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ตัวช้ีวัดที ่1.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ค าอธิบาย :  1.  ใช้ข้อมูลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบัน        
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2560 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6 

 2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 มีด้วยกัน 4 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ม.6 มีด้วยกัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยทุกช่วงชั้นและทุกวิชาตั้งแต่ 
38.34  ขึ้นไป 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

(ผ่านการประเมิน) 
ระดับ 4 

(ผ่านการประเมิน) 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ต่่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ. 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในทุก
ระดับชั้นที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ.   
1-2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในบาง
ระดับชั้นที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของ สพฐ. 1-2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ใน
ทุกระดับชั้นที่เข้า
สอบ 
 

คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของ สพฐ. 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ขึ้น
ไป ในบางระดับชั้น
ที่เข้าสอบ 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนน   
เฉลี่ยของ สพฐ.3 
กลุม่สาระการเรียนรู้
ขึ้นไป ในทุกระดับชั้น
ที่เข้าสอบ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ในเกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบของ
นักเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ประถมศึกษาปีท่ี 6    
ภาษาไทย            ร้อยละ 44.88 49.33 52.98 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 36.02 40.31 34.59 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

46 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 38.06 43.47 40.47 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 42.13 42.59 41.22 
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 50.67 49.18 46.68 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3     
ภาษาไทย            ร้อยละ 35.20 42.64 46.36 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 27.46 30.54 31.80 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 29.65 32.40 29.31 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 38.62 38.76 34.99 
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.79 46.24 49.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6     
ภาษาไทย            ร้อยละ 50.76 49.36 52.29 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 23.44 24.98 27.76 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 21.74 26.59 24.88 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 32.54 33.40 31.62 
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 36.53 39.71 35.89 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
 กลุม่นิเทศ ติดตาม หรือ ตามที่ ผอ. ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  1. รายงานผลการทดสอบ O-NET ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
 2. เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ(NT&O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของ
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอ้างอิง 1.3 แนบไฟล์ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่าน เพ่ือน่าผลไปใช้ในการก่าหนดนโยบายและ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 3. พัฒนาวิทยากรแกนน่าในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาต ิ
 4. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ Online เพ่ือให้บริการ การจัดท่าข้อสอบ Pre O-
NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง เป็นต้น 
 5. ก่ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของส่านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่าน เพ่ือน่าผลไปใช้ในการก่าหนดนโยบายและ

แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ 

และร่วมวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 3. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด 
 4. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ 
 5. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา เช่น 
การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพ่ือให้บริการ การจัดท่าข้อสอบ Pre O-NET ของเขตพ้ืนที ่เป็นต้น 
 6. ก่ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

ระดับสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีต้องปรับปรุงเร่งด่วน และ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆ
ของสถานศึกษา)  

2. ก่าหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุของ
สภาพปัญหา 

3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ 
และลักษณะข้อสอบ เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายชนาธิป  ทุ้ยแป      เบอร์ติดต่อ : 0-8143-24688 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นายวิทยา  บัวภารังษี     เบอร์ติดต่อ : 0-8166-06326 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 1.3 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

 
 

1. ชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .............................................เขต................... 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของ 

สพฐ.* 
คะแนนเฉลี่ยของ สพท. 

สูงกว่า/เท่ากับ/ 
ต่ ากว่า 

ประถมศึกษาปีที่ 6    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร ์    
มัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร ์    
มัธยมศึกษาปีท่ี 6    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร ์    
สังคมศาสตรฯ์    
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ให้รอการประกาศผลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
โดย สพฐ. จะน่าขึ้นเว็บไซต์ หรือ ในระบบรายงาน KRS เพื่อใช้เป็นข้อมูลเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

 

3. สรุปคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สพท.  
  ต่่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้นที่เขา้สอบ (ระดับ 1) 
  สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. 1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในบางระดับชั้นที่เข้าสอบ (ระดับ 2) 
         สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ  
    (ระดบั 3 / ผ่านการประเมนิ) 
         สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป ในบางระดับชั้นที่เข้าสอบ 
   (ระดบั 4 / ผ่านการประเมนิ) 
  สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป ในทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ  
  (ระดับ 5 / ผ่านการประเมิน) 

   
              ผู้รับรองข้อมูล .................................................... 

(    ) 
ต่าแหน่ง .............................................. 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 


