
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2. ชื่อโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
      ที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ข้อ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 8 กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
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    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 (หมายเหตุ ข้อ 4.91 – 4.9.3 เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ข้อที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
7. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มีสาระส าคัญ 
โดยก าหนดจุ ดมุ่ งหมายในการจั ดการศึ กษาเพ่ื อพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ มี คุ ณภาพเพ่ื อให้ ผู้ เรี ยนมี ความสมบู รณ์  
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ประกอบกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพ 
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติอยู่ในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่  3 กันยายน 2548  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการการประเมินผล ทางการศึกษาและ
ทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติตามที่กฎหมายก าหนด 

ในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเรื่อง 
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยให้ถือว่าการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เป็นสิทธิ
ส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกี่ยวข้องกับการจัด  
การทดสอบ O-NET  
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ส าหรับปีการศึกษา 2564 นี้การเข้ารับการทดสอบก็ยังคงให้เป็นสิทธิตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้า
รับการทดสอบตามความสมัครใจ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาต่าง ๆ ให้การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2565  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในวันที่   13  
กุมภาพันธ์  2565 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในฐานะศูนย์สอบมีหน้าที่บริหารจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ด าเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  และสนามสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด  ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการการจัด
สอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม น าผลไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน และสร้างหลักประกันได้ว่าผู้เข้ารับการศึกษา
ในแต่ละระดับชั้นทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนและ
เท่าเทียมกัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้จัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O – NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือทดสอบองค์ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2561)  
           ๒) เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
           ๓) เพ่ีอน าผลการทดสอบไปใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาชาติ 
           ๔) เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
           1) วัดคุณภาพการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ  O-NET 
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 24 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 1,142 คน 
           ๒) วัดคุณภาพการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์เข้าสอบของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนของโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 
โรงเรียน จ านวนนักเรียน 714 คน  
    9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
          โรงเรียน ครู และนักเรียนน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์ 
ครูวัดผลมีความสามารถในการวัดและประเมินผลและน าไปใช้ในการตัดสิน วิเคราะห์ผู้เรียน ครูจัดการเรียน                
การสอน ได้ตรงตามตัวชี้วัด 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 1 มกราคม 2565 – 31 พฤษภาคม  2565  
12. สถานที่ด าเนินการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
       1) ขออนุมัติโครงการ 
       2) ประชุมชี้แจงคณะท างานระดับศูนย์และคณะกรรมการสนามสอบ 
       3) ด าเนินการจัดสอบ O-NET 
       4) ประกาศผลสอบ O-NET 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
      1) ขออนุมัติจัดท าโครงการ 
          1.1) จัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
          1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ดังนี้ 
            - ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๒๐ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระดับศูนย์สอบ  
                 - ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่   ๒๑  / ๒๕๖๕   ลงวนัที่ 24 มกราคม 2565 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบด าเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ  
                 - ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่   ๒๒  / ๒๕๖๕ ลงวันที ่24 มกราคม 2565
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับสนามสอบ 
                  - ค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่  ๒๓  / ๒๕๖๕ ลงวันที่ 24 มกราคม 2565  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ระดับสนามสอบ  
       2) ประชุมชี้แจงคณะท างานระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการสนามสอบ  
           2.1) จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการรับ - 
ส่งแบบทดสอบ คณะจัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ คณะกรรมการด้านการเงิน คณะกรรมการด าเนินการประชุม คณะ
นิเทศติดตาม และตัวแทนศูนย์สอบ  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           2.2) จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับสนามสอบ ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการ
คุมสอบ และผู้ประสานงานสนามสอบ   
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ระดับประเทศ ระดับ สช.

ภาษาไทย 50.38 53.99 3.61

ภาษาอังกฤษ 39.22 47.69 8.47

คณิตศาสตร์ 36.83 38.83 2.00

วิทยาศาสตร์ 34.31 36.37 2.06

เฉล่ียร้อยละ 40.19 44.22 4.04

ระดับประเทศ ระดับ อปท.

ภาษาไทย 50.38 46.71 -3.67

ภาษาอังกฤษ 39.22 33.79 -5.43

คณิตศาสตร์ 36.83 33.28 -3.55

วิทยาศาสตร์ 34.31 31.42 -2.89

เฉล่ียร้อยละ 40.19 36.30 -3.89

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ียสูงกว่า/ต่่ากว่า

โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

คะแนนเฉล่ีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ียสูงกว่า/ต่่ากว่า

        - คณะกรรมการระดับสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 
ประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  

        - คณะกรรมการระดับสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 
ประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
        3) ด าเนินการจัดสอบ 
            ด าเนินการจัดสอบตามปฏิทินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (สทศ.) องค์การ
มหาชน     
            3.1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีนักเรียนเข้ารับการทดสอบ 
จ านวน 832 คน ( 24 โรงเรยีน ) 
            3.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีนักเรียนเข้ารับการทดสอบ 
จ านวน 402 คน ( 12 โรงเรยีน ) 
        4) ประกาศผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 
            - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบวันที่ 24 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~ 

 

ระดับประเทศ ระดับ สช.

ภาษาไทย 51.19 53.57 2.38

ภาษาอังกฤษ 31.11 32.8 1.69

คณิตศาสตร์ 24.47 24.64 0.17

วิทยาศาสตร์ 31.45 32.06 0.61

เฉล่ียร้อยละ 34.56 35.77 1.21

ระดับประเทศ ระดับ อปท.

ภาษาไทย 51.19 48.51 -2.68

ภาษาอังกฤษ 31.11 31.18 0.07

คณิตศาสตร์ 24.47 20.47 -4.00

วิทยาศาสตร์ 31.45 27.49 -3.96

เฉล่ียร้อยละ 34.56 31.91 -2.64

โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ียสูงกว่า/ต่่ากว่า

โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉล่ีย

   คะแนนเฉล่ียสูงกว่า/ต่่ากว่า

            - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม  2565  ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) หมายเหตุ 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
(โปรดระบุ....... กรณผีลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก าหนด) 

เชิงปริมาณ       
         1) วัดคุณภาพการเรียนของ
นั ก เรี ย น ชั้ น ป ระถม ศึ ก ษ าปี ที่  6  
ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ 
O-NET ปี ก ารศึ กษ า 2 5 6 4  ขอ ง
โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณ ะกรรมการส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 24 
โรงเรียน จ านวนนักเรียน 1,142 คน 

1,142 คน 
 
 
 
 
 
 
 

1,142 คน 
 
 
 
 
 
 
 

832 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 

72.85 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิท – 19) ในพ้ืนทีช่่วงเวลา
ดังกล่าวมีการระบาดอย่างหนัก  
ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
เกิดการวิตกกังวลจึงได้ยกเลิกการ
เข้ารับการทดสอบ O-NET ดังกล่าว 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (สะสม) หมายเหตุ 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
(โปรดระบุ....... กรณผีลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก าหนด) 

๒) วัดคุณภาพการเรียนของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่  3  ที่ มี ค ว าม
ประสงค์เข้าสอบของโรงเรียนในสังกัด
ส านั ก งานคณ ะกรรมการส่ ง เสริม
การศึกษาเอกชนของโรงเรียนในสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
12 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 714 
คน 

714 คน 714 คน 402 คน 56.30 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิท – 19) ในพ้ืนที่ช่วงเวลา
ดังกล่าวมีการระบาดอย่างหนัก  
ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
เกิดการวิตกกังวลจึงได้ยกเลิกการ
เข้ารับการทดสอบ O-NET ดังกล่าว 

เชิงคุณภาพ       
      รอ้ยละของโรงเรียน ครู และนักเรียน
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์ 
ครูวัดผลมีความสามารถในการวดัและ
ประเมินผลและน าไปใช้ในการตัดสิน 
วิเคราะห์ผู้เรียน ครูจัดการเรียนการสอน 
ได้ตรงตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - ชั้น ป.6 
จ านวน 24 
โรงเรียน  
- ชั้นม.3 
จ านวน 12 
โรงเรียน 

100  

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

    309,020 บาท    309,020 บาท   

แหล่งงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (องค์การมหาชน) 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              ส าหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ การเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ยังคงให้เป็นสิทธิตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ และประกอบกับมีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19)  ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครองวิตกกังวลในการ
สมัครใจเข้ารับการทดสอบ และการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวก็ค่อยข้างล าบากจึงส่งผลให้การ
ด าเนินการจัดสอบที่ต้องใช้บุคคล และสถานที่ ค่อนข้างจะมีปัญหา 
      18.2 แนวทางแก้ไข  
              ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโค
วิด -19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขในพ้ืนที่นั้นอย่างเคร่งครัด 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      19.1 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
      19.2 วางแผนการด าเนินการในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      น าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ไปวางแผนในการพัฒนา
การศึกษาในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป 
21. ผู้รายงาน นางรัศมี มีเดช  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
     โทรศัพท์ 081 3516146 โทรสาร.........-..........e–mail : russameem.mee@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .1.. เดือน .เมษายน...พ.ศ. ..2565.. 

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