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 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
ขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อนำเสนอผลการเตรียมความพร้อมตาม                
แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564       
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ให้เพิ่มขึ้นและทุกรายวิชามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษชัยภูมิ สามารถนำผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง 
พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการศึกษา การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
ของครูได้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ในการดำเนินงานการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้กำหนดไว้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 มา ณ โอกาสนี้ 
  

 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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ตอนที่ 1 

บทนำ 
 

 
 

1.  บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย      
ในพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมกับ
นานาชาติ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิในฐานะหน่วยงานระดับเขตพื้นที ่การศึกษา             
จึงมีนโยบายเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน    
โดยกำหนดเป้าหมายเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   
ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย   
ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดแนว ทั้งในด้าน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวัดและประเมินผล
ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 

 จากการดำเนินการตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)             
ใน 4 รายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 รายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ย    
ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ดังนี้ 
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ม.3 2563 53.87 - 33.48 25.03 29.83 
ม.6 2563 40.72 34.38 25.31 22.14 30.27 

 

 

 ในการนี้ จากการพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ  จึงได้กำหนดทิศทาง และเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีค่าคะแนน
สอบของทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำแนวทางการเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงคใ์นการดำเนินการ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
 2.2  เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั ้นพื้นฐาน (O-NET)        
ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพื ่อให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา           
ที่สามารถนำไปใช้กำหนดนโยบาย แนวทาง และแผนงานในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 2.4 เพื ่อรายงานผลการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)         
ตามแนวทางการยกระดับของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2564 
 
3. ขอบเขตในการดำเนินการ 
    3.1 กลุ่มเป้าหมายระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564      
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามความ
สมัครใจ 
 2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามความ
สมัครใจ 
 

 3.2  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ระยะเวลาในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1) เตรียมความพร้อมในการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
 2) กำหนดวันสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
 3) กำหนดวันสอบ O-NET นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ในวันที ่ 26-27 กุมภาพันธ์           
พ.ศ. 2565   
 4) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
 5) ยกยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู้สอน กรณีนักเรียนมีผลการสอบ 100 คะแนน และยกย่อง
เชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการสอบ 80 คะแนนขึ้นไป  และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน และสหวิทยาเขต          
ที่มีพัฒนาการค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ภายในเดือน พฤษภาคม 2565       

 6) รายงานผลการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ภายในเดือน พฤษภาคม 2565       
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4. เครื่องมือที่ใชใ้นการดำเนินการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเครื่องมือ 
ที่ใช้ประกอบด้วย  
       4.1 แบบติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื ่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้ 
   แบบติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ดำเนินการภายใต้แนวทางการยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการ ศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  4.2 แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
 
5. แนวทางในการดำเนินการ 
  เพื ่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงประกาศ เรื่อง แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้ 
 5.1 ผู้บริหารมีความตระหนัก ให้ความสำคัญ และส่งเสริมกิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบ O-NET 
 5.2 วิเคราะห์ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 2 - 3 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนในระดับโรงเรียน
และสหวิทยาเขต พร้อมกับแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และถอดบทเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน       
และเผยแพร่แนวทางการยกระดับผลการสอบ O-NET 
 5.3 จัดให้มีระบบการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาตามระดับความสามารถ 
 5.4 ครูผู ้สอนนำรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ไปวิเคราะห์ตัวชี ้ว ัดที่ใช้           
ในการออกข้อสอบ วางแผนการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการสอบ  
 5.5 ครูผู้สอนจัดทำข้อสอบระหว่างเรียน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ตามแนวทางข้อสอบ O-NET หรือ PISA  
 5.6 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET  
 5.7 ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET เพื ่อให้น ักเร ียนคุ ้นเคยกับแนวทางขอบข้อสอบ  โดยใช้
กระดาษคำตอบที่เทียบเคียงกับกระดาษคำตอบจริง โดยระบายคำตอบด้วยดินสอ 2B และทดสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของโรงเรียน 
 5.8 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET 
 5.9 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู ้สอน กรณีนักเรียนมีผลการสอบ 100 คะแนน และ           
ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการสอบ 80 คะแนนขึ้นไป  
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 5.10 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน และสหวิทยาเขตที่มีพัฒนาการค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  จากปีที่
ผ่านมา         

         
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผู ้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีแนวทางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)        
ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 6.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาโดยกำหนดนโยบาย แนวทาง และแผนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  
 6.3 โรงเรียน  ชุมชน และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องได้ร ับทราบข้อมูลเกี ่ยวกับคุณภาพการศึกษา           
ของนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ทัดเทียมระดับสากล 
 6.4 ครูผู้สอนสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผล ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และระดับชาติ 
 6.5 นักเรียนได้รับทราบความสามารถของตนเองเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง 
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ตอนท่ี 2 
วิธีดำเนินการตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 
 

 ในการดำเนินการโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดระยะเวลา กิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม วิธีการ/ขั้นตอน สถานที่ในการดำเนินงาน 
 

ระยะที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
1 ป ร ะชุ ม ว า งแ ผ น โค ร งก า ร / 

กิจกรรม  
   - กำหนดความรับ ผิ ดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม  
  - เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

P: (ขั้นเตรียมการและ วางแผน)  
1. วางแผนการดำเนินการตาม 
โครงการ  
2. กำหนดระยะเวลา ภาระงาน 
ความรับผิดชอบ สถานที่ สำหรับ
การขับเคลื่อนตามโครงการ 
 

เดือนธันวาคม 2564 
สำนักงาน  เขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ 

2 ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  

D: (ขั้นดำเนินการ)           
1. ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในการ
พัฒนาและยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O -N ET ) เ พ่ื อ จั ดท ำป ระกาศ
สำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ  เ รื่ อ ง           
แน วท างการยกระดั บ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564 
2. นำประกาศนโยบายสู่การปฏิบัติ
ในระดับสถานศึกษา 
 
 

เดือน ธันวาคม 2564 
– มกราคม 2565 โดย
คณะศึกษานิเทศก ์
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ระยะที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
3 ด ำ เนิ น ก า ร ก ำ กั บ  ติ ด ต า ม           

การยกระดั บผลการทดสอบ      
ท างการศึ กษ าระดั บ ช าติ ขั้ น
พ้ืนฐาน (O-NET)  

C: Check (ขั้ น ต ร ว จ ส อ บ  ก ำกั บ
ติดตาม) ดำเนินการ กำกับ ติดตาม   
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ          
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O -NET) ของสำนักงาน เขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ            
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. จั ด ท ำ เค รื่ อ งมื อ  แ บ บ ติ ด ต าม         
การเตรียมความพร้อมสถานศึกษา    
เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ          
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET) 
2. จัดส่งเครื่องมือกำกับ แบบติดตาม 
ให้สถานศึกษา 
3. วิเคราะห์ผลตามแบบกำกับ ติดตาม  
ของสถานศึกษา 
4. ยกย่องเชิดชู เกียรตินักเรียน ครู  
โรงเรียน และสหวิทยาเขต จากผล    
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พ้ื น ฐ าน  (O -N E T ) ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 

เดือน มกราคม -
เมษายน 2565 

4 สรุปผลการดำเนินงาน  เสนอ
รายงานผล การดำเนินการ 

A: Act (ขั้นการทบทวน/ สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) จัดทำรายงานผล   
การดำเนินการตามโครงการยกระดับ
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดั บ ช าติ ขั้ น พ้ื น ฐ าน  (O -N ET )           
ปีการศึกษา 2564 
 
 

เดือน พฤษภาคม 
2565 
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 ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอนำเสนอแผนภูมิภาพวิธีการดำเนินการ    
ตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมภิาพ 1  วิธีการดำเนินการตามโครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                   (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. วางแผน
2. ก าหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมเพื่อจัดท าประกาศนโยบาย
2. น าประกาศนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. จัดท าเครื่องมือแบบติดตาม
2. จัดส่งเครื่องมือให้สถานศึกษา
3. วิเคราะห์ผลตามแบบก ากับ ติดตาม
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ

P 
ขั้นตรียมการและวางแผน 

 

D 
ขั้นดำเนินการ 

 

C 
ขั้นตรวจสอบ กำกับ 

ติดตาม 
 

A 
ขั้นทบทวน สะท้อนผล
และรายงานผลกำกับ 

ติดตาม 
 

สะท้อนผล
(Reflection, 

PLC,KM) 

วิธีการดำเนินการ วิธีการดำเนินการ วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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ตอนที่ 3 
ผลการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

 
 

 รายงานผลการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิขอนำเสนอผลตามแนวทาง           
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

1. การดำเนินการเตรียมความพร้อมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ตาราง 1  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการวิเคราะห์ และมีการเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
                ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        
ปีการศึกษา 2561-2563 
 

37 100   

 

 จากตาราง 1 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมการยกระดับผล      
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครบทุกโรงเรียน และมีการวิเคราะห์มีการเปรียบเทียบ        
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 

 ตาราง 2  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาท่ีครูผู้สอนนำรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ  
                (Test Blueprint) มาใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบ และวางแผนการเรียน 
                การสอนเตรียมความพร้อมในการสอบ 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 ครูผู้สอนนำรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ  

(Test Blueprint) มาใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ที่ใช้ในการออกข้อสอบ และวางแผนการเรียน
การสอน เตรียมความพร้อมในการสอบ 

 

37 100 - - 

 

 จากตาราง 2 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง ที ่ครูผู ้สอนนำรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ       
(Test Blueprint) มาใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี ้ว ัดที ่ใช้ในการออกข้อสอบ และวางแผนการเรียนการสอน        
เตรียมความพร้อมในการสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
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    ตาราง 3  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสอบ Pre O-NET เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 การจัดสอบ Pre O-NET เพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

22 59.46 15 40.54 

 

 จากตาราง 3 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง ที ่มีการจัดสอบ Pre O-NET เพื ่อเตรียม       
ความพร้อมให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 59.46 
และสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ไม่มีที ่มีการจัดกลุ ่มนักเรียนตามผลการทดสอบก่อนการทดสอบจริง           
(Pre O-NET) หรือตามผลการเรียนรู้ โดยแยกกลุ่มนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อยกระดับผลการทดสอบ   
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อยละ 40.54 
 และยังพบว่า สถานศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื่องจากนักเรียนมีการเรียนแบบออนไลน์ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรน่า (COVID-19) โรงเรียนให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ
ออนไลน์ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ไม่ได้จัดสอบ Pre O-NET ในปีการศึกษา 2564 
 

 ตาราง 4  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนาตามระดับความสามารถตาม            
                 ผลการทดสอบก่อนการทดสอบจริง (Pre O-NET) หรือตามผลการเรียนรู้ โดยแยกกลุ่ม                      
                 ตามความสามารถ 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 การคัดกรองนักเร ียนเพื ่อพัฒนาตามระดับ

คว ามสามารถตามผลการทดสอบก ่ อน          
การทดสอบจริง (Pre O-NET) หรือตามผล    
การเรียนรู้ โดยแยกกลุ่มตามความสามารถ 

 
 

23 62.16 14 37.84 

 

 จากตาราง 4 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 23 แห่ง ที่มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาตามระดับ
ความสามารถตามผลการทดสอบก่อนการทดสอบจริง (Pre O-NET) หรือตามผลการเรียนรู้ โดยแยกกลุ่ม     
ตามความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 62.16  และสถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง ไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียน     
เพ ื ่อพ ัฒนาตามระด ับความสามารถตามผลการทดสอบก่อนการทดสอบจร ิง ( Pre O-NET) หรือ                   
ตามผลการเรียนรู้ โดยแยกกลุ่มตามความสามารถ  คิดเป็นร้อยละ 37.84          

 และยังพบว่า สถานศึกษาไม่ได้มีการคัดกรองนักเรียนเพื ่อพัฒนาตามระดับความสามารถ           
ตามผลการทดสอบก่อนการทดสอบจริง (Pre O-NET) หรือตามผลการเรียนรู้ โดยแยกกลุ่มตามความสามารถ
สืบ  เนื่องจากนักเรียนมีการเรียนแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรน่า 
(COVID-19) สถานศึกษาได้ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบออนไลน์ และมีการหยุดเรียนต่อเนื่อง ทำให้การจัดกลุ่ม
นักเรียนในการสอนเสริมนักเรียนในแต่ละแบบเป็นไปได้ยาก  
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    ตาราง 5  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนำรูปแบบข้อสอบ O-NET หรือ PISA ไปใช้เป็นแนวทาง    
                ในการออกข้อสอบระหว่างเรียน กลางภาค และปลายภาค 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 การนำรูปแบบข้อสอบ O-NET หรือ PISA ไปใช้

เป็นแนวทางในการออกข้อสอบระหว่างเรียน 
กลางภาค และปลายภาค 
 

375 100 - - 

 

 จากตาราง 5 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง ที่มีการนำรูปแบบข้อสอบ O-NET หรือ PISA 
ไปใช ้ เป ็นแนวทางในการออกข ้อสอบระหว ่างเร ียน กลางภาค และปลายภาค และสถานศ ึกษา                        
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

    ตาราง 6  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับ 
                 คุณภาพการศึกษา 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

37 100 - - 

 

 จากตาราง 6  พบว่า สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อาทิเช่น โครงการพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพ              
ตามมาตรฐานสากล/เสริมสร้างศักยภาพ O-NET, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โครงการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ, โครงการ     
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ O-NET ปีการศึกษา 2564  เป็นต้น 
 
2. กระบวนการในการดำเนนิการเตรียมความพร้อมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
   ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
   ตาราง 7  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ            
               เตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

37 100 - - 

2 วิทยากรให้ความรู้ตามโครงการ 37 100 - . 
 - วิทยากรภายในสถานศึกษา 26 70.27   
 - วิทยากรภายสถานศึกษา 4 10.81   
 - วิทยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

7 18.92   
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 จากตาราง 7 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียม
ความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อยละ 100 
 สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อม      
การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  คิดเป็นร้อยละ 100 
 สถานศึกษา จำนวน 26 แห่ง มีว ิธ ีการดำเน ินงานโดยใช ้ว ิทยากรภายในสถานศ ึกษา                   
ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
คิดเป็นร้อยละ 70.27 
 สถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง มีวิธีการดำเนินงานโดยใช้วิทยากรภายนอกสถานศึกษาในการ
ดำเนินการเตรียมความพร้อมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คิดเป็น
ร้อยละ 10.81 
 สถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง มีวิธีการดำเนินงานโดยใช้วิทยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา   
ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
คิดเป็นร้อยละ 18.92 
  
    ตาราง 8  จำนวนร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามโครงการยกระดับ   
                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน หมายเหตุ 

ดำเนินการ ร้อยละ 
1 จัดค่ายวิชาการ 

 

- -  

2 สอนเสริม O-NET ในคาบเรียน 
 

1 2.70  

3 ฝึกทำข้อสอบ O-NET 
 

2 5.41  

4 จัดค่ายวิชาการ, สอนเสริม O-NET ในคาบเรียน 
 

7 18.92  

5 สอนเสริมในคาบเรียน และฝึกทำข้อสอบ O-NET 
 

15 40.54  

6 จัดค่ายวิชาการ, สอนเสริม O-NET ในคาบ  
และฝึกทำข้อสอบ O-NET 
 

12 32.43  

 

  จากตาราง 8 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง มีการจัดกิจกรรมสอนเสริม O-NET ในคาบเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 สถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง มีการจัดกิจกรรมให้นักเร ียนฝึกทำข้อสอบ O-NET คิดเป็น            
ร้อยละ 5.41 
 สถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง มีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ และสอนเสริม O-NET ในคาบเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 18.92 
 สถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง มีการจัดกิจกรรมสอนเสริม O-NET ในคาบเรียน และมีการฝึกทำ
ข้อสอบ O-NET คิดเป็นร้อยละ 40.54 
 สถานศึกษา จำนวน 12 แห่ง  มีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริม 
O-NET ในคาบเรียน และมีการฝึกทำข้อสอบ O-NET คิดเป็นร้อยละ 40.54 
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 และยังพบว่า  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ Website การสอนเสริม     
ผ่านออนไลน์ YouTube, มีการแยกกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในการสอนเสริม O-NET, กิจกรรมชุมนุม         
O-NET, ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก E-Book For Euducation เป็นต้น 
 
   ตาราง 9  จำนวนร้อยละของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการยกระดับ 
                ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 การนิเทศ ต ิดตาม การเตร ียมความพร้อม         

ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

37 100 - - 

 

 จากตาราง 9 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง มีการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม     
ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อยละ 100 
 
    ตาราง 10  จำนวนร้อยละของสถานศึกษามีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการ 
                  ยกระดับผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
 
 

ที ่ ประเด็นดำเนินงาน 
จำนวน 

ดำเนินการ ร้อยละ ไม่ดำเนินการ ร้อยละ 
1 การสร ุปผลการดำเน ินงานตามโครงการ/

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ย ก ร ะด ั บ ผ ล ก า ร ท ด ส อบ             
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 
 

37 100 - - 

 

 จากตาราง 10 พบว่า สถานศึกษา จำนวน 37 แห่ง มีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมการยกระดับผลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อยละ 100 
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3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนนิการ 
           ในการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 พบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

     3.1 ปัญหาอุปสรรค 
 1) นักเรียนมีปัญหาทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การติดต่อสื่อสารขาดความต่อเนื่อง และ     
ขาดความความชัดเจน 

2) ครูขาดวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ทำให้การเรียนการสอนทำได้ไม่เต็มที่  และ      
ส่งผลให้การสื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 
 3) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ทำให้ขาดการควบคุม นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นไป
ด้วยความยากลำบาก 

4) นักเรียนขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 5) การดำเนินการตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง    
ทำให้คร ูและนักเร ียนได ้ร ับโอกาสในการจ ัดการเร ียนการสอนและการเร ียนร ู ้ของนักเร ียนไม่เป็ น                    
ไปตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนดไว้ 
 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้กับสถานศึกษา ครู และนักเรียนให้เห็นความสำคัญ 

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
2) ควรให้การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 3) ควรแก้ปัญหาทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านการเรียนรู้   

ผ่านรูปแบบ Online ได้อย่างทั่วถึง 
 4) ควรนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O-NET) เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
และการเสริมสร้างระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
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5. เอกสารร่องรอยในการดำเนินการ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ห น้ า  | 15 
 

                                     รายงานผลการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
 

 

ตอนท่ี 4 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 
 

 
 

 ในการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สรุปได้ดังนี้ 
 
1. ภาพรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    ปีการศึกษา 2564 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 4 รายวิชา  แสดงได้ดังตาราง 11 
 

ตาราง 11  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 รายวิชา   
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 คะแนน 

เฉลี่ยรวม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 46.23 27.11 20.64 28.08 30.52 
2  กุดตุ้มวิทยา 47.68 24.57 18.57 27.68 29.63 
3  แก้งคร้อวิทยา 56.90 32.56 25.46 34.59 37.38 
4  คอนสวรรค์ 45.47 27.31 21.38 30.05 31.05 
5  คอนสารวิทยาคม 60.78 28.24 22.99 33.47 36.37 
6  คูเมืองวิทยา 43.53 27.53 19.00 29.43 29.87 
7  จัตุรัสวิทยาคาร 49.60 29.00 21.08 30.38 32.52 
8  เจียงทองพิทยาคม 42.57 26.67 19.99 30.04 29.82 
9  ชัยภูมิภักดีชุมพล 56.86 36.10 30.88 34.69 39.63 
10  ชีลองวิทยา 35.66 24.05 16.93 26.01 25.66 
11  ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 49.98 25.74 21.04 27.68 31.11 
12  เทพสถิตวิทยา 43.99 25.17 19.72 30.41 29.82 
13  นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 49.91 24.15 17.49 30.48 30.51 
14  นายางกลักพิทยาคม 46.26 28.69 20.65 28.85 31.11 
14  นาหนองทุ่มวิทยา 38.23 25.54 19.76 27.70 27.81 
16  โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 40.31 26.45 20.36 26.87 28.50 
17  โนนสะอาดวิทยา 49.91 24.15 17.49 30.48 30.51 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 คะแนน 

เฉลี่ยรวม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
18  บางอำพันธ์วิทยาคม 46.52 26.61 20.81 30.00 30.99 
19  บ้านเขว้าวิทยายน 41.33 26.71 20.13 29.41 29.40 
20  บ้านค่ายวิทยา 48.60 25.57 20.94 30.81 31.48 
21  บ้านแท่นวิทยา 47.25 28.86 21.76 29.27 31.79 
22  ปู่ด้วงศึกษาลัย 34.10 27.99 18.38 30.41 27.72 
23  พระธาตุหนองสามหมื่น 48.20 27.23 19.14 28.60 30.79 
24  เพชรพิทยาสรรค์ 43.20 28.42 20.55 28.01 30.05 
25  ภักดีชุมพลวิทยา 48.72 28.21 20.15 28.90 31.50 
26  ภูเขียว 57.80 34.36 26.77 34.43 38.34 
27  ภูพระวิทยาคม 45.91 28.13 21.85 27.40 30.82 
28  เมืองพญาแลวิทยา 41.19 26.06 20.39 29.16 29.20 
29  เริงรมย์วิทยาคม 51.54 28.13 23.34 26.96 32.49 
30  ละหานเจริญวิทยา 41.54 22.73 20.31 28.73 28.33 
31  สตรีชัยภูม ิ 56.26 31.28 23.20 30.73 35.37 
32  สามหมอวิทยา 39.65 24.27 18.68 25.55 27.04 
33  หนองคอนไทยวิทยาคม 40.05 25.13 19.19 26.99 27.84 
34  หนองบัวแดงวิทยา 44.81 27.35 21.78 29.18 30.78 
35  หนองบัวบานวิทยา 40.42 26.27 19.86 27.54 28.52 
36  หนองบัวระเหววิทยาคาร 45.69 25.76 19.36 28.83 29.91 
37  ห้วยแย้วิทยา 46.15 25.58 20.68 28.05 30.12 

      ระดับเขตพื้นที่ 49.11 29.37 22.81 30.58 32.97 
      ระดับจังหวัด 46.37 28.00 21.61 29.74 31.43 
      ระดับสังกัด (สพฐ.) 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
      ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
 

 จากตาราง 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในภาพรวมของนักเรียน             
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 4 รายวิชา พบว่า คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
32.97 ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัด และยังพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 31.43 ต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 34.84  และ 34.56 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณารายสถานศึกษา พบว่า สถานาศึกษาที่มีภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา มีค่าคะแนน     
เฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกของเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนภูเขียว และโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 39.63, 38.34 และ 37.38 ตามลำดับ ส่วนโรงเรียนที่มีภาพรวมคะแนนเฉลี่ย     
4 รายวิชาต่ำสุด 3 ลำดับสุดท้าย คือ โรงเรียนชีลองวิทยา โรงเรียนสามหมอวิทยา และโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย         
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 25.66, 27.04 และ 27.72  ตามลำดับ 



ห น้ า  | 17 
 

                                     รายงานผลการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
 

 และยังพบว่า โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (คะแนนเฉลี่ย 34.56) จำนวน 5 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (คะแนนเฉลี่ย 39.63)  โรงเรียนภูเขียว (คะแนนเฉลี่ย 38.34) โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
(คะแนนเฉลี่ย 37.38) โรงเรียนคอนสารวิทยาคม (คะแนนเฉลี่ย 36.37) และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (คะแนนเฉลี่ย 
35.37)  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รายงานได้สรุปเป็น    
แผนภูมิภาพ 1  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมภิาพ 2  แสดงภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                   คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม
ระดับเขตพ้ืนที่ 49.11 29.37 22.81 30.58 32.97
ระดับจังหวัด 46.37 28 21.61 29.74 31.43
ระดับสังกัด (สพฐ.) 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84
ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56
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ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
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2. ภาพรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    ปีการศึกษา 2564 ค่าคะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 5 รายวิชา แสดงไดด้ังตาราง 12 
 

ตาราง 12  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  5 รายวิชา   
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  โดยเรียงลำดับตามเรียงลำดับตามตัวอักษร 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษา 6  ปีการศึกษา 2564 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม ภาษา 

ไทย 
สังคม 

ศึกษาฯ 
ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

1  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 40.12 32.95 21.90 17.93 26.66 27.91 
2  กุดตุ้มวิทยา 38.46 34.16 20.94 15.57 25.68 26.96 
3  แก้งคร้อวิทยา 48.07 38.14 23.64 22.57 28.12 32.11 
4  คอนสวรรค์ 43.86 35.07 22.72 16.80 25.80 28.85 
5  คอนสารวิทยาคม 53.67 39.93 26.29 28.63 35.10 36.72 
6  คูเมืองวิทยา 37.16 33.33 18.61 14.08 23.21 25.28 
7  จัตุรัสวิทยาคาร 42.13 35.89 22.24 16.34 27.38 28.80 
8  เจียงทองพิทยาคม 43.14 35.10 22.41 18.95 26.64 29.25 
9  ชัยภูมิภักดีชุมพล 50.33 37.94 29.63 27.55 30.66 35.22 
10  ชีลองวิทยา 38.61 29.36 19.21 13.13 21.13 24.29 
11  ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 45.42 32.98 19.15 18.71 25.83 28.42 
12  เทพสถิตวิทยา 38.13 33.34 21.18 16.65 24.67 26.79 
13  นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 38.95 30.95 19.85 14.32 22.97 25.41 
14  นายางกลักพิทยาคม 42.57 34.30 20.20 17.50 27.57 28.43 
15  นาหนองทุ่มวิทยา 41.70 34.60 20.63 18.00 26.88 28.36 
16  โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 47.58 34.63 33.38 23.44 27.10 33.23 
17  โนนสะอาดวิทยา 46.44 37.38 19.06 17.43 28.16 29.69 
18  บางอำพันธ์วิทยาคม 43.66 36.86 20.24 17.18 25.46 28.68 
19  บ้านเขว้าวิทยายน 45.67 35.01 23.31 19.19 28.04 30.24 
20  บ้านค่ายวิทยา 45.59 35.80 20.22 16.00 28.34 29.19 
21  บ้านแท่นวิทยา 41.23 32.82 18.17 18.18 25.92 27.26 
22  ปู่ด้วงศึกษาลัย 42.82 34.34 19.82 11.70 25.02 26.74 
23  พระธาตุหนองสามหมื่น 41.41 34.26 18.04 16.20 28.10 27.60 
24  เพชรพิทยาสรรค์ 36.32 32.69 18.36 14.91 24.89 25.43 
25  ภักดีชุมพลวิทยา 42.78 34.96 20.35 15.91 27.33 28.27 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษา 6  ปีการศึกษา 2564 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม ภาษา 

ไทย 
สังคม 

ศึกษาฯ 
ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

26  ภูเขียว 45.41 36.95 22.54 18.10 28.25 30.25 
27  ภูพระวิทยาคม - - - - - - 
28  เมืองพญาแลวิทยา 41.17 33.67 20.72 16.67 27.09 27.86 
29  เริงรมย์วิทยาคม 45.33 34.76 21.40 17.99 25.06 28.91 
30  ละหานเจริญวิทยา 44.26 35.76 20.62 20.54 25.43 29.32 
31  สตรีชัยภูม ิ 51.16 39.12 28.66 24.11 30.97 34.80 
32  สามหมอวิทยา 38.94 32.28 20.56 17.99 25.50 27.05 
33  หนองคอนไทยวิทยาคม 39.21 34.09 19.75 16.34 26.17 27.11 
34  หนองบัวแดงวิทยา 44.02 34.90 22.77 19.08 26.94 29.54 
35  หนองบัวบานวิทยา 39.62 35.33 19.72 17.24 25.94 27.57 
36  หนองบัวระเหววิทยาคาร 44.61 37.14 20.94 18.75 27.73 29.83 
37  ห้วยแย้วิทยา 46.84 34.78 22.14 18.07 27.85 29.94 
   ระดับเขตพื้นที่ 44.14 35.59 22.72 19.32 27.48 29.85 
   ระดับจังหวัด 43.38 35.31 22.27 18.61 27.19 29.35 
   ระดับสังกัด (สพฐ.) 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 32.38 
   ระดับประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75 

 

 จากตาราง 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในภาพรวมของนักเรียน            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2564 ทั้ ง 5 รายวิชา ในภาพรวมในระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา                   
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 29.85 ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 29.35 แต่ต่ำกว่าระดับ
สังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 32.38 และ 31.75 ตามลำดับ  
 เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3 ลำดับแรกของเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเรียน         
สตรีชัยภูมิ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 36.72, 35.22 และ 34.80 ตามลำดับ ส่วนโรงเรียนที่มีภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ย     
5 รายวิชา ต่ำสุด 3 ลำดับสุดท้าย คือ โรงเรียนชีลองวิทยา โรงเรียนคูเมืองวิทยา และโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 24.29, 25.28 และ 25.41 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (คะแนนเฉลี่ย 31.75) 
จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม (คะแนนเฉลี่ย 36.72)  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (คะแนน
เฉลี่ย 35.22) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (คะแนนเฉลี่ย 34.80) โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก (คะแนนเฉลี่ย 
33.23) และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (คะแนนเฉลี่ย 32.11) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รายงานได้สรุปเป็นแผนภูมิภาพ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนภูมภิาพ 3  แสดงภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา   
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม
ระดับเขตพื้นที่ 44.14 35.59 22.72 19.32 27.48 29.85

ระดับจังหวัด 43.38 35.31 22.27 18.61 27.19 29.35

ระดับสังกัด (สพฐ.) 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 32.38

ระดับประเทศ 46.4 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75

ชื่อ
แก

น

ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564
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3. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  สรุปได้ตามตาราง 13 
 
ตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 - 2564 
 

วิชา 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เพิ่ม/
ลด 

ระดับจังหวดั 
เพิ่ม/
ลด 

ระดับสังกัด 
(สพฐ.) 

เพิ่ม/
ลด 

ระดับประเทศ 
เพิ่ม/
ลด 

2563 2564 (+/-) 2563 2564 (+/-) 2563 2564 (+/-) 2563 2564 (+/-) 

ภาษาไทย 53.87 49.11 -4.76   51.14 

 

46.37 

 

-4.77 55.18 52.13 -3.05 54.29 51.19 -3.10 

ภาษาอังกฤษ 33.48 29.37 -4.11   30.97 

 

28.00 

 

-2.97 34.14 30.79 -3.35 

 

34.38 31.11 -3.27 

คณิตศาสตร ์ 25.03 22.81 -2.22   23.02 

 

21.61 

 

-1.41 25.82 24.75 -1.07 25.46 24.47 -0.99 

วิทยาศาสตร ์ 29.83 30.58 +0.75   28.66 

 

29.74 

 

+1.08 30.17 31.67 +1.50 29.89 31.45 +1.56 

คะแนนเฉลี่ยรวม 35.55 32.97 -2.58  33.45 31.43 

 

-2.02 36.33 34.84 -1.50 36.01 34.56 -1.45 

 
 จากตาราง 13  เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 – 2564 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชา
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์   
 และยังพบว่า ทุกรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โดยไม่มีรายวิชาใดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย      
สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และไม่มีรายวิชาใดท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
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4. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  สรุปไดต้ามตาราง 14 
 
ตาราง 14  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564 
 

 
วิชา 

  

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  เพิ่ม/ 
ลด 

ระดับจังหวดั 
เพิ่ม/
ลด 

ระดับสังกัด 
(สพฐ.) 

เพิ่ม/
ลด 

ระดับประเทศ 
เพิ่ม/
ลด 

2563 2564    (+/-) 2563 2564 (+/-) 2563 2564 (+/-) 2563 2564 (+/-) 

ภาษาไทย 40.72 44.14 +3.42 39.37 43.38  +4.01 45.22 47.74 +2.52 44.36 46.40  +2.04 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
  

34.38 35.59 +1.21 33.79 35.31 +1.52 36.32 37.45 +1.13 35.93 36.87   +0.94 

ภาษาอังกฤษ 25.31 22.72 -2.59 24.59 22.27 -2.32 29.73 25.83 -3.90 29.94 25.56 -4.38 

คณิตศาสตร ์ 22.14 19.32 -2.82 21.22 18.61 -2.61 26.33 21.83 -4.50 26.04 21.28 -4.76 

วิทยาศาสตร ์ 30.27 27.48 -2.79 29.40 27.19 -2.21 33.04 29.04 -4.00 32.68 28.65 -4.03 

คะแนนเฉลี่ยรวม 30.56  29.85 -0.71 29.65 29.35 -0.32 34.13 32.38 -1.75 33.79 31.75 -2.04 

 
 จากตาราง 14  เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2563–2564 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น คือ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และ        
วิชาวิทยาศาสตร์   
 และยังพบว่า  ทุกรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  แต่ไม่มีรายวิชาใดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย    
สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และไม่มีรายวิชาใดท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
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ตอนท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

 
 

 
 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มีการวิเคราะห์
สภาพปัญหาในรายวิชาที่สอบ เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากคะแนนเฉลี่ยในแต่ละมาตรฐานการ
เรียนรู้ และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชา  สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ผลการทดสอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรเร่งปรับปรุง 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
ยึดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนโดยมีรายละเอียดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน 
ภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ดังนี้ 
             1.1 ผลการทดสอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา มาตรฐานการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ม.3 

สพม.ชัยภูมิ ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย มาตรฐาน ท 1.1 51.23* 21.00 52.58 21.67 
มาตรฐาน ท 2.1 44.68* 18.97 47.97 19.72 
มาตรฐาน ท 3.1 78.01* 26.05 78.53 26.23 
มาตรฐาน ท 4.1 40.40* 17.52 41.37 17.66 
มาตรฐาน ท 5.1 50.45* 32.01 52.27 32.43 

ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 1.1 29.18* 16.36 31.16 18.43 
มาตรฐาน ต 1.2 30.98* 20.00 33.38 22.09 
มาตรฐาน ต 1.3 26.94* 16.78 27.37 17.54 
มาตรฐาน ต 2.1 31.67* 32.86 33.37 33.72 
มาตรฐาน ต 2.2 30.27* 24.99 32.36 26.31 

คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 1.1 14.12* 20.47 16.37 23.02 
มาตรฐาน ค 1.2 24.43* 30.84 25.04 31.33 
มาตรฐาน ค 1.3 26.97* 22.54 29.31 24.95 
มาตรฐาน ค 2.1 19.99* 28.50 21.01 29.24 
มาตรฐาน ค 2.2 26.13* 18.65 27.46 19.87 
มาตรฐาน ค 3.1 14.70* 24.15 16.23 25.79 
มาตรฐาน ค 3.2 32.51* 46.84 34.18 47.43 
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วิชา มาตรฐานการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ม.3 

สพม.ชัยภูมิ ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 1.1 30.73* 46.14 34.48 47.53 
มาตรฐาน ว 1.2 26.03* 20.67 26.73 21.07 
มาตรฐาน ว 1.3 37.74* 269.49 39.22 27.28 
มาตรฐาน ว 2.1 44.29* 22.67 46.48 23.20 
มาตรฐาน ว 2.2 18.51* 17.87 18.58 18.25 
มาตรฐาน ว 2.3 28.67* 18.51 29.72 19.30 
มาตรฐาน ว 3.1 22.74* 29.76 23.38 30.13 
มาตรฐาน ว 3.2 31.03 18.43 30.68 18.67 
มาตรฐาน ว 4.1 29.55* 31.73 30.54 31.73 
มาตรฐาน ว 4.2 38.33* 33.24 38.75 33.27 

 
หมายเหตุ * คือ มาตฐานการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่า 
                    คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

1) วิชาภาษาไทย  : มาตรฐาน ท 2.1, ท 5.1, ท 1.1, ท 4.1 และ ท 3.1 ตามลำดับ 
2) วิชาภาษาต่างประเทศ : มาตรฐาน ต 1.2, ต 2.2, ต 1.1, ต 2.1 และ ต 1.3  ตามลำดับ 
3) วิชาคณิตศาสตร์ : มาตรฐาน ค 1.3, ค 1.1, ค 3.2, ค 3.1, ค 2.2, ค 2.1 และ ค 1.2 ตามลำดับ 
4) วิชาวิทยาศาสตร์ : มาตรฐาน ว 1.1, ว 2.1, ว 1.3, ว 2.3, ว 4.1, ว 1.2, ว 3.1, ว 4.2 และ ว 2.2 

ตามลำดับ 
 

1.2 ผลการทดสอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา มาตรฐานการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ม.6 

สพม.ชัยภูมิ ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย มาตรฐาน ท 1.1 49.00* 20.03 51.90 21.18 
มาตรฐาน ท 2.1 50.57* 20.8 52.61 21.14 
มาตรฐาน ท 3.1 81.96* 30.16 83.18 29.53 
มาตรฐาน ท 4.1 34.20* 11.76 35.36 12.85 
มาตรฐาน ท 5.1 38.26* 19.69 41.44 21.04 

สังคมศึกษา ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 53.03* 15.51 53.81 15.91 
มาตรฐาน ส 1.2 37.04* 22.04 39.21 23.01 
มาตรฐาน ส 2.1 39.28* 18.63 40.89 19.87 
มาตรฐาน ส 2.2 30.81* 19.86 32.17 20.14 
มาตรฐาน ส 3.1 26.71* 17.31 29.39 18.26 
มาตรฐาน ส 3.2 31.82* 15.90 32.86 16.77 
มาตรฐาน ส 4.1 23.52 24.19 23.51 24.00 
มาตรฐาน ส 4.2 28.58* 19.79 30.18 20.14 
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วิชา มาตรฐานการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ม.6 

สพม.ชัยภูมิ ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

สังคมศึกษา ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ส 4.3 39.99* 20.69 42.27 21.60 
มาตรฐาน ท 5.1 30.94* 16.68 31.27 17.04 
มาตรฐาน ท 5.2 34.18* 17.71 34.65 18.62 

ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 1.1 19.81* 13.43 22.64 15.92 
มาตรฐาน ต 1.2 24.44* 16.85 27.92 18.89 
มาตรฐาน ต 1.3 22.44* 25.62 26.04 28.03 
มาตรฐาน ต 2.1 24.63* 22.73 28.81 26.11 
มาตรฐาน ต 2.2 23.20* 14.56 24.72 15.62 
มาตรฐาน ต 3.1 20.82* 14.79 23.19 17.15 
มาตรฐาน ต 4.1 29.39* 24.00 33.59 26.72 
มาตรฐาน ต 4.2 20.10* 18.65 22.06 20.90 

คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 1.1 16.73* 16.96 19.15 20.70 
มาตรฐาน ค 1.2 17.73* 15.57 19.50 17.73 
มาตรฐาน ค 1.3 22.10* 29.44 23.49 29.90 
มาตรฐาน ค 3.1 24.56* 18.84 27.32 21.55 
มาตรฐาน ค 3.2 15.37* 16.88 15.88 17.83 

วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 1.1 14.91* 24.72 16.54 25.60 
มาตรฐาน ว 1.2 38.38* 17.65 40.35 19.08 
มาตรฐาน ว 1.3 18.25* 27.58 19.38 28.22 
มาตรฐาน ว 2.1 25.92* 15.35 26.72 15.84 
มาตรฐาน ว 2.2 22.06* 22.09 23.01 23.34 
มาตรฐาน ว 2.3 24.28* 16.35 24.73 16.89 
มาตรฐาน ว 3.1 11.11* 22.58 11.58 23.08 
มาตรฐาน ว 3.2 24.68* 19.76 25.29 20.18 
มาตรฐาน ว 4.1 37.18* 35.95 40.31 36.78 
มาตรฐาน ว 4.2 46.68* 29.28 49.15 29.99 

 

หมายเหตุ * คือ มาตฐานการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่า 
                    คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

1) วิชาภาษาไทย  : มาตรฐาน ท 5.1, ท 1.1, ท 2.1, ท 3.1 และ ท .1 ตามลำดบั 
2) วิชาสงัคมศึกษาฯ : มาตรฐาน ส 3.1, ส 4.3, ส 1.2, ส 2.1, ส 4.2, ส 2.2, ส 3.2, ส 1.1, ส 5.2 

                       และ ส 5.1 ตามลำดับ 
3) วิชาภาษาตา่งประเทศ : มาตรฐาน ต 4.1, ต 2.1, ต 1.3, ต 1.2, ต 1.1, ต 3.1, ต 4.2 และ ต 2.2 ตามลำดบั 
4) วิชาคณิตศาสตร์ : มาตรฐาน ค 1.3, ค 1.1, ค 3.2, ค 3.1, ค 2.2, ค 2.1 และ ค 1.2 ตามลำดับ 
5) วิชาวิทยาศาสตร์ : มาตรฐาน ว 1.1, ว 2.1, ว 1.3, ว 2.3, ว 4.1, ว 1.2, ว 3.1, ว 4.2 และ ว 2.2 ตามลำดบั 
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2. ผลการทดสอบตามสาระเรียนรู้ที่ควรเร่งปรับปรุง 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
ยึดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนโดยมีรายละเอียดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชา และสาระการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ภาพรวมระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ดังนี้ 
             2.1 ผลการทดสอบแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ม.3 

สพม.ชัยภูมิ ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย การอ่าน 51.23* 21.00 52.58 21.67 
การเขียน 44.68* 18.97 47.94 19.72 
การฟัง การดู และการพูด 78.01* 26.05 78.53 26.23 
หลักการใช้ภาษาไทย 40.40* 17.52 41.37 17.66 
วรรณคดีและวรรณกรรม 50.45* 32.01 52.27 32.43 

ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือกสารสื่อสาร 29.06* 12.17 30.74 14.48 
ภาษาและวัฒนธรรม 30.74* 21.01 32.70 22.51 

คณิตศาสตร์ จำนวนและพีชคณิต 22.50* 16.09 24.49 18.45 
การวัดและเรขาคณิต 24.44* 15.78 25.68 17.19 
สถิติและความน่าจะเป็น 20.16* 23.17 21.73 24.83 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 30.81* 16.99 32.11 17.60 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 30.44* 11.92 31.54 12.68 
วิทยาศาสตร์โลก และอากาศ 28.80 15.69 28.72 16.07 
เทคโนโลยี 33.94* 22.67 34.64 22.83 

 
หมายเหตุ * คือ สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่า 
                    คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

1) วิชาภาษาไทย  : สาระการเขียน, วรรณคดีและวรรณกรรม, หลักการใช้ภาษาไทย และการฟัง การดู  
                     และการพูด ตามลำดบั 

2) วิชาภาษาอังกฤษ : สาระภาษาและวัฒนธรรม และ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามลำดบั 
3) วิชาคณิตศาสตร์  : สาระะจำนวนและพชีคณิต, สถิติและความน่าจะเป็น และการวัดและเรขาคณิต ตามลำดับ 
4) วิทยาศาสตร์ : สาระวทิยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยี ตามลำดับ 
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             2.2 ผลการทดสอบแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ม.6 

สพม.ชัยภูมิ ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย การอ่าน 49.00* 20.03 51.90 21.18 
การเขียน 50.57* 20.08 52.61 21.14 
การฟัง การดู และการพูด 81.96* 30.16 83.18 29.53 
หลักการใช้ภาษาไทย 34.20* 11.76 53.36 12.85 
วรรณคดีและวรรณกรรม 38.26* 19.69 41.44 21.04 

สังคมศึกษา ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 48.23* 13.47 49.43 14.00 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิต 

35.47* 14.94 36.97 16.03 

เศรษฐศาสตร์ 29.52* 12.23 31.30 13.18 
ประวัติศาสตร์ 32.00* 12.70 33.51 13.30 
ภูมิศาสตร์ 32.72* 12.93 33.13 13.43 

ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือกสารสื่อสาร 22.32* 12.66 25.55 15.91 
ภาษาและวัฒนธรรม 23.67* 13.63 26.06 15.94 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

20.82* 14.79 23.19 17.15 

ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

24.18* 15.91 27.12 18.66 

คณิตศาสตร์ จำนวนและพีชคณิต 17.89* 12.56 19.89 15.55 
สถิติและความน่าจะเป็น 21.15* 13.60 23.07 15.97 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 29.81* 13.31 31.54 14.42 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 24.71* 10.28 25.41 10.98 
วิทยาศาสตร์โลก และอากาศ 20.89* 15.53 21.46 15.94 
เทคโนโลยี 42.88* 24.86 45.61 26.28 

 
หมายเหตุ * คือ สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่า 
                    คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

1) วิชาภาษาไทย  : สาระการเขียน, วรรณคดีและวรรณกรรม, หลักการใช้ภาษาไทย และการฟัง การดู  
                     และการพูด ตามลำดบั 

2) วิชาสงัคมศึกษาฯ : สาระเศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชวีิต, 
                            ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และภูมิศาสตร์ ตามลำดบั 
3) วิชาภาษาอังกฤษ : สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร, ภาษากับความสมัพันธ์กับชุมชนและโลก, ภาษาและวัฒนธรรม, 

                       และภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ตามลำดบั 
4) วิชาคณิตศาสตร์  : สาระะจำนวนและพชีคณิต และสถิติและความน่าจะเปน็ ตามลำดบั 
5) วิทยาศาสตร์ : สาระเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์และอวกาศ  
     ตามลำดับ 
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3. การนำผลการทดสอบ O-NET ไปพัฒนาการคุณภาพผูเ้รียน 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้เสนอแนวทางการนำผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ดังนี้ 
 3.1 ระดับนักเรียน  
       ใบรายงานผลสอบ O-NET แสดงคะแนนของนักเรียนรายบุคคล โดยนักเรียนดูผลคะแนนของตนเอง  
ในแต่ละวิชาว่าสูงกว่า หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับประเทศ เพื่อประเมินและ
พัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น 
 

 3.2 ครูผู้สอน 
        ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจากใบรายงานผลสอบ O-NET ฉบับที่ 1      
ใบรายงานผลสอบ O-NET รายบุคคล (สถานศึกษา) ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ 
 

 3.3 ระดับผู้บริหารสถานศึกษาหรือระดับสถานศึกษา 
      พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชาจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับโรงเรียนที่อยู่ใน
จังหวัดหรือโรงเรียนที่อยู่ ในสังกัดเดียวกันที ่มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน และ
ระดับประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอนของโรงเรียนยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบการนิเทศฯ และ
ส่งเสริม สนับสนุน ดังนี้ 

1) วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข 
2) กำหนดกลยุทธ์และแผนในการยกระดับคุณภาพการทดสอบของสถานศึกษา 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
4) จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน และการวัดและประเมินผล 
6) การทบทวนและสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
7) นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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 ระดับผู้บริหารสถานศึกษาหรือระดับสถานศึกษา 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้สรุปแนวทางการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ระดับผู้บริหารสถานศึกษาหรือระดับสถานศึกษา มีการการนิเทศ ติดตามฯ และ
ส่งเสริมสนับสนุน สรุปเป็นผังมโนทัศน์ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนือ้หาสาระการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข 
 

2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการยกระดับคณุภาพการทดสอบของสถานศึกษา 
 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหา 
 

5. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน และการวดัและประเมินผล 
 

6. การทบทวนและสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรยีมความพร้อม
ก่อนสอบ 

 

4. จัดการเรียนรูต้ามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

7. นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

สะท้อนผล 
(Reflection, PLC) 
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 3.4 ระดับสหวิทยาเขต 
    1) นำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสหวิทยาเขต มาศึกษาวิเคราะห์ร่วมหาแนวทาง
และนวัติกรรมในการพัฒนาระดับสหวิทยาเขต 
   2) จัดให้มีการกำกับ ติดตาม นิเทศการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต 
   3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสหวิทยาเขต 
   4) จัดสอนเสริมสำหรับนักเรียนโดยครูในสหวิทยาเขต หรือวิทยากรภายนอก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน    
    ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสหวิทยาเขต 

2. มีการกำกับ ติดตาม นิเทศการขับเคลื่อนการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน   
    ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ เพื่อรว่มกัน 
    ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของสหวิทยาเขต 
 

4. จัดสอนเสริม โดยครูในสหวิทยาเขตหรือวิทยากรภายนอก สำหรบักลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับต่ำ 

สะท้อนผล 
(Reflection, PLC) 



ห น ้ า  | 31 

                                     รายงานผลการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
 

 

 3.4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ได้นำผลการสอบ O-NET ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาที่สอน กระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษาให้นิเทศ กำกับติดตาม 
จัดทำระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ดำเนินการการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1) ผู้บริหารมีความตระหนัก ให้ความสำคัญ และส่งเสริมกิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบ O-NET 
2) วิเคราะห์ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

อย่างต่อเนื่อง 2-3 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนในระดับโรงเรียนและ           
สหวิทยาเขต พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน และเผยแพร่
แนวทางการยกระดับผลการสอบ O-NET 

3) จัดให้มีระบบการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาตามระดับความสามารถ 
4) ครูผู้สอนนำรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ไปวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ใน   

การออกข้อสอบ และวางแผนการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการสอบ  
5) ครูผู้สอนจัดทำข้อสอบระหว่างเรียน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

และตัวชี้วัด ตามแนวทางข้อสอบ O-NET หรือ PISA  
6) โรงเรียนมีนวัตกรรมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET  
7) ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับแนวทางข้อสอบ โดยใช้กระดาษคำตอบ    

ที่เทียบเคียงกับกระดาษคำตอบจริง โดยระบายคำตอบด้วยดินสอ 2B สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ     
ฝึกทำข้อสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์ และการใช้ระบบ Digital Testing สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ      
ของโรงเรียน 

8) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET 
9) ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู้สอน กรณีนักเรียนมีผลการสอบ 100 คะแนน และยกย่อง     

เชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการสอบ 80 คะแนนขึ้นไป  
     10) ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน และสหวิทยาเขตท่ีมีพัฒนาการค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา         
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1. สร้างความตระหนัก ให้ความสำคัญ และส่งเสริมการยกระดับผลการทดสอบ O-NET 
 

2. นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ถอดบทเรียน และเผยแพร่     
แนวทางการยกระดบัผลการสอบ O-NET 

 

3. จัดให้มีระบบการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาตามระดับความสามารถของผู้เรียน 
 

4. นำรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ไปวิเคราะห์ตัวช้ีวัด        
ที่ใช้ในการออกข้อสอบ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 

 

5. ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ข้อสอบระหว่างเรียน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน           
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัด ตามแนวทางข้อสอบ O-NET หรือ PISA  
 

6. โรงเรียนมีแนวทาง รูปแบบ และนวัตกรรมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET  
 

7. การทดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียน ชั ้นม.3 และทำข้อสอบผ่านระบบ       
การทดสอบออนไลน์ การใช้ระบบ Digital Testing สำหรับนักเรียน ช้ัน ม. 6  
 

8. โรงเรียนมีการนิเทศ ตดิตาม การเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสอบ O-NET 
 

9. ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผูส้อน นักเรยีนมีผลการสอบ 100 คะแนน    
และ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

10. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน และสหวิทยาเขตทีม่ีพัฒนาการค่าคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 

สะท้อนผล 
(Reflection, PLC) 
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  ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อน ระดับสถานศึกษา สหวิทยาเขต และระดับสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ  โดยสรุปเป็นแผนภูมิภาพทั้งระบบ ดังนี้ 

 

แผนการดำเนินงานการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 

 
สถานศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา สหวิทยาเขต 

1. วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนือ้หาสาระ 
    การเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข 
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการยกระดับ       
    คุณภาพการทดสอบของสถานศึกษา 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไข 
    ปัญหา 
4. จัดการเรียนรูต้ามหลักสตูรแกนกลาง 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคนิควิธี 
    การสอนและการวัดและประเมนิผล 
6. การทบทวนและสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรม 
    พัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม 
    ก่อนสอบ 
7. นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ     
    การศึกษา 
 

1. นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อหา       
แนวทางยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ         
สหวิทยาเขต 
2. มีการกำกับ ติดตาม นิเทศการขับเคลื่อน
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุม่
สาระการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสหวิทยาเขต 
4. จัดสอนเสริม โดยครูในสหวิทยาเขตหรือ
วิทยากรภายนอก สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ำ 

 
 

1. สร้างความตระหนัก ให้ความสำคัญ และส่งเสริมการยกระดับผลการทดสอบ              
 O-NET 
2. นำผลการทดสอบมาวิเคราะห ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และเผยแพร ่  
แนวทางการยกระดับผลการสอบ O-NET 
3. จัดให้มีระบบการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาตามระดับความสามารถของผู้เรียน 
4. นำรูปแบบขอ้สอบและจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ไปวิเคราะห์ตวัชี้วดั    
ที่ใช้ในการออกขอ้สอบ เพือ่วางแผนและเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ข้อสอบระหวา่งเรียน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน          
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ัด ตามแนวทางข้อสอบ O-NET หรือ PISA  
6. โรงเรียนมีแนวทาง รูปแบบ และนวัตกรรมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET 
7. การทดสอบ Pre O-NET สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และทำข้อสอบ   
ผ่านระบบ Digital Testing สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
8. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม การเตรยีมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
9. ยกยอ่งเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู้สอน นักเรียนมีผลการสอบ 100 คะแนน  
   และ 80 คะแนนขึ้นไป  
10. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน และสหวิทยาเขตที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น         

สะท้อนผล (Reflection), PLC 
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แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
คะแนนรอ้ยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

 ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่มีค่าคะแนนร้อยละ 80 ปีขั้นไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาไทย (ต่อ) 

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหตุ 
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงสุภดารี แซ่ตั๋น 91.78  
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงณัฐชนน ชนะวงศ์ 89.66  
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายปุณณภพ เทียนสันเทียะ 88.67  
4 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวอรปรียา อาราษฏร์ 88.64  
5 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงศศิญา ครอบบัวบาน 88.53  
6 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงโสภิตนภา ไข่ขำ 87.56  
7 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวพัทรินทร์ ถิ่นสุวรรณ 86.67  
8 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายนนทพัทธ์ สถิตย์ภูมิ 86.67  
9 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายกันตินันท์ ศรีพล 85.66  
10 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงเขมิกา ศรีจำปา 83.67  
11 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวพิมพ์มาดา สุภารี 83.66  
12 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายกิตติพัฒน์ เพียรยิ่ง 83.58  
13 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายศุภกิตติ ์ดีชัย 83.55  
14 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายชนมภูมิ ถือชัยภูมิ 83.31  
15 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์แก่น 83.30  
16 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายคณพศ แทนสันเทียะ 82.81  
17 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงพิมพ์ชนก บำเหน็จพันธ์ 82.45  
18 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงเจนจิรา ทิพย์ภูมิ 81.94  
19 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวปัณณธร น้าพานิช 81.78  
20 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวฐิติรัตน์ สุดไทย 81.69  
21 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงภทพร ผินจัตุรัส 81.56  
22 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงณัฐณิชา จันทธรรม 81.42  
23 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงคณัสวรรณ สิมาชัย 81.33  
24 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงพชรพร วรพล 81.30  
25 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายพัชรพงษ์ สุนันท์ 80.86  
26 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงอชิรญา สิงห์ลา 80.70  
27 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงปริตรา จันทชาติ 80.31  
28 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงอัญมณี ต่อโชติ 80.19  
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29 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงกานต์ธิดา สุทธิวงษ์ 80.11   
30 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายจิรภัทร แรมดอน 80.09   
31 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา เถาดี 88.81   
32 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงปัทมพร ศรีสง่า 85.94   
33 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงกานต์ธิดา จำพันธุ์ 84.33   
34 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงกนกวรรณ สิมมะระ 83.19   
35 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงชญาภา คูสว่างศรี 82.22   
36 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงศรัณย์พร แวทไธสง 81.92   
37 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงรินรดา คณาธรรม 81.80   
38 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงสุภารัตน์ อินทมาตย์ 81.19   
39 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงอภัชญา โชคเฉลิม 80.97   
40 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงนงนภัส ตั้งหมู่ 80.53   
41 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงศศิวิมล จำชาติ 80.44   
42 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงปรีญาพัฒน์ ชาวบัวขาว 80.42   
43 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงกนกวรรณ เต่าทอง 80.06   
44 หนองบัวแดงวิทยา เด็กหญิงพชรพร ชูชีพ 84.52   
45 หนองบัวแดงวิทยา เด็กหญิงสุพัตรา บำขุนทด 82.89   
46 หนองบัวแดงวิทยา เด็กหญิงพิรญาณ์ อภัยโส 82.03   
47 ภูเขียว เด็กชายฐิติวิวัฒน์ เท้าอ่ิม 87.28   
48 ภูเขียว เด็กหญิงกชวรรณ เกลอสูงเนิน 84.94   
49 ภูเขียว เด็กหญิงอนุธิดา ยศพิทักษ์ 83.17   
50 ภูเขียว นางสาวพลอยภิญโญ ภิญโญศักดิ์ 82.03   
51 ภูเขียว นายธัณธร พันชัย 81.70   
52 ภูเขียว เด็กหญิงพัชรพร ทองทาย 81.67   
53 ภูเขียว เด็กชายเศวตฉัตร ปานนอก 81.28   
54 ภูเขียว นางสาวปรีญาภรณ์ กำลังยง 80.16   
55 ภูเขียว เด็กหญิงนวพร ราษีใส 80.09   
56 ภูเขียว นายนพกฤต ก่อพืช 80.09   
57 บ้านแท่นวิทยา เด็กหญิงปานชมพู ประโยชน์มี 82.09   
58 บ้านแท่นวิทยา เด็กชายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ 80.16  
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วิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหตุ 

59 แก้งคร้อวิทยา เด็กหญิงพิชชาพร หาญอาสา 86.91  

60 แก้งคร้อวิทยา เด็กชายกันตพัฒน์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช 84.20  

61 แก้งคร้อวิทยา เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรณกิจ 83.45  

62 แก้งคร้อวิทยา เด็กหญิงณิชนันท์ เกิดชัยภูมิ 81.31  

63 แก้งคร้อวิทยา เด็กหญิงวริศรา ผดุงจิตร 81.22  

64 แก้งคร้อวิทยา เด็กหญิงสิรสา ประสานศักดิ์ 80.80  

65 แก้งคร้อวิทยา เด็กหญิงเมวดี สีโคตร 80.72  

66 จัตุรัสวิทยาคาร เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มหาสุทธิพันธุ์ 81.94  

67 เทพสถิตวิทยา เด็กหญิงวาสนา สุขสวน 85.92  

68 นายางกลักพิทยาคม เด็กชายเตชพัฒน์ จะเรียมพันธ์ 81.70  

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหตุ 

1 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงภัฏฏินี สุภบรรเจิด 93.75  

2 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงปาณิศา บำรุงสงฆ์ 90.63  

3 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงบวรลักษณ์ ฦาชา 90.63  

4 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายปุณณภพ เทียนสันเทียะ 84.38  

5 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายณัชพล โสพิลา 84.38  

6 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายณัฐภวัต มัทวานนท์ 84.38  

7 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายทักษ์ดนัย สุวรรณ 84.38  

8 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงพจธิฌา สิงห์ลา 81.25  

9 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายสวัจฉัตว์ เพียงปราชญ์ 81.25  

10 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงณัฐชนน ชนะวงศ์ 81.25  

11 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายพัทธนันท์ เตมินทร์ 81.25  

12 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา เถาดี 81.25  

13 บ้านแท่นวิทยา เด็กชายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ 87.50  

14 แก้งคร้อวิทยา เด็กชายณัฐวัตร บุตรสิม 81.25  
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วิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 
 

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหตุ 

1 ภูเขียว เด็กชายฐิติวิวัฒน์ เท้าอ่ิม 100  

2 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวปัณณธร น้าพานิช 100  

3 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงชนิตา แก้วกำเนิด 100  

4 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายนนทพัทธ์ สถิตย์ภูมิ 100  

5 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงสุภดารี แซ่ตั๋น 95.25  

6 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายกานต์ธัช ภักติยานุวรรตน์ 90.50  

7 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายฐาปกรณ์ โพธิ์สุข 84.50  

8 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ 84.50  

9 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายกันตินันท์ ศรีพล 84.50  

10 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงธนัชพร พองชัยภูมิ 84.50  

11 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายปุณณภพ เทียนสันเทียะ 83.25  

12 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงกานต์ธิดา สุทธิวงษ์ 83.25  

13 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กหญิงภัฏฏินี สุภบรรเจิด 83.25  

14 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวอุรชา ชุ่มพะลัย 83.25  

15 ชัยภูมิภักดีชุมพล เด็กชายเมธาสิทธิ์ ศรีวงษ์ชัย 81.00  

16 สตรีชัยภูมิ เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา เถาดี 95.25  

17 หนองบัวแดงวิทยา เด็กชายมหาสมุทร ราวกลาง 94.00  

18 แก้งคร้อวิทยา เด็กชายรัฐพล จันทร์มะโฮง 89.25  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีค่าคะแนนร้อยละ 80 ปีขั้นไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 

วิชาภาษาไทย 

 
วิชาภาษาอังกฤษ 

 
วิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหตุ 
1 สตรีชัยภูมิ นางสาวพรทิพย์ จาบวิหค 84.00  
2 สตรีชัยภูมิ นางสาวเจสิรัฐ รักษาพวก 82.60  
3 หนองบัวระเหววิทยาคาร นายวรวิทย์ อ้อมกลาง 81.50  

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหตุ 
1 สตรีชัยภูมิ นางสาวพรทิพย์ จาบวิหค 84.84  

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหตุ 
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวแพรวา ธีรวนบดี 100  
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายอดิเทพ วัฒนาถาวรกุล 88.75  
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เดช 80.00  
4 สตรีชัยภูมิ นางสาวพลอยสวย ยอดเสรณี 88.75  
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ที่ปรึกษา 

1.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
2.  นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
3.  ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
4.  นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
คณะทำงาน  
 1.  นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2.  นางปรียารัตน์  ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ 
 3.  นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมูิ ศึกษานิเทศก์ 
 4.  นางสาวปภาวรา  ประเสรฐิ ศึกษานิเทศก์ 
 5.  นายบุญยฤทธิ์     ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ 
 6.  นายกรเก่ง   กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ 
 7.  นางวนิชา   ประยูรพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ 
 8.  นายปรีดา   นิตยารส ศึกษานิเทศก์ 
 9.  นางวิริยะสมร  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ 
        10.  นางสาววชิรา  บญุเกื้อ ศึกษานิเทศก์ 
        11.  นางจิโรบล  เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ 
        12.  นางสาวเขมิกา  สาทัน ศึกษานิเทศก์ 
        13.  นายสุรเชษฐ์   ภกัดีจิตร ศึกษานิเทศก์ 
        14.  นางสาวอัณฌญา  รักษาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ 
        15.  นายคมสันต์  หลาวเหล็ก ศึกษานิเทศก์ 
        16.  นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน 
 นางสุภาพรรณ   ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ 
          นายกรเก่ง   กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ 
.         นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 

คณะผู้จัดทำ 
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