
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 

 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
2. ชื่อโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้ำน......................................................................................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

 



~ 2 ~ 

 

     ๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   
                  - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ข้อ 2  พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ    
7. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้มีกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ 
ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ และระดับชำติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำเกี่ยวกับคุณภำพของผู้เรียน กำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำที่จะท ำกำรประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National Education Test 
หรือ O - NET) เป็นกำรทดสอบควำมรู้ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ของผู้ เรียนที่ก ำลังศึกษำ  ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน ทุกสังกัด ต้องเข้ำรับกำรทดสอบโดยสถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอกที่ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินระดับชำติ 
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 ปีกำรศึกษำ 2563 สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ  เป็นศูนย์สอบทำงกำรศึกษำระดับ ชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6                      
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดสอบ  O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประสำนควำมร่วมมือ
กับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่ งชำติ   และสนำมสอบ ให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรทดสอบเป็นไป                            
ด้วยควำมเรียบร้อย 
 เพ่ือให้กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดสอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงได้จัดท ำโครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  ปีกำรศึกษำ 2563 ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อทดสอบควำมรู้และควำมคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6  และ ม.3  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 2.2  เพื่อน ำผลกำรสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 
 2.3  เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับชำติ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
          ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีควำมประสงค์  

เข้ำสอบ ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ำสอบ (3,821 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
1) กำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อย

บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้ 
2)  โรงเรียนสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

11. ระยะเวลาด าเนินการ   
กุมภำพันธ์ 2564 –  พฤษภำคม 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
       1) ศูนย์สอบเตรียมกำรเรื่องกำรจัดห้องสอบ แต่งตั้งกรรมกำร จัดสนำมสอบ แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับศูนย์
สอบ/สนำมสอบ ระหว่ำงวันที่ 25 ก.พ.64-12 มี.ค.64 

2) ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงหัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกลำง 10 มี.ค.64 
3) ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบ  12 มี.ค.64 
4) สนำมสอบจัดเตรียมสนำมสอบให้เรียบร้อยก่อนสอบ 12 มี.ค. 64 
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5) ผู้แทนศูนย์สอบรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบ ในวันสอบ 
6) สอบ  O-NET  ป.6 วันที่ 13 มี.ค.64 
7) สอบ  O-NET  ม.3 วันที่ 13 – 14 มี.ค.64 
8) สนำมสอบจัดเก็บสนำมสอบให้เป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 15 มี.ค.64 
9) สนำมสอบส่งกล่องกระดำษค ำตอบให้ศูนย์สอบ ในวันสอบ 
10) ศูนย์สอบสรุปรำยงำนผลกำรจัดสอบ และสรุปค่ำใช้จ่ำยกำรจัดสอบให้ สทศ. วันที่ 30 เม.ย.64 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 นักเรียนเข้ำสอบ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 1,068 คน 
 นักเรียนเข้ำสอบ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 418 คน  ดังตำรำง 

ชั้น 
จ ำนวน 

จ ำนวนสนำมสอบ จ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 9 22 1,068 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 5 12 418 

รวม 14 34 3,821 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
นักเรียนที่สมัครใจสอบโอเน็ต 
ทุกคนได้เข้ำสอบตำมก ำหนดเวลำ 

3,821 3,821 3,821 100 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ำสอบ 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรสอบ  
ท ำให้กำรสอบผ่ำนไปด้วยควำม 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม กำรทุจริต 

3,057 3,057 3,821 100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

- 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

322,093    322,093 0 321,578 0 515 
 
แหล่งงบประมาณ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
              สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื่อไวรัส โคโรนำ (COVID-19) ท ำให้ผู้ปกครองมีควำมห่วงกังวลที่จะ
ให้นักเรียนเข้ำสอบ กำรก ำหนดให้สอบตำมควำมสมัครใ ท ำให้ไม่สำมำรำถทรำบผลกำรสอบของคะแนนโอเน็ตที่ใด
มำตรีฐำนควำมรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้อย่ำงแท้จริง 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
             หำวิธีกำร/มำตรกำรป้องกันเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อถือ และเกิดควำมเชื่อมั่น และประชำสัมพันธ์ให้นักเรียน
และผู้ปกครองได้เกิดควำมเข้ำใจและม่ันใจให้นักเรียนเข้ำสอบในครั้งต่อไป 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพไปวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนให้สูงขึ้น โดยกำรพัฒนำครู ผู้เรียน ให้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
คุณภำพสูงขึ้น 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) ได้ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่เชื่อถือได้ และสำมำรถบ่งชี้
คุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด ระดับสถำนศึกษำ และระดับผู้เรียนได้อย่ำงถูกต้อง 

2) น ำผลกำรประเมินไปวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้นได้ตรงกับ   
ปัญหำ 

21. ผู้รายงาน นำงองุ่น ละเต็บซัน ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ 089-1188707 โทรสาร 038-088230 E–mail : ngoon-sup@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2546 

-------------------------------------- 


