาตรฐาน ค 1.1  มาตรฐาน ค 5.2  มาตรฐาน ค 5.1  มาตรฐาน ค 4.2  มาตรฐาน ค 3.2 
มาตรฐานบูรณาการ  มาตรฐาน ค 1.2  และมาตรฐาน ค 2.1  ตามล าดับ 

4)  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95)  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐานบูรณาการ  มาตรฐาน 
ว 2.1  มาตรฐาน ว 7.1  มาตรฐาน ว 7.2  มาตรฐาน ว 2.2  มาตรฐาน ว 4.2  มาตรฐาน ว 1.1  มาตรฐาน 
ว 5.1  และมาตรฐาน ว 4.1  ตามล าดับ   
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทัง้ 4  สาระการ
เรียนรู้ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด  ระดับสพฐ. และระดับประเทศ ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัยเชิงประบวนการ  ปัจจัยส่วนบุคคล  หรือ  เหตุปัจจัยทางสังคมศาสตร์  
ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการผลคะแนนการทดสอบ O-NET  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 

1.  นักเรียน  
1.1  การเห็นความส าคัญของการสอบ  ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอบ  การบริหารเวลาใน

การทดสอบ  และความละเอียดรอบคอบค่อนข้างน้อย  จึงส่งผลให้ท าข้อสอบไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
และท าข้อสอบไม่ได้  

1.2  สภาพแวดล้อมของครอบครัว และโรงเรียน  นักเรียนบางคนขาดความรู้พ้ืนฐาน 
และการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น  ไม่คุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบในระดับชาติ  นักเรียนบางคนอ่าน 
ไม่คล่อง  และขาดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์   

2.  ครูผู้สอน  
2.1  ประสบการณ์ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียน 

ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัดและการประเมินผล
ของครู การสร้างเครื่องมือวัดผู้เรียนในระดับชั้นเรียนยังไม่กระตุ้นให้นักเรียนคิดในลักษณะการ
น าไปใช้ในสถานการณ์หรือการด าเนินชีวิต ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน้นการน าไปใช้มากกว่า 
การจ าเนื้อหาของหลักสูตร 

2.2  การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ ที่ไม่
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้จริง หรือใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของครูมีน้อย  

2.3  จ านวนอัตราก าลังครูที่จ ากัด  ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ  และสาขาวิชาเอกไม่ตรง
กับวิชาที่รับผิดชอบสอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกว่า 

3.  ผู้บริหารและการบริหารจัดการ  
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้และการท างานของครูด าเนินการ 

โดยขาดความต่อเนื่อง นิเทศภายในไม่ทั่วถึงหรือนิเทศครูไม่ครบทุกคน วิธีด าเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ส่วนหนึ่งพบว่าเน้นการสอนเสริมแบบเข้มข้นหรือการติวข้อสอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบความรู้ ทักษะ
การคิดของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษา
ควรเน้นการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น ให้เป็นไปตามทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากที่สุด 
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4.  ปจจัยเกี่ยวกับขอสอบ  
ระดับความยากของขอสอบ O-NET  พบวา มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสวนใหญ 

มีความคิดเห็นวาขอสอบ O-NET  มีความยากงาย แตกตางกันไป วิชาที่นักเรียนสวนใหญคิดวายาก
มากคือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร รวมถึงขอสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะหซ่ึงผูสอนมี
ความคิดเห็นวาคอนขางยากเกินกวาที่นักเรียนจะสามารถท าได  ชวงเวลาในการสอบและการแจง 
ผลการสอบลาชา  ท าใหเด็กไมเห็นความส าคัญ นอกจากการแจงผลการสอบท่ีลาชา ท าใหผูบริหาร
และครูไมสามารถใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนเพ่ือที่จะน าไปสูการพัฒนาไดทันทวงที 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช ้ 
แนวทางการน าผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
1.1  ระดับนักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แสดง

คะแนนของนักเรียนแต่ละระดับ  โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละวิชาว่าสูงกว่า
หรือต ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนา
ตนเองให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น  

1.2  ระดับครูผู้สอน ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเอง
สอนจากใบรายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการ
สอบรายบุคคลของนักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู้
วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ท าให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จ  
สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

1.3  ระดับผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาค่าสถิตติในทุกกลุ่มสาระวิชาและแยกย่อย 
รายมาตรฐานการเรียนรู้  พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
เทียบเคียงกับ โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมใน
การจัดการเรียนการสอนที่ ใกล้เคียงกัน และระดับประเทศ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ ระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุน  

1.4  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 ค่าสถิติระดับศูนย์สอบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู้แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเขตพ้ืนที่นาไป ใช้ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได้ 

 

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.1  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

1)  ศึกษาผลการประเมินและน าผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพ ที่ก าหนดไว้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2)  พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดท าวิจัยในชั้นเรียนรวมถึง  
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น STEM  Active Learning เรียนรู้จากการท าโครงงาน เรียนรู้
ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล เรียนรู้จากข้อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต้น 

3)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ และวัดประเมินผล สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้  

4)  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดโดยเนน้การพัฒนาวิธีสอน  
สื่อและการวัดและประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลาก 
หลายผ่านกิจกรรมการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรม ใช้สื่อจาก DLIT  DLTV  เป็นต้น 

5)  ศึกษาโครงสร้างรูปแบบข้อสอบ (Test blue print) เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ ส่งเสริม สนับสนุน
ครูผู้สอนทุกคนให้มีการประยุกต์ใช้แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู 

6)  น าผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

1.2  การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
1)  สร้างความตระหนักและและความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่ครู  ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน  ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2)  น าข้อมูลไปใช้ในเชิงบริหารและให้ขวัญก าลังใจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  การสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET  การมอบรางวัลโล่  เกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง  และครูผู้รับผิดชอบ 

3)  ก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ชัดเจน เป็นรูปธรรม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีความ
เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

4)  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ  เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวดั ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ  เพ่ือทราบถงึจุดที่ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอนของตน  
สังเคราะห์ผลการประเมินโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศกึษาแนวโน้มของการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 3 -5 ปี ย้อนหลังตามบริบทขอตนเอง  จะช่วยให้ผลการประเมินพัฒนาการมีความ
ชัดเจนมากขึ้น หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบายผลผลิตที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล  และน าไปก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือก าหนดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  สิ่งส าคัญสถานศึกษาควรมีสารสนเทศด้านปัจจัย  
และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการทดสอบ 
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5)  สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างโรงเรียน
ในเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกัน  

6)  วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยี  และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

7)  ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติทางภาษา ห้องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์  สื่อ เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

1.3  การบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่ 
1)  วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า

ข้อมูลสารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2)  สื่อสาร ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา รวมถึงการน า
ผลการสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนา 
ผ่านสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น DLTV  DLIT คลังข้อสอบออนไลน์ 
การเรียนผ่านโปรแกรม  แอพพลิเคชั่นต่างๆ การสนทนาทางไลน์ (Line)  เฟสบุ๊ค (Facebook) และ
อ่ืน ๆ  รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกใช้ ง่ายต่อการเข้าถึง 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere)  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ยึดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติที่ป็นเลิศ (Best  Practice)  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4)  เสริมสร้างการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับสถาบันทางการศึกษา 
องค์กรและภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักต่อ
ผู้บริหารและคณะครู  โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้กระบวนการเชิงระบบเพื่อก าหนดขั้นตอน วิธีการตัว
บ่งชี้ความส าเร็จ  และเกณฑ์การประเมินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

5)  ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนในด้านการเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพ่ือการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการเป้าหมายความส าเร็จเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

6)  ส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการการวิจัยมาใช้
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยร่วมกับเครือข่าย และสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง  
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  O-NET ให้สูงขึ้น  
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7)  พัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและน าผลการนิเทศมาใช้วางแผน สนับสนุนส่งเสรมิสถานศึกษา 
 

3.  ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงานครั้งต่อไป  
3.1  ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนา 
ความแตกต่างของสถานศึกษาที่มีระดับผลการทดสอบระดับดีและไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ปัจจัยและ
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้เรียน  ส าหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

3.2  ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของแต่ละรายวิชาใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  น าไปสู่การพัฒนาแนวทางการน า 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้ฐาน (O-NET)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิด 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                                                                                         
(ONET: Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2562 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Testing 
: O-NET)  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน)  ชึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในการก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันการ
ทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2548  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางด้านการประเมินผลทางการศึกษา  และทดสอบทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ
และนานาชาติ   

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ก าหนดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้มี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ครอบคลุม  4  สาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษาน าผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  เพ่ือน าไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  และน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ  โดย
สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ  เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถ
ใช้ผลการประเมินในการก าหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศ  สามารถน าไปใช้พัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหาร
การจัดสอบให้เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ก าหนด 
โดยท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยบริหารจัดการและประสานงานกับเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 10 กลุ่มสถานศึกษา จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอห้วยผึ้ง  อ าเภอนาคู  
อ าเภอเขาวง  อ าเภอกุฉินารายณ์  อ าเภอนามน  อ าเภอสมเด็จ  และอ าเภอค าม่วง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ผลการทดสอบที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างแท้จริง มีความน่าเชื่อถือ เป็น
ข้อบ่งชี้ระดับคุณภาพและเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือร่วมวางแผน และก าหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลของข้อสอบ O-NET และการส่งเสริม 
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
2.  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

3.  เพ่ือจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

4.  เพ่ือจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐาน (O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ปีการศึกษา 2562 
ที่ควรเร่งพัฒนา  และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  
 
3.  ขอบเขตการด าเนินการ 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีขอบเขตของการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตเนื้อหา/การรายงาน 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน  4  สาระการเรียนรู้หลัก  ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  จ าแนกการรายงาน  ดังนี้ 

1.1  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

1.2  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ 

1.3  รายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  จ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา 
 2.  กลุ่มเป้าหมาย   
 กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 
2562  เป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
จ าแนกเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  195  โรงเรียน  จ านวน 2,588 คน  และระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  58  โรงเรียน  จ านวน  649  คน  
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4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  หมายถึง 
การจัดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติ  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ประกอบด้วย ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยม 
ศึกษาตอนต้นตามกฎกระทรวง 
 3.  ศูนย์สอบ หมายถึง ศูนย์การบริหารและจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มอบให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับผิดชอบด าเนินการประสานและ 
บริหารงานการจัดสอบกับทุกโรงเรียนในสังกัด 
 4.  กลุ่มสถานศึกษา หมายถึง กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 10 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มสถานศึกษาท่ี 1 ห้วยผึ้ง  กลุ่มสถานศึกษาท่ี 2 นาคู 
กลุ่มสถานศึกษาที่ 3  เขาวง  กลุ่มสถานศึกษาที่ 4  กุฉินารายณ์  กลุ่มสถานศึกษาที่ 5  กุฉินารายณ์ 
กลุ่มสถานศึกษาที่ 6  กุฉินารายณ์  กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 นามน  กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 สมเด็จ 
กลุ่มสถานศึกษาที่ 9  สมเด็จ  กลุ่มสถานศึกษาที่ 10  ค าม่วง 
 5.  โรงเรียน  หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
ตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
 6.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3 
 7.  สพฐ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8.  สทศ. หมายถึง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9.  คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อก าหนด 
ให้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน 
 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  น าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน  ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ เพ่ือสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

2.  ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือให้ได้มาตรฐานและคุณภาพดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีสาระส าคัญและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการสอบดังนี้  

1.  มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2.  จุดมุ่งหมายแต่ละมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
3.  แนวด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Education Testing : O – NET)  ปีการศึกษา 2562 
 
1.  มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานทดสอบ 
ระดับชาติอยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ  เมื่อวันที่  3  กันยายน 
พ.ศ. 2548  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  พัฒนา  และ
ให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางความ 
ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน
การทดสอบแห่งชาติขึ้นครอบคลุมโครงสร้าง และการด าเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O – NET) ของ สทศ. สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยมาตรฐาน
ประกอบด้วย 5 ด้าน  ดังนี้ 

1.  มาตรฐานการบริหารการทดสอบ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่าระบบการ
บริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับ 
ชาติและระดับนานาชาติ 

2.  มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่าบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติและหน้าที่เทียบตามมาตรฐานสากล 

3.  มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ เป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพว่าแบบทดสอบ
ที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีข้ันตอนการด าเนินการที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้มี
สารสนเทศเชิงประจักษ์ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม 

4.  มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล เป็นมาตรฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพว่าระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ มีการควบคุม ก ากับการด าเนินงาน
อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม  
มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง มีระบบชัดเจนและสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ และมี
การรายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมาย และมีการแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการ
ทดสอบแต่ละครั้ง/ปี 
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5.  มาตรฐานการรายงานผล และการน าผลไปใช้ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ว่าการรายงานผลและการน าผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 
 
2.  จุดมุ่งหมายของแต่ละมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ 
จุดมุ่งหมาย 
(1) เพ่ือให้มีระบบการบริหารการทดสอบที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง 
(2) เพ่ือให้ระบบการบริหารการทดสอบมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 
2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 
จุดมุง่หมาย 
(1) เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มารวมดาเนินการการทดสอบ 
(2) เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทดสอบมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามมาตรฐานสากล 
3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ 
จุดมุ่งหมาย 
(1) เพ่ือให้การพัฒนาแบบทดสอบมีระบบ มีข้ันตอนการดาเนินการที่ชัดเจน เชื่อถือได้ มี

สารสนเทศเชิงประจักษ์ 
(2) เพ่ือให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม 
4. มาตรฐานการพิมพ์การรับ/ส่ง การตรวจ การประมวลผลและการแปลผล 
จุดมุ่งหมาย 
(1) เพ่ือให้การจัดพิมพ์และการรับ/ส่งแบบทดสอบ มีการควบคุมและก ากับการด าเนินงาน

มีข้ันตอน ที่ชัดเจน มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม 
(2) เพ่ือให้การตรวจให้คะแนนที่ยึดหลักการความถูกต้อง และความเหมาะสมขององค์

ความรู้ของศาสตร์แต่ละสาขา มีกระบวนการตรวจให้คะแนนเป็นระบบชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ความผิดพลาด คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 

(3) เพ่ือให้มีการรายงานผลการทดสอบด้วยคะแนนมีความหมาย มีวิธีการแปลผลคะแนน
อย่างเหมาะสม สามารถแปลผลคะแนนเทียบเคียงกับผลการทดสอบที่แตกต่างกัน 

5. มาตรฐานการรายงานผลและการน าผลไปใช้ 
จุดมุ่งหมาย 
(1) เพ่ือให้การรายงานผลมีความถูกตองและเหมาะสมต่อการน าไปใช้ 
(2) เพ่ือให้การน าผลการทดสอบไปใช้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม 
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3.  แนวด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Education 
Testing : O – NET)  ปีการศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ปีการศึกษา 2562  จัดสอบให้กับ
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 4 กระทรวง 9 สังกัด 
ดังนี้  

1.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2.  ส านักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
3.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 

กระทรวงศึกษาธิการ)  
4.  สถาบันการพลศึกษา  
5.  กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนสานักงานต ารวจแห่งชาติ  
6.  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนปริยัติธรรม) 
7.  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนองค์การบริหารส่วน

ต าบล, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
8.  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
9.  ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 

เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการทดสอบให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามเป้าประสงค์มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและโปร่งใส  

1.  ระดับศูนย์สอบ  
ระดับศูนย์สอบ มีหน้าที่หลักของศูนย์สอบ ดังนี้ 

1.  ประสานงานกับ สทศ.ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสทศ. โดยเฉพาะ
การด าเนินงานตาม มาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านมาตรฐานการ
บริหารการทดสอบและบุคลากรด้านการ ทดสอบ  

2.  ก ากับและติดตามให้โรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์สอบด าเนินการส่งข้อมูล
โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามก าหนดการแนวปฏิบัติที่ สทศ. ก าหนด  

3.  ก าหนดสนามสอบโดยเลือกโรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์สอบ และจัดห้อง
สอบในแต่ละสนามสอบ ให้ครบถ้วน ผ่านระบบ O-NET ภายในเวลาที่ก าหนด  

4.  จัดประชุมชี้แจงคณะท างานระดับศูนย์สอบ และคณะท างานระดับสนามสอบ
เพ่ือให้ทราบขั้นตอน การด าเนินการสอบ  

5.  พิจารณาอนุมัติในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ โดยตรวจสอบว่า
นักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ์ สอบและแจ้งสนามสอบทราบในวันสอบ  

6.  แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจ าสนามสอบ  
7.  แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
8.  ควบคุม ก ากับให้การด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ  
9.  แก้ปัญหาในการด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ  
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10.  บริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ.  
11.  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้

สทศ. ทราบภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ และด าเนินการคืนเงินจัดสรรคงเหลือ ภายใน 60 
วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

2.  มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ 
1.  ก ากับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET ส าหรับสนามสอบและ

กรรมการกลางและคู่มือการจัดสอบ O-NET ส าหรับกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด  
2.  แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบเพ่ือก ากับ

ดูแลการบริหารการจัดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
3.  จัดสนามสอบขนาดใหญ่ประกอบด้วยหลายโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ใช้

หลักการหนึ่งกลุ่มเครือข่าย โรงเรียน (กลุ่มคุณภาพ กลุ่มประสิทธิภาพ กลุ่มโรงเรียน) เป็นหนึ่งสนาม
สอบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนึ่งกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนหรือหนึ่งอ าเภอเป็นหนึ่งสนามสอบ หากมี
ความจ าเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานศูนย์สอบ แต่ต้อง ค านึงถึงความโปร่งใสและ
ยุติธรรมในการสอบ  

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย ต าแหน่งหัวหน้าสนาม
สอบซึ่งเป็นผู้อ านวยการ โรงเรียนหรือผู้บริหารที่ศูนย์สอบได้พิจารณาว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหารการทดสอบ กรรมการ กลางและกรรมการคุมสอบ ซึ่งเป็นครูจากต่างกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั้งชุดโดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับ
สนามสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งเป็นครูอาจารย์โรงเรียน ที่เป็นสนามสอบ  

5.  รับกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจาก สทศ. และน าไปจัดเก็บรักษาไว้ใน
ห้องม่ันคงหรือสถานที ่ที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ก่อนกระจายให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ  
หากสนามสอบใดไม่สามารถด าเนินการได้ ในตอนเช้าวันสอบขอให้ศูนย์สอบจัดศูนย์สอบย่อยประจ า
อ าเภอ และต้องมีระบบการเก็บรักษาให้ปลอดภัย  

6.  แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปประจ าทุกสนามสอบ สนามสอบละ 2 คน เพ่ือก ากับ
ดูแลการจัดสอบให้เป็น ไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือฯ และเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไป
ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ  

7.  ก ากับให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องบรรจุ กระดาษ 
ค าตอบจากศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ  

8.  ก ากับให้ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ น ากล  ่องบรรจุซองกระดาษค าตอบ
กลับและเอกสาร การจัดสอบ ส่งมอบให้ศูนย์สอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน  

9.  ศูนย์สอบต้องจัดเก็บรักษากล่องกระดาษค าตอบและเอกสารการจัดสอบ (เช่น 
สทศ.5 , สทศ.6) ในห้อง ที่ปลอดภัยก่อนส่งมอบให้สทศ.  

10.  สทศ.อนุญาตให้ศูนย์สอบ/สนามสอบ ด าเนินการท าลายแบบทดสอบภายใน 30
วัน หลังสทศ. ประกาศ ผลสอบ 
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3.  แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 
1.  การจัดสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้จัดสนามสอบ  ก าหนด 1 กลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนเป็น 1 สนามสอบ (กลุ่มเครือข่ายอาจเรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น กลุ่มคุณภาพ กลุ่ม
ประสิทธิภาพ กลุ่มโรงเรียน) โดยรวมโรงเรียนในกลุ่มทั้งหมดแล้วศูนย์สอบพิจารณาเลือกโรงเรียนใด
โรงเรียนหนึ่งในกลุ่มที่มีความเหมาะสมเป็นสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้จัดสนามสอบโดยก าหนด 
1 อ าเภอหรือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 1 สนามสอบ 

2.  การแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปประจ าที่สนามสอบ ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้ง
ตัวแทนศูนย์สอบไปประจ าที่สนามสอบ โดยให้ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งจากบุคลากรภายในศูนย์สอบ 
ครูต่างเครือข่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อัตรา 2 คน/
สนามสอบ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในสนามสอบ 

3.  การแต่งตั้งตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ  ในวันสอบจะมีบุคลากร ครู อาจารย์
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี หรือนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยรัฐ เข้าสังเกตการปฏิบัติงานของสนามสอบและรายงานผลให้สถาบันทดสอบฯ ทราบ 

4.  การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ ต าแหน่งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ จากต่างกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนที่สนามสอบทั้งชุดโดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน 

5.  การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบ  เมื่อศูนย์สอบได้รับกล่อง
แบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบจาก สทศ. ศูนย์สอบต้องเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและกล่อง
กระดาษค าตอบในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่คอยดูแลตลอดเวลาก่อนส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์
สอบน ากล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ หลังจาก
เสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน ให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับผิดชอบน ากล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบ
เพ่ือส่งกลับ สทศ. พร้อมเอกสารประกอบการสอบส่งมอบให้ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

6.  กล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบ  กล่องบรรจุแบบทดสอบต้อง
ปิดแน่นหนาแล้วปิดทับด้วยเทปกาวเฉพาะของ สทศ. และมัดด้วยสายรัดเฉพาะของ สทศ. โดยสทศ. 
อนุญาตให้หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบต่อหน้า
กรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ 

7.  จ านวนชุดข้อสอบท่ีใช้  ข้อสอบแต่ละวิชามีจ านวน 6 ชุด ในแต่ละชุดจะมีการจัด
เรียงล าดับข้อที่แตกต่างกัน โดยข้อสอบได้จัดสลับชุดข้อสอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการคุมสอบ
ต้องแจกเป็นรูปตัว U ตามท่ี สทศ.ก าหนด 

8.  การติดตามการบริหารการทดสอบ สทศ. ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการ
ติดตามการบริหารการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยคณะท างานจะ
เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบ ในช่วงก่อนวันสอบวันสอบและหลังวันสอบ 

9.  การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ สทศ. เปิดช่องทางรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนในความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง คือ สายตรงผู้บริหาร จดหมาย E-mail : 
testing@niets.or.th และ call center 0-2217-3800 
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10. ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 
สทศ. ขอให้บุคลากรประจ าสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบของสทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด เพ่ีอให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

4.  มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับสนามสอบ 
1.  ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NETส าหรับสนามสอบและกรรมการกลางและคู่มือ

การจัดสอบ O-NET ส าหรับกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด  
2.  ปฏิบัติตามประกาศของ สทศ.และระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด  
3.  เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบ ห้องสอบ และจัดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์ก่อน การสอบ  
4.  ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ ท าหน้าที่รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ

กับศูนย์สอบในเช้า วันสอบ ตามวันและเวลาที่ศูนย์สอบนัดหมายและจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัย  
5.  หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมงตาม

ตารางสอบ ต่อหน้า ตัวแทนศูนย์สอบหรือผู้ที่ศูนย์สอบมอบหมาย แล้วบันทึกรายละเอียดในเอกสาร
ให้ครบถ้วน  

6.  กรรมการกลางต้องแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ตรงตามตารางสอบ 
ห้ามไม่ให้กรรมการ คุมสอบน าแบบทดสอบที่ยังไม่ถึงเวลาสอบไปเก็บไว้เพ่ือรอการสอบ  

7.  ก่อนกรรมการคุมสอบเปิดซองแบบทดสอบต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยและ
มีตัวแทน ผู้เข้าสอบ 2 คน ลงชื่อรับรองในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  

8.  หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา กรรมการคุมสอบต้องตรวจนับ
กระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตาม จ านวนผู้เข้าสอบ และน าส่งกรรมการกลางในทันที  

9.  กรรมการกลางต้องตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบให้ถูกต้องอีกครั้ง แล้วบรรจุลง
ในซองกระดาษ ค าตอบปิดผนึกซองกระดาษค าตอบให้เรียบร้อย แล้วจึงมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบท า
หน้าที่น าสติ๊กเกอร์แบบท าลาย ตัวเองปิดทับที่ปากซองกระดาษค าตอบ  

10.  ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเข้ามาภายในห้องสอบ
ระหว่างที่มีการสอบ  

11.  หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางเดินตรวจความเรียบร้อยระหว่างการสอบ  
12.  หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางบรรจุซองกระดาษค าตอบลงกล่องปรับ

ขนาด(กล่องส าหรับบรรจุ ซองกระดาษค าตอบกลับ สทศ.) และปิดผนึกให้เรียบร้อย แล้วน าส่งศูนย์
สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน  

13.  หัวหน้าสนามสอบ ต้องก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามคู่มือ การจัดสอบฯ ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและด าเนินการตามนโยบายของ 
สทศ. 
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5.  ตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตาราง  1  แสดงตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา 

1 กุมภาพันธ์ 2563 

09.00 – 10.00 น. 64 คณิตศาสตร์ 60 นาที 
พัก 30 นาที 

10.30 – 12.00 น. 61 ภาษาไทย 90 นาที 
พัก 90 นาที 

09.00 – 10.00 น. 65 วิทยาศาสตร์ 60 นาที 
พัก 30 นาที 

09.00 – 10.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 60 นาที 
 

ตาราง  2  แสดงตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา 

1 กุมภาพันธ์ 2563 
10.00 – 11.30 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที 

พัก 90 นาที 
13.00 – 14.30 น. 91 ภาษาไทย 90 นาที 

 

2 กุมภาพันธ์ 2563 
10.00 – 11.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที 

พัก 90 นาที 
13.00 – 14.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที 

 

6.  แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 
1.  แบบทดสอบ ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ด าเนินการสอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ซึ่งแบบทดสอบ
ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละวิชา จะม ี 6 ชุด ซึ่งแต่ 
ละชุดจะมีรหัสชุด ข้อสอบแตกต่างกัน รหัสชุดข้อสอบ  
ได้แก่ 100 200 300 400 500 600 ผู้เข้าสอบทุกคน 
ต้องระบายรหัสชุดวิชาข้อสอบบนกระดาษค าตอบ 
ให้ถูกต้อง หากไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบจะไม่มีคะแนน  
ในการสอบแต่ละวิชาผู้เข้าสอบ ไม่จ าเป็นต้องได้รหัส 
ชุดข้อสอบตรงกัน ทุกวิชา ขอให้ระบายรหัสชุดข้อสอบ 
ตนเองได้รับในแต่ละวิชาให้ถูกต้อง  
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2.  กระดาษค าตอบ ส าหรับกระดาษค าตอบใช้ในการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะใช้ กระดาษค าตอบ 1 แผ่นต่อวิชา  

ยกเว้นวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีกระดาษค าตอบ 2 แผ่น คือ 
กระดาษค าตอบ ส่วนปรนัยและอัตนัย โดยแยกบรรจุเป็น 2 ซอง  

ซองที่ 1 กระดาษค าตอบแบบปรนัย  
ซองที่ 2 กระดาษค าตอบแบบอัตนัย  
ซองกระดาษค าตอบทั้ง 2 ซองจะใช้สีแตกต่างกัน หลังจากสอบเสร็จกรรมการคุมสอบต้อง

เก็บกระดาษ ค าตอบบรรจุแยกซองให้ถูกต้อง 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการ 
 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3  ด าเนินการตามล าดับ  ดังนี้ 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 
2.  ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3.  เครื่องมือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 
2562  เป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3 
จ าแนกเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  จ านวน  195  โรงเรียน  จ านวน  2,588  คน  และระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  58  โรงเรียน  จ านวน  649  คน  
 
2.  ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2562  เวปไซต์  https://www.niets.or.th/th/ 
 
3.  เครื่องมือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 

1.  ก าหนดการทดสอบและสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียดดังตาราง  3 
 

ตาราง  3  แสดงก าหนดการและระดับชั้นที่ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้นที่สอบ วัน/เดือน/ปี สาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 กุมภาพันธ์ 2563 
1)  คณิตศาสตร์ 
2)  ภาษาไทย 
3)  วิทยาศาสตร์ 
4)  ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 

https://www.niets.or.th/th/
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2.  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียดดังตาราง 4 
 

ตาราง  4  แสดงกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้นที่สอบ กรอบที่ใช้ในการทดสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  จ านวน -34 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  จ านวน 33 มาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

 

3.  โครงสร้างการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (test blueprint) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง  5  รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบในแต่ละรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562   
 

 
รายการ 

วิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน จ านวน
ข้อ 

คะแนน จ านวน
ข้อ 

คะแนน จ านวน
ข้อ 

คะแนน 

1. รูปแบบข้อสอบ 
1.1ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 32 80 40 100 18 75 30 90 
1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 ค าตอบ         
1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 ค าตอบ         
1.4 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 ค าตอบ - - - - - - - - 
1.5 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ - - - - - - - - 
1.6 ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า  
1 ค าตอบ/ เลือกตอบเชิงซ้อน 

- - - - - - 2 10 

1.7 เลือกค าตอบจากแต่ละหมวด
ที่สัมพันธ์กัน 

        

1.8 ระบายค าตอบที่ เป็นค่า/ตัวเลข - - - - 5 25 - - 
1.9 อัตนัย 2 20 - - - - - - 
รวมจ านวนข้อสอบ 34 100 40 100 20 100 32 100 
2. จ านวนเวลาที่ใช้สอบ (นาที) 90 60 60 60 
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ตาราง  6 รูปแบบข้อสอบ และจ านวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   
 

 
รายการ 

วิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน จ านวน
ข้อ 

คะแนน จ านวน
ข้อ 

คะแนน จ านวน
ข้อ 

คะแนน 

1. รูปแบบข้อสอบ 
1.1ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 40 80 50 100 18 72 40 80 
1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 ค าตอบ         
1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 ค าตอบ         
1.4 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 ค าตอบ 10 20 - - - - - - 
1.5 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ - - - - - - - - 
1.6 ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า  
1 ค าตอบ/ เลือกตอบเชิงซ้อน 

- - - - - - 5 20 

1.7 เลือกค าตอบจากแต่ละหมวด
ที่สัมพันธ์กัน 

        

1.8 ระบายค าตอบที่ เป็นค่า/ตัวเลข - - - - 7 28 - - 
1.9 อัตนัย         
รวมจ านวนข้อสอบ 50 100 50 100 25 100 45 100 
2. จ านวนเวลาที่ใช้สอบ (นาที) 90 90 90 90 

 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ไดด้ าเนินการตามแนวทางของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เพ่ือให้ได้ผลการทดสอบที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ดังนี้ 

1.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดสอบ ทางเว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน  
http://www.niets.or.th 

2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 วิเคราะห์ สรุปผลคะแนน
เฉลี่ย ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการทดสอบโรงเรียนในสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพ่ือน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์สรุป ประมวลผลภาพรวมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกเป็น คะแนนผล

การทดสอบรายโรงเรียนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสถานศึกษาและ
ระดับเขตพ้ืนที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนแต่ละกลุ่มสาระ  

http://www.niets.or.th/
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐา (O-NET) ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  น าคะแนนจากผลการสอบมาวเิคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์  จ าแนกเป็น   
3  ตอน  ดังนี้  

ตอนที ่ 1  วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ตอนที ่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ 

ตอนที ่ 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา 
 
ตอนที ่ 1  วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  ดังตาราง  7 - 12 
 
ตาราง  7  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  
 
ที ่ สาระ จ านวนนร. คะแนนเต็ม MAX MIN mean% S.D. 
1 ภาษาไทย 2,588 100 89.00 7.50 46.10 12.53 
2 ภาษาอังกฤษ 2,588 100 95.00 7.50 27.74 10.11 
3 คณิตศาสตร์ 2,588 100 85.00 0.00 29.10 13.01 
4 วิทยาศาสตร์ 2,588 100 86.00 0.00 32.86 12.06 

เฉลี่ยรวม 4 สาระ 2,588 100   33.95  
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

จากตาราง 7 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สาระภาษาไทย ( X =41.10)  
ภาษาอังกฤษ ( X =27.74 )  คณิตศาสตร์  ( X =29.10)  วิทยาศาสตร์ ( X  =32.86)  และเฉลี่ยรวม 4 
สาระ ( X =33.95)  ตามล าดับ   

จ าแนกรายสาระ คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 89.00  คะแนนต่ าสุด  7.50  ภาษาอังกฤษคะแนน
สูงสุด  92.50  คะแนนต่ าสุด  7.50  ภาษาไทยคะแนนสูงสุด  85.00  คะแนนต่ าสุด  0.00  และ
วิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด  86.00  คะแนนสูงสุด  0.00  ตามล าดับ 
 
ตาราง  8  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด ระดับ 
ภาค  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ   
 

ที ่
หน่วยงาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (mean%) 
เฉลี่ย 4 สาระ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1 สพป.กาฬสินธุ์ 3  46.10 27.74 29.10 32.86 33.95 
2 ระดับจังหวัด 46.54 29.35 29.95 33.41 34.81 
3 ระดับ สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 
4 ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

 

จากตาราง 8  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเฉลี่ยรวม  4  สาระ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  46.10, 27.74, 29.10, 
32.86 และ  33.95  ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่าสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  คิดเป็น
ร้อยละ 46.10  และสาระภาษาอังกฤษ ต่ าที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  27.74   

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  สาระ  ระดับจังหวัด ( X =34.81) ระดับสังกัด 
สพฐ. ( X =36.18)  และระดับประเทศ  ( X =37.99)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

แผนภูมิ  1  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด  ระดับ
สังกัด  และระดับประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง  9  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2561  และปีการศึกษา  2562   
 

ที ่ สาระ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 

ปี 61-62 
หมายเหตุ 

mean% S.D. mean% S.D. 
1 ภาษาไทย 52.98 14.16 46.10 12.53 -6.88 ลดลง 
2 ภาษาอังกฤษ 31.95 11.58 27.74 10.11 -4.21 ลดลง 
3 คณิตศาสตร์ 32.86 16.98 29.10 13.01 -3.76 ลดลง 
4 วิทยาศาสตร์ 38.32 11.26 32.86 12.06 -5.46 ลดลง 
เฉลี่ยรวม 4 สาระ 39.03  33.95  -5.08 ลดลง 

 

จากตาราง 9  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และรวม 4 สาระ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  46.10, 27.74, 29.10, 32.86 
และ  33.95  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561  พบว่าสาระภาษาไทย ลดลง (6.88) 
ภาษาอังกฤษ ลดลง (4.21)  คณิตศาสตร์ลดลง (3.76)  วิทยาศาสตร์ ลดลง (5.46)  และเฉลี่ยรวม  4 
สาระลดลง (5.08) ตามล าดับ 



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                                                                                         
(ONET: Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2562 

18 

 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

แผนภูมิ  2  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2561  และปีการศึกษา  2562   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังตาราง 10-12 

 
ตาราง  10  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา 2562  
 

ที ่ สาระ จ านวนนร. คะแนนเต็ม MAX MIN mean% S.D. 
1 ภาษาไทย 649 100 89.00 17.00 51.56 13.32 
2 ภาษาอังกฤษ 649 100 70.00 6.00 27.82 7.03 
3 คณิตศาสตร์ 649 100 68.00 0.00 21.69 9.83 
5 วิทยาศาสตร์ 649 100 62.00 10.00 29.38 7.84 
เฉลี่ยรวม 4 สาระ 649 100   32.61  

 

จากตาราง 10  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สาระภาษาไทย ( X =51.56)
ภาษาอังกฤษ  ( X =27.82)  คณิตศาสตร์  ( X =21.69)  วิทยาศาสตร์ ( X  =29.38)  และรวม 4 
สาระ ( X =32.61)  ตามล าดับ 

จ าแนกรายสาระสาระภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 89.00  คะแนนต่ าสุด 17.00 ภาษาอังกฤษ 
คะแนนสูงสุด 70.00  คะแนนต่ าสุด  6.00  คณิตศาสตร์  คะแนนสูงสุด  68.00  คะแนนต่ าสุด  0.00 
 และวิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด  62.00  คะแนนสูงสุด 10.00  ตามล าดับ 
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ตาราง  11  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับสังกัด  และระดับประเทศ   
 

ที ่
หน่วยงาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ(mean%) 
เฉลี่ย 4 สาระ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1 สพป.กาฬสินธุ์ 3 51.56 27.82 21.69 29.38 32.61 
2 ระดับจังหวัด 54.97 30.49 24.37 29.58 34.85 
3 ระดับ สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 
4 ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

 

จากตาราง 11 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และรวม 4 สาระ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  50.17  25.64  25.08  34.21 
และ  33.78 ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่าสาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ 
 44.84  และสาระคณิตศาสตร์ต่ าที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  25.08    

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  สาระ  ระดับจังหวัด  ( X =39.79) ระดับภาค   
( X =40.83) ระดับสังกัด ( X =37.71)  และระดับประเทศ  ( X =37.50)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุกระดับ ทั้ง  4  สาระ  
 

แผนภูมิ  3  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด  ระดับภาค 
ระดับสังกัด  และระดับประเทศ   
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ตาราง  12  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2561  และปีการศึกษา  2562   
 

ที ่ สาระ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 

ปี 61-62 
หมายเหตุ 

mean% S.D. mean% S.D. 
1 ภาษาไทย 50.17 13.63 51.56 13.32 1.39  เพ่ิมข้ึน 
2 ภาษาอังกฤษ 25.64 6.19 27.82 7.03 2.18  เพ่ิมข้ึน 
3 คณิตศาสตร์ 25.08 9.75 21.69 9.83 -3.39  ลดลง 
4 วิทยาศาสตร์ 34.21 8.89 29.38 7.84 -4.83  ลดลง 
เฉลี่ยรวม 4 สาระ 33.78   32.61  -1.16 ลดลง 

 

จากตาราง 12  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และรวม 4 สาระ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  51.56  27.82  21.69  29.38 
และ 32.61  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561  พบว่า  สาระภาษาไทย เพ่ิมขึ้น (1.39)  
และภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น (2.18)  ส่วนคณิตศาสตร์  ลดลง  (3.39)  วิทยาศาสตร์ ลดลง (4.83) และ
เฉลี่ยรวม 4  สาระ ลดลง (1.16)  
 
แผนภูมิ  4  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2561  และปีการศึกษา  2562  
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ตอนที ่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ ดังตาราง 13-15  
 

ตาราง 13  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (N=188)  
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน(สูงกว่าระดับประเทศ) 

กลุ่มดีมากสีเขียว 
(H1) 

กลุ่มดี สีเหลือง 
(H2) 

กลุ่มพอใช้ สีด า 
(l1) 

กลุ่มต้องพัฒนา  
สีแดง (l2) จ านวน Mean% 

% 
mean 

% 
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 
1 ภาษาไทย  10 5.32 48 25.53 120 63.83 10 5.32 
2 ภาษาอังกฤษ  10 5.32 6 3.19 162 86.17 10 5.32 
3 คณิตศาสตร์  10 5.32 44 23.40 124 65.96 10 5.32 
4 วิทยาศาสตร์ 10 5.32 41 21.81 127 67.55 10 5.32 
  เฉลี่ยรวม 4  สาระ 10 5.32 22 11.70 146 77.66 10 5.32 

 

จากตาราง  13  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 จ านวนโรงเรียนที่คิดคะแนนค่าสถิต ิ 188 โรงเรียน  เมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ พบว่า  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ  สาระภาษาไทย จ านวน  58  โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ  30.85  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  16  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 8.51  คณิตศาสตร์ จ านวน 
54  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  28.72  วิทยาศาสตร์  จ านวน  51  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.13 
ค่าเฉลี่ยรวม 4  สาระ จ านวน  32  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.02  
 

แผนภูมิ  5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (N=188) 
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ตาราง  14 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  จ านวนโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ.  (N=188) 
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน(สูงกว่าระดับ สพฐ.) 

กลุ่มดีมากสีเขียว 
(H1) 

กลุ่มดี สีเหลือง 
(H2) 

กลุ่มพอใช้ สีด า 
(l1) 

กลุ่มต้องพัฒนา  
สีแดง (l2) จ านวน Mean% 

% 
mean 

% 
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 
1 ภาษาไทย  10 5.32 58 30.85 102 54.26 10 5.32 
2 ภาษาอังกฤษ  10 5.32 25 13.30 135 71.81 10 5.32 
3 คณิตศาสตร์  10 5.32 52 27.66 108 57.45 10 5.32 
4 วิทยาศาสตร์ 10 5.32 57 30.32 103 54.79 10 5.32 
  เฉลี่ยรวม 4  สาระ 10 5.32 49 26.06 111 59.04 10 5.32 

 

จากตาราง  14  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 จ านวนโรงเรียนที่คิดคะแนนค่าสถิติ  188  โรงเรียน  เมื่อเทียบคะแนน 
เฉลี่ยของระดับสพฐ. พบว่า  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับสพฐ. สาระภาษาไทย  จ านวน  68 
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 36.17 ภาษาอังกฤษ  จ านวน 35  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.62 คณิตศาสตร์ 
จ านวน  62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 32.98  วิทยาศาสตร์  จ านวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.64 
ค่าเฉลี่ยรวม  4  สาระ จ านวน  59  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.38 
 
แผนภูมิ 6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ. (N=188) 
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ตาราง 15  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  (N=188) 
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน(สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่) 

กลุ่มดีมากสีเขียว 
(H1) 

กลุ่มดี สีเหลือง 
(H2) 

กลุ่มพอใช้ สีด า 
(l1) 

กลุ่มต้องพัฒนา  
สีแดง (l2) จ านวน Mean% 

% 
mean 

% 
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 
1 ภาษาไทย  10 5.32 78 41.49 90 47.87 10 5.32 
2 ภาษาอังกฤษ  10 5.32 63 33.51 105 55.85 10 5.32 
3 คณิตศาสตร์  10 5.32 79 42.02 89 47.34 10 5.32 
4 วิทยาศาสตร์ 10 5.32 74 39.36 94 50.00 10 5.32 
  เฉลี่ยรวม 4  สาระ 10 5.32 73 38.83 95 50.53 10 5.32 

 
จากตาราง  15  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6  ปกีารศึกษา 2562  จ านวนโรงเรียนที่คิดคะแนนค่าสถิติ  188  โรงเรียน เมื่อเทียบคะแนน
เฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่  พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับเขตพ้ืนที่  สาระภาษาไทย จ านวน  88  
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 46.81 ภาษาอังกฤษ  จ านวน 73   โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.83 
คณิตศาสตร์ จ านวน 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.34 วิทยาศาสตร์ จ านวน  84  โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยรวม 44.68  สาระ จ านวน 83  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 44.15 
 
แผนภูมิ 7  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  จ านวนโรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  (N=188) 
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ ดังตาราง 16- 18  
 

ตาราง  16  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (N=188)  
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน(สูงกว่าระดับประเทศ) 

กลุ่มดีมากสีเขียว 
(H1) 

กลุ่มดี สีเหลือง 
(H2) 

กลุ่มพอใช้ สีด า 
(l1) 

กลุ่มต้องพัฒนา  
สีแดง (l2) จ านวน Mean% 

% 
mean 

% 
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 
1 ภาษาไทย  10 17.54 4 7.02 33 57.89 10 17.54 
2 ภาษาอังกฤษ  5 8.77 0 0.00 42 73.68 10 17.54 
3 คณิตศาสตร์  2 3.51 0 0.00 45 78.95 10 17.54 
4 วิทยาศาสตร์ 10 17.54 15 26.32 22 38.60 10 17.54 
  เฉลี่ยรวม 4  สาระ 9 15.79 0 0.00 38 66.67 10 17.54 

 

จากตาราง  16  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทีค่ิดคะแนนค่าสถิติ  57  โรงเรียน  เมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
พบว่า  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ  สาระภาษาไทย จ านวน  14  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
24.56  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  5  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.77  คณิตศาสตร์ จ านวน  2  โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 3.51  วิทยาศาสตร์  จ านวน  25  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.86  ค่าเฉลี่ยรวม  4  สาระ 
จ านวน  9  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.79 
 

แผนภูมิ  8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (N=188) 
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ตาราง  17  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา  2562  จ านวนโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ.  (N=57) 
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน(สูงกว่าระดับ สพฐ.) 

กลุ่มดีมากสีเขียว 
(H1) 

กลุ่มดี สีเหลือง 
(H2) 

กลุ่มพอใช้ สีด า 
(l1) 

กลุ่มต้องพัฒนา  
สีแดง (l2) จ านวน Mean% 

% 
mean 

% 
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 
1 ภาษาไทย  10 17.54 4 7.02 33 57.89 10 17.54 
2 ภาษาอังกฤษ  5 8.77 0 0.00 42 73.68 10 17.54 
3 คณิตศาสตร์  5 8.77 0 0.00 42 73.68 10 17.54 
4 วิทยาศาสตร์ 10 17.54 24 42.11 13 22.81 10 17.54 
  เฉลี่ยรวม 4  สาระ 9 15.79 0 0.00 38 66.67 10 17.54 

 

จากตาราง  17  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่คิดคะแนนค่าสถิติ  57  โรงเรียน เมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับสพฐ. 
พบว่า  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับสพฐ. สาระภาษาไทย  จ านวน 14  โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 
24.56  ภาษาอังกฤษ  จ านวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.77 คณิตศาสตร์ จ านวน  5  โรงเรียน  คิดเป็น 
ร้อยละ  8.77  วิทยาศาสตร์  จ านวน  34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 59.65  ค่าเฉลี่ยรวม  4  สาระ จ านวน 
9  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.79 
 
แผนภูมิ  9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา  2562  จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ. (N=57) 
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ตาราง  18  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  (N=57) 
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน(สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่) 

กลุ่มดีมากสีเขียว 
(H1) 

กลุ่มดี สีเหลือง 
(H2) 

กลุ่มพอใช้ สีด า 
(l1) 

กลุ่มต้องพัฒนา  
สีแดง (l2) จ านวน Mean% 

% 
mean 

% 
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 

จ านวน Mean%
mean

% 
1 ภาษาไทย  10 17.54 14 24.56 23 40.35 10 17.54 
2 ภาษาอังกฤษ  10 17.54 18 31.58 19 33.33 10 17.54 
3 คณิตศาสตร์  10 17.54 17 29.82 20 35.09 10 17.54 
4 วิทยาศาสตร์ 10 17.54 19 33.33 18 31.58 10 17.54 
  เฉลี่ยรวม 4  สาระ 10 17.54 18 31.58 19 33.33 10 17.54 

 

จากตาราง  18  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนที่คิดคะแนนค่าสถิติ  57  โรงเรียน  เมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับ 
เขตพ้ืนที ่ พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับเขตพ้ืนที่  สาระภาษาไทย จ านวน  24  โรงเรียน   
คิดเป็นร้อยละ  42.11  ภาษาอังกฤษ  จ านวน 28  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.12  คณิตศาสตร์  จ านวน  
27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.37 วิทยาศาสตร์ จ านวน  29  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.88  ค่าเฉลี่ย
รวม  4  สาระ จ านวน  28  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 49.12 
 
แผนภูมิ 10  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา  2562  จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  (N=57) 
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ตอนที ่ 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  จ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  จ าแนกมาตรฐาน
และสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา  ดังตาราง  19 – 22 
 
ตาราง  19  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย (61) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

มาตรฐาน ท 1.1 100.00 53.62 18.35 54.95 19.26 55.82 19.31 
มาตรฐาน ท 2.1 100.00 52.12 14.55 54.11 15.13 54.63 15.62 
มาตรฐาน ท 3.1 100.00 43.49 25.50 45.75 26.76 47.91 27.39 
มาตรฐาน ท 4.1 100.00 35.67 16.70 38.22 17.88 39.49 18.42 
มาตรฐาน ท 5.1 100.00 42.49 23.46 43.30 24.34 44.82 24.62 
 

จากตาราง  19  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย (61) พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขต
พ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แ ก่  
มาตรฐาน ท 3.1  มาตรฐาน ท 4.1  มาตรฐาน ท 2.1  มาตรฐาน ท 5.1  และมาตรฐาน ท 1.1  ตามล าดับ
   
ตาราง  20  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63) 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

มาตรฐาน ต 1.1 100.00 27.90 17.28 31.48 19.18 34.36 21.31 
มาตรฐาน ต 1.2 100.00 26.66 15.62 30.07 19.04 34.19 23.12 
มาตรฐาน ต 1.3 100.00 27.10 18.12 30.42 20.92 34.65 24.70 
มาตรฐาน ต 2.1 100.00 40.86 23.94 42.11 24.47 43.95 25.19 
มาตรฐาน ต 2.2 100.00 27.44 20.25 30.03 21.98 32.89 23.69 
มาตรฐาน ต 4.1 100.00 23.85 18.88 26.96 22.19 31.05 25.97 
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จากตาราง  20  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่
เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แก่ 
มาตรฐาน ต 1.3  มาตรฐาน ต 1.2  มาตรฐาน ต 4.1  มาตรฐาน ต 1.1  มาตรฐาน ต 2.2  และมาตรฐาน  
ต 2.1 ตามล าดับ 
 

ตาราง  21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64) 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

มาตรฐาน ค 1.1 100.00 68.97 46.26 65.27 47.61 68.28 46.54 
มาตรฐาน ค 1.2 100.00 24.09 21.11 26.89 22.34 27.96 23.18 
มาตรฐาน ค 1.3 100.00 15.53 36.22 15.93 36.60 15.87 36.54 
มาตรฐาน ค 1.4 100.00 31.18 46.32 37.63 48.45 39.23 48.83 
มาตรฐาน ค 2.1 100.00 34.37 34.42 37.80 34.77 39.11 34.95 
มาตรฐาน ค 2.2 100.00 25.08 43.35 25.06 43.34 25.96 43.84 
มาตรฐาน ค 3.1 100.00 21.68 30.25 23.13 31.18 24.32 32.05 
มาตรฐาน ค 4.1 100.00 51.85 49.97 56.53 49.57 57.46 49.44 
มาตรฐาน ค 5.1 100.00 7.98 19.54 10.39 22.39 11.50 23.84 
มาตรฐาน ค 5.2 100.00 29.64 45.67 30.73 46.14 32.55 46.86 
บูรณาการ 100.00 33.81 24.94 37.67 25.74 39.22 26.46 
 

จากตาราง  21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64) พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่
เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แก่  
มาตรฐาน ค 1.4 มาตรฐาน ค 4.1  มาตรฐานบูรณาการ  มาตรฐาน ค 2.1  มาตรฐาน ค 1.2  มาตรฐาน  
ค 5.1  มาตรฐาน ค 5.2  ตามล าดับ    
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ตาราง  22  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65) 
 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

คะแนนเต็ม 
ค่าสถติิจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

บูรณาการ 100.00 44.66 32.79 46.18 32.58 47.18 33.03 
มาตรฐาน ว 1.1 100.00 28.49 20.20 30.16 20.92 31.84 21.53 
มาตรฐาน ว 1.2 100.00 42.98 35.03 43.35 35.22 44.36 35.45 
มาตรฐาน ว 2.1 100.00 44.07 49.65 46.00 49.84 48.52 49.98 
มาตรฐาน ว 2.2 100.00 44.03 49.64 45.98 49.84 47.41 49.93 
มาตรฐาน ว 3.1 100.00 20.69 19.59 21.71 20.30 22.71 20.88 
มาตรฐาน ว 3.2 100.00 60.53 48.88 60.18 48.95 59.69 49.05 
มาตรฐาน ว 4.1 100.00 32.66 34.22 33.04 34.09 34.35 34.44 
มาตรฐาน ว 5.1 100.00 29.96 20.78 31.93 21.80 33.42 22.70 
มาตรฐาน ว 6.1 100.00 35.11 25.64 37.33 25.61 38.17 25.80 
มาตรฐาน ว 7.1 100.00 23.46 42.38 25.36 43.50 25.66 43.68 
มาตรฐาน ว 7.2 100.00 24.58 43.06 25.71 43.70 28.09 44.95 

 

จากตาราง  22  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6  ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65)  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่
เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แก่ 
มาตรฐาน ว 2.1  มาตรฐาน ว 7.2  มาตรฐาน ว 5.1  มาตรฐาน ว 2.2  มาตรฐาน ว 1.1  มาตรฐาน ว 6.1 
มาตรฐานบูรณาการ  และมาตรฐาน ว 7.1  ตามล าดับ      
     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  จ าแนกมาตรฐาน
และสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา  ดังตาราง  23-26 
 

ตาราง  23  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย (91) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

มาตรฐาน ท 1.1 100.00 44.88 18.48 49.27 19.19 48.65 19.25 
มาตรฐาน ท 2.1 100.00 43.61 21.38 49.83 23.30 48.92 23.22 
มาตรฐาน ท 3.1 100.00 66.39 21.43 70.60 22.15 69.68 22.53 
มาตรฐาน ท 4.1 100.00 45.48 11.04 48.30 13.49 47.80 13.62 
มาตรฐาน ท 5.1 100.00 68.21 25.56 73.77 25.52 72.48 26.12 
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จากตาราง  23  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย (91) พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แก ่ 
มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท 5.1 มาตรฐาน ท 1.1 มาตรฐาน ท 3.1  และมาตรฐาน ท 4.1  ตามล าดับ  
 

ตาราง  24  แสดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (93) 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

มาตรฐาน ต 1.1 100.00 27.08 11.11 32.37 16.17 32.60 16.55 
มาตรฐาน ต 1.2 100.00 29.71 12.81 36.43 19.40 36.79 19.96 
มาตรฐาน ต 1.3 100.00 27.31 12.45 32.07 15.39 32.30 15.73 
มาตรฐาน ต 2.1 100.00 29.66 32.76 40.14 35.60 40.45 35.78 
มาตรฐาน ต 2.2 100.00 25.73 21.91 23.92 21.69 24.10 21.85 
 

จากตาราง  24  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (93) พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แก่  
มาตรฐาน ต 2.1 มาตรฐาน ต 1.2 มาตรฐาน ต 1.1  และมาตรฐาน ต 1.3 ตามล าดับ   
 
ตาราง  25  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94) 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

มาตรฐาน ค 1.1 100.00 30.05 45.85 38.35 48.62 37.65 48.45 
มาตรฐาน ค 1.2 100.00 10.63 21.74 13.78 25.51 13.83 25.52 
มาตรฐาน ค 2.1 100.00 12.63 33.22 14.35 35.05 14.39 35.10 
มาตรฐาน ค 3.1 100.00 34.90 35.15 44.35 36.73 43.55 36.80 
มาตรฐาน ค 3.2 100.00 6.16 16.67 10.33 23.18 10.30 23.08 
มาตรฐาน ค 4.1 100.00 18.95 39.19 28.16 44.98 28.12 44.96 
มาตรฐาน ค 4.2 100.00 27.95 20.01 32.43 21.96 32.09 21.92 
มาตรฐาน ค 5.1 100.00 16.90 22.14 23.61 26.94 23.31 26.82 
มาตรฐาน ค 5.2 100.00 19.57 29.15 26.69 35.53 26.53 35.36 
บูรณาการ 100.00 24.60 17.84 28.41 21.94 28.22 21.84 
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จากตาราง  25  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 3  ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แก ่
มาตรฐาน ค 4.1  มาตรฐาน ค 3.1  มาตรฐาน ค 1.1  มาตรฐาน ค 5.2  มาตรฐาน ค 5.1  มาตรฐาน ค 4.2 
มาตรฐาน ค 3.2  มาตรฐานบรรณาการ  มาตรฐาน ค 1.2  และมาตรฐาน ค 2.1  ตามล าดับ   
 
ตาราง  26  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา  2562  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95) 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ประเทศ 
Mean% S.D. Mean% S.D. Mean% S.D. 

บูรณาการ 100.00 23.50 27.73 28.36 30.12 28.07 30.09 
มาตรฐาน ว 1.1 100.00 29.42 15.60 31.02 16.11 30.85 16.09 
มาตรฐาน ว 1.2 100.00 56.70 49.55 54.72 49.78 54.09 49.83 
มาตรฐาน ว 2.1 100.00 24.96 43.28 29.16 45.45 28.90 45.33 
มาตรฐาน ว 2.2 100.00 55.01 49.75 58.13 49.34 57.02 49.50 
มาตรฐาน ว 3.1 100.00 21.85 18.55 20.17 18.00 20.24 18.02 
มาตรฐาน ว 3.2 100.00 31.40 21.52 31.33 21.85 31.30 21.88 
มาตรฐาน ว 4.1 100.00 25.42 23.75 25.68 24.75 25.67 24.73 
มาตรฐาน ว 4.2 100.00 20.88 28.30 22.59 30.65 22.64 30.70 
มาตรฐาน ว 5.1 100.00 31.97 16.50 32.68 16.30 32.51 16.31 
มาตรฐาน ว 6.1 100.00 33.62 20.49 33.30 20.74 33.02 20.71 
มาตรฐาน ว 7.1 100.00 25.07 27.92 27.22 27.74 27.14 27.70 
มาตรฐาน ว 7.2 100.00 17.10 37.65 19.03 39.25 19.13 39.33 

 
จากตาราง  26  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65)  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน 
บรรณาการ  มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว 7.1 มาตรฐาน ว 7.2 มาตรฐาน ว 2.2 มาตรฐาน ว 4.2 
มาตรฐาน ว 1.1 มาตรฐาน ว 5.1 และมาตรฐาน ว 4.1  ตามล าดับ   
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3  สรุป  อภิปรายผล  ดงันี้ 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2.  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3 

3.  เพ่ือจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

4.  เพ่ือจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐาน (O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ปีการศึกษา  2562 
ที่ควรเร่งพัฒนา  และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  

 
2.  กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 
2562  เป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
จ าแนกเป็น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 จ านวน  195  โรงเรียน  จ านวน  2,588  คน  และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  58  โรงเรียน  จ านวน 649 คน  

 
3.  สรุปผล 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  สรุปผล ดังนี้ 

1.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  2,588  คน  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  649  คน  ได้รับการทดสอบความรู้และความคิด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่
6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
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2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยสาระภาษาไทย ( X =41.10) 
ภาษาอังกฤษ ( X =27.74 )  คณิตศาสตร์  ( X =29.10)  วิทยาศาสตร์ ( X  =32.86)  และเฉลี่ยรวม 
4  สาระ  ( X =33.95)  ตามล าดับ  จ าแนกคะแนนสูงสุดและต่ าสุดรายสาระ คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 
89.00  คะแนนต่ าสุด  7.50  ภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด  92.50  คะแนนต่ าสุด  7.50  ภาษาไทย
คะแนนสูงสุด  85.00  คะแนนต่ าสุด  0.00  และวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด  86.00  คะแนนสูงสุด 
0.00  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  สาระ  ระดับจังหวัด ( X =34.81)  ระดับสังกัด 
สพฐ. ( X =36.18)  และระดับประเทศ  ( X =37.99)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

เมือ่เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561  พบว่า  สาระภาษาไทย ลดลง 
(6.88)  ภาษาอังกฤษ ลดลง (4.21)  คณิตศาสตร์ลดลง (3.76)  วิทยาศาสตร์ ลดลง (5.46)  และเฉลี่ย
รวม  4  สาระ ลดลง (5.08)  ตามล าดับ   

2.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  คะแนนเฉลี่ยสาระภาษาไทย ( X =51.56) 
ภาษาอังกฤษ  ( X =27.82)  คณิตศาสตร์  ( X =21.69)  วิทยาศาสตร์ ( X  =29.38)  และรวม  4 
สาระ ( X =32.61)  ตามล าดับ  จ าแนกคะแนนสูงสุดและต่ าสุดรายสาระภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 
89.00  คะแนนต่ าสุด 17.00  ภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุด 70.00  คะแนนต่ าสุด  6.00  คณิตศาสตร์ 
คะแนนสูงสุด  68.00  คะแนนต่ าสุด  0.00  และวิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด  62.00  คะแนนสูงสุด 
10.00  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  สาระ  ระดับจังหวัด  ( X =39.79)  ระดับภาค 
( X =40.83)  ระดับสังกัด ( X =37.71)  และระดับประเทศ  ( X =37.50)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุกระดับ ทั้ง  4  สาระ  

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561  พบว่า  สาระภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 
(1.39)  และภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน (2.18)  ส่วนคณิตศาสตร์  ลดลง  (3.39)  วิทยาศาสตร์ ลดลง 
(4.83) และเฉลี่ยรวม 4  สาระ ลดลง (1.16)  

3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 

3.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามกลุ่มการประเมินคุณภาพ  ใช้คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป็นเกณฑ์ 
พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสีด า  (l1)  ระดับพอใช้  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ  63.83 
ภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ  86.17  คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  65.96  วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 
67.55  และเฉลี่ยรวม 4  สาระ  คิดเป็นร้อยละ  77.66  ตามล าดับ 
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3.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ใช้คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเป็นเกณฑ์  พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสีด า  (l1)  ระดับพอใช้  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ  57.89  ภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ  73.68  คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 
78.95  วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  38.60  และเฉลี่ยรวม 4  สาระ  คิดเป็นร้อยละ  66.67 
ตามล าดับ 

4.  ผลการจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ปีการศึกษา  2562   
ที่ควรเร่งพัฒนา และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้ 

4.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3  ปีการศึกษา  2562   

1)  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนา  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน 
ท 4.1  มาตรฐาน ท 2.1  มาตรฐาน ท 5.1 และมาตรฐาน ท 1.1 ตามล าดับ 

2)  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร
เร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.3 มาตรฐาน 
ต 1.2  มาตรฐาน ต 4.1 มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 2.2 และมาตรฐาน ต 2.1 ตามล าดับ 

3)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร
เร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.4 มาตรฐาน 
ค 4.1  มาตรฐานบูรณาการ  มาตรฐาน ค 2.1  มาตรฐาน ค 1.2  มาตรฐาน ค 5.1  และมาตรฐาน  
ค 5.2  ตามล าดับ       

4)  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65)  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1  มาตรฐาน 
ว 7.2  มาตรฐาน ว 5.1  มาตรฐาน ว 2.2  มาตรฐาน ว 1.1  มาตรฐาน ว 6.1  มาตรฐานบูรณาการ 
และมาตรฐาน ว 7.1  ตามล าดับ  

4.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  ปีการศึกษา  2562   

1)  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (91)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน 
ท 5.1  มาตรฐาน ท 1.1  มาตรฐาน ท 3.1  และมาตรฐาน ท 4.1  ตามล าดับ  

2)  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (93)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร 
เร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 มาตรฐาน 
ต 1.2  มาตรฐาน ต 1.1  และมาตรฐาน ต 1.3 ตามล าดับ 
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3)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควร
เร่งพัฒนา  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐาน ค 4.1 
มาตรฐาน ค 3.1  มาตรฐาน ค 1.1  มาตรฐาน ค 5.2  มาตรฐาน ค 5.1  มาตรฐาน ค 4.2  มาตรฐาน ค 3.2 
มาตรฐานบูรณาการ  มาตรฐาน ค 1.2  และมาตรฐาน ค 2.1  ตามล าดับ 

4)  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95)  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ได้แก่  มาตรฐานบูรณาการ  มาตรฐาน 
ว 2.1  มาตรฐาน ว 7.1  มาตรฐาน ว 7.2  มาตรฐาน ว 2.2  มาตรฐาน ว 4.2  มาตรฐาน ว 1.1  มาตรฐาน 
ว 5.1  และมาตรฐาน ว 4.1  ตามล าดับ   

 
4.  อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4  สาระการ
เรียนรู้ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด  ระดับสพฐ. และระดับประเทศ ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัยเชิงประบวนการ  ปัจจัยส่วนบุคคล  หรือ  เหตุปัจจัยทางสังคมศาสตร์  
ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการผลคะแนนการทดสอบ O-NET  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 

1.  นักเรียน  
1.1  การเห็นความส าคัญของการสอบ  ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอบ  การบริหารเวลาใน

การทดสอบ  และความละเอียดรอบคอบค่อนข้างน้อย  จึงส่งผลให้ท าข้อสอบไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
และท าข้อสอบไม่ได้  

1.2  สภาพแวดล้อมของครอบครัว และโรงเรียน  นักเรียนบางคนขาดความรู้พ้ืนฐาน 
และการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น  ไม่คุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบในระดับชาติ  นักเรียนบางคนอ่าน 
ไม่คล่อง  และขาดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์   

2.  ครูผู้สอน  
2.1  ประสบการณ์ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียน 

ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัดและการประเมินผล
ของครู การสร้างเครื่องมือวัดผู้เรียนในระดับชั้นเรียนยังไม่กระตุ้นให้นักเรียนคิดในลักษณะการ
น าไปใช้ในสถานการณ์หรือการด าเนินชีวิต ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน้นการน าไปใช้มากกว่า 
การจ าเนื้อหาของหลักสูตร 

2.2  การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ ที่ไม่
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้จริง หรือใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของครูมีน้อย  

2.3  จ านวนอัตราก าลังครูที่จ ากัด  ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ  และสาขาวิชาเอกไม่ตรง
กับวิชาที่รับผิดชอบสอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกว่า 
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3.  ผู้บริหารและการบริหารจัดการ  
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้และการท างานของครูด าเนินการ 

โดยขาดความต่อเนื่อง นิเทศภายในไม่ทั่วถึงหรือนิเทศครูไม่ครบทุกคน วิธีด าเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ส่วนหนึ่งพบว่าเน้นการสอนเสริมแบบเข้มข้นหรือการติวข้อสอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบความรู้ ทักษะ
การคิดของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษา
ควรเน้นการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น ให้เป็นไปตามทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากที่สุด 

4.  ปจจัยเกี่ยวกับขอสอบ  
ระดับความยากของขอสอบ O-NET  พบวา มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสวนใหญ 

มีความคิดเห็นวาขอสอบ O-NET  มีความยากงาย แตกตางกันไป วิชาที่นักเรียนสวนใหญคิดวายาก
มากคือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร รวมถึงขอสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะหซึ่งผูสอนมี
ความคิดเห็นวาคอนขางยากเกินกวาที่นักเรียนจะสามารถท าได  ชวงเวลาในการสอบและการแจง 
ผลการสอบลาชา  ท าใหเด็กไมเห็นความส าคัญ นอกจากการแจงผลการสอบท่ีลาชา ท าใหผูบริหาร
และครูไมสามารถใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนเพ่ือที่จะน าไปสูการพัฒนาไดทันทวงที 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช ้ 
แนวทางการน าผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
1.1  ระดับนักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แสดง

คะแนนของนักเรียนแต่ละระดับ  โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละวิชาว่าสูงกว่า
หรือต ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนา
ตนเองให้มผีลการเรียนดียิ่งขึ้น  

1.2  ระดับครูผู้สอน ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเอง
สอนจากใบรายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการ
สอบรายบุคคลของนักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู้
วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ท าให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จ  
สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

1.3  ระดับผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาค่าสถิตติในทุกกลุ่มสาระวิชาและแยกย่อย 
รายมาตรฐานการเรียนรู้  พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
เทียบเคียงกับ โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมใน
การจัดการเรียนการสอนที่ ใกล้เคียงกัน และระดับประเทศ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ ระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุน  
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1.4  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 ค่าสถิติระดับศูนย์สอบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู้แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเขตพ้ืนที่นาไป ใช้ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได้ 

 

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.1  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

1)  ศึกษาผลการประเมินและน าผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพ ที่ก าหนดไว้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2)  พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดท าวิจัยในชั้นเรียนรวมถึง  
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น STEM  Active Learning เรียนรู้จากการท าโครงงาน เรียนรู้
ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล เรียนรู้จากข้อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต้น 

3)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ และวัดประเมินผล สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้  

4)  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดโดยเนน้การพัฒนาวิธีสอน  
สื่อและการวัดและประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลาก 
หลายผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ  ให้นักเรียนได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
ใช้สื่อจาก DLIT  DLTV  เป็นต้น 

5)  ศึกษาโครงสร้างรูปแบบข้อสอบ (Test blue print) เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ ส่งเสริม สนับสนุน
ครูผู้สอนทุกคนให้มีการประยุกต์ใช้แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู 

6)  น าผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

1.2  การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
1)  สร้างความตระหนักและและความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่ครู  ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน  ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2)  น าข้อมูลไปใช้ในเชิงบริหารและให้ขวัญก าลังใจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  การสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET  การมอบรางวัลโล่  เกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง  และครูผู้รับผิดชอบ 

3)  ก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ชัดเจน เป็นรูปธรรม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีความ
เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
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4)  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ  เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวดั ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ  เพ่ือทราบถงึจุดที่ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอนของตน  
สังเคราะห์ผลการประเมินโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 3 -5 ปี ย้อนหลังตามบริบทขอตนเอง  จะช่วยให้ผลการประเมินพัฒนาการมีความ
ชัดเจนมากขึ้น หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบายผลผลิตที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล  และน าไปก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือก าหนดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  สิ่งส าคัญสถานศึกษาควรมีสารสนเทศด้านปัจจัย  
และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการทดสอบ 

5)  สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างโรงเรียน
ในเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกัน  

6)  วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยี  และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

7)  ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติทางภาษา ห้องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร ์ สื่อ เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

1.3  การบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่ 
1)  วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า

ข้อมูลสารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2)  สื่อสาร ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา รวมถึงการน า
ผลการสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนา 
ผ่านสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น DLTV  DLIT คลังข้อสอบออนไลน์ 
การเรียนผ่านโปรแกรม  แอพพลิเคชั่นต่างๆ การสนทนาทางไลน์ (Line)  เฟสบุ๊ค (Facebook) และ
อ่ืน ๆ  รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกใช้ ง่ายต่อการเข้าถึง 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere)  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ยึดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติที่ป็นเลิศ (Best  Practice)  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4)  เสริมสร้างการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับสถาบันทางการศึกษา 
องค์กรและภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักต่อ
ผู้บริหารและคณะครู  โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุ่มสาระการ



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                                                                                         
(ONET: Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2562 

39 

 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
 

เรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้กระบวนการเชิงระบบเพื่อก าหนดขั้นตอน วิธีการตัว
บ่งชี้ความส าเร็จ  และเกณฑ์การประเมินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

5)  ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนในด้านการเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพ่ือการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการเป้าหมายความส าเร็จเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

6)  ส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการการวิจัยมาใช้
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยร่วมกับเครือข่าย และสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง  
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  O-NET ให้สูงขึ้น  

7)  พัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและน าผลการนิเทศมาใช้วางแผน สนับสนุนส่งเสรมิสถานศึกษา 
 

3.  ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงานครั้งต่อไป  
3.1  ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนา 
ความแตกต่างของสถานศึกษาที่มีระดับผลการทดสอบระดับดีและไม่ผ่านเกณฑ์  เพ่ือให้ได้ปัจจัยและ
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้เรียน  ส าหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

3.2  ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของแต่ละรายวิชาใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  น าไปสู่การพัฒนาแนวทางการน า 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้ฐาน (O-NET)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิด 
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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คณะผู้จัดท า 
 

1.  ที่ปรึกษา 
1.1  นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3        
1.2  นายสุนทรา  หันชัยศรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3        
1.3  นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
1.4  นายอารยันต์  แสงนิกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
1.5  นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
2.  คณะกรรมการด าเนินการ 

2.1  นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์   รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2.2  นายสวาส  บุญอาษา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการ 
2.3  นายเจษฎา  คะโยธา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4  นางศศิกานต์  เจริญดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.5  นางสมจิตร  พิมพ์รส  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.6  นายเสกสรรค์  มีสารพันธ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.7  นางสาววรรณเพ็ญ  พฒุิพรพงศ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.8  นางรัชนี  สุขสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.9  นายจุมพล  วงศ์ษร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.10 นางเครือวัลย์  ชิณโสม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.11 นายสุขัญญา  เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.12 นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.13 นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.14 นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
2.15 นายอภิรัฐ  เจาะจง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.16 นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.17 นางสาวชญาภรณ์  บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.18 นางวรางคณา  บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปและรายงานผล 
3.1  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
3.2  นายอภิรัฐ  เจาะจง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
3.3  นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 


