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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Model แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active  Learning ของครูผู้สอนภายใต้
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14. ช่ือโมเดลในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาภายใต้โครงการIFTE ปี 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข้องาน Best Practices ท่ีโรงเรียนจะด าเนินการภายใต้โครงการIFTE ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
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ด้านท่ี 2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563-2565 

 

โรงเรียน………
…………………. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63) คณิตศาสตร์ (64) วิทยาศาสตร์ (65) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

ระดับประเทศ             

ระดับจังหวัด             

ระดับโรงเรียน             

 



 

 

โรงเรียน………
…………………. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63) คณิตศาสตร์ (64) วิทยาศาสตร์ (65) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

ระดับประเทศ             

ระดับจังหวัด             

ระดับโรงเรียน             

 

 

 

โรงเรียน………
…………………. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63) คณิตศาสตร์ (64) วิทยาศาสตร์ (65) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

ระดับประเทศ             

ระดับจังหวัด             

ระดับโรงเรียน             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

           โรงเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ภาษาอังกฤษ (63) 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

สรุปต่ า 

ท้ัง 3 ปีการศึกษา 

     

 

 

           โรงเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คณิตศาสตร์ (64) 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

สรุปต่ า 

ท้ัง 3 ปีการศึกษา 

     

 

 

           โรงเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ภาษาไทย (61) 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

สรุปต่ า 

ท้ัง 3 ปีการศึกษา 

     

 

 

           โรงเรียน 

      มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ วิทยาศาสตร์ (65) 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

สรุปต่ า 

ท้ัง 3 ปีการศึกษา 

     



3. จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50  
ขึ้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 -2564 

 

โรงเรียน 

จ านวนผู้เข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาไทย 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาอังกฤษ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาวิทยาศาสตร์ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาคณิตศาสตร์ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

 



4. แสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ท่ีได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 50 
ขึ้นไป ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาไทย 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาอังกฤษ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาวิทยาศาสตร์ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาคณิตศาสตร์ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

 



5. แสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ท่ีได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 50 
ขึ้นไป ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาไทย 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาอังกฤษ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาวิทยาศาสตร์ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

 

โรงเรียน 

จ านวนเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาคณิตศาสตร์ 

      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 2565 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

          

 

 

 

 



6. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2565  

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : วิชาภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      



7. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2565  

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : วิชาภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      



 8. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2565 

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      

 

 

 

 

 

โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : วิชาภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ผลการเปรียบเทียบ 

(+/-) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      


