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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความร่วมมือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นศูนย์สอบ จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีข้อมูลการดาเนินงานของศูนย์สอบอุดรธานี
เขต 4 ดังนี้ (แยกสรุปเฉพาะโรงเรียนในสังกัด)
1. จานวนโรงเรียนและนักเรียนเข้าสอบ
1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 155 โรงเรียน นักเรียน 2,627 คน
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 45 โรงเรียน นักเรียน 978 คน
2. จานวนห้องสอบและ สนามสอบ แยกเป็น
2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 122 ห้องสอบ แยกเป็น 15 สนามสอบ
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 55 ห้องสอบ แยกเป็น 15 สนามสอบ
3. จานวนกรรมการระดับสนามสอบ รวมทุกระดับ จานวน 475 คน
การรายงานผลการทดสอบ แยกเป็น

1. รายงานผลการทดสอบระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
2. รายงานผลการทดสอบระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. รายงานผลการทดสอบระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานผลการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2556 ได้ร้อยละ 46.08 ลดลง 2.40
เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประกอบด้วย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 49.31 เพิ่มขึ้น 3.94 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 43.86 เพิ่มขึ้น
0.81 ภาษาไทย ร้อยละ 47.83 เพิ่มขึ้น 0.46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 51.31 เพิ่มขึ้น 0.28
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยลดลง ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 39.73 ลดลง 3.42 คณิตศาสตร์
ร้อยละ 44.30 ลดลง 4.87 ศิลปะ ร้อยละ43.64 ลดลง 5.25 และสุขศึกษาพลศึกษา ร้อยละ 48.65 ลดลง
11.21 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยร้อยละทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าสูงกว่า ระดับสังกัด สพฐ. 1.84
เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยร้อยละทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าสูงกว่า ระดับประเทศ 0.34
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1.2 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด 10 ลาดับแรก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) บ้านโพน บ้านนาคูณ บ้านนางิ้ว โนนสูงวิทยา บ้านนาคา บ้านนาแคทุ่งขวาง
โนนทองโนนหวาย ชุมชนบ้านแวง และปะโคสามัคคีวิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.65 67.33 62.85
61.45 60.96 60.64 60.45 60.23 60.09 และ 60.06 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
บ้านจาปาโมง ชุมพลนาคลัง บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ บ้านวังแข้ บ้านสระคลองพัฒนา
บ้านนาตูม บ้านน้าทรง และบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว โดยมีคะแนนเฉลี่ย 33.19 32.91 32.85 31.69 31.58
30.89 30.34 29.77 28.58 และ 25.41 ตามลาดับ
1.3 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านนาแคทุ่งขวาง บ้านโพธิ์โนนแดง ราษฎร์จุฬาสามัคคี บ้านโสกแกคาเจริญ บ้านหนองนกเขียน
บ้านนางาม บ้านถิ่น บ้านโพน นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 และบ้านโนนทองโนนหวาย โดยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 72.00 70.60 65.00 64.86 64.00 64.00 62.80 62.50 61.50 และ61.06 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนน 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วย บ้านนาเก็น บ้านเพิ่มฯ บ้านวังแข้ บ้านนาตูม
อนุบาลบ้านก้องวิทยา ชุมพลนาคลัง บ้านสระคลองพัฒนา บ้านน้าทรง บ้านจาปาโมง และบ้านกลางน้อย
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 33.83 33.00 31.73 31.25 31.19 31.07 30.80 30.33 30.00
และ 24.50 ตามลาดับ
1.4 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านโพน บ้านนาคา บ้านหายโศก ปะโคสามัคคี บ้านดงหวายดงขวาง บ้านนาแคทุ่งขวาง
บ้านโนนอุดม ดอนตาลดงบังวิทยา บ้านโพธิ์โนนแดง และบ้านดงบัง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 80.00
73.25 69.50 68.50 68.27 68.00 68.00 67.67 66.40 และ 66.00 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนน 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน บ้านนาเก็น
บ้านเขือน้า บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ บ้านวังแข้ บ้านเพิ่มฯ บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
บ้านสระคลองพัฒนา บ้านน้าทรง และบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว โดยมีคะแนนเฉลี่ย 34.27 34.08
34.00 34.00 33.33 33.10 31.00 29.60 28.33 และ 26.00 ตามลาดับ
1.5 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) ปะโคสามัคคี บ้านตาดน้าพุ บ้านนาคา บ้านหนองนกเขียน บ้านโพน
บริบาลภูมิเขตต์ บ้านนาคูณ บ้านข่า และโนนสูงวิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 67.50 64.38 64.00
62.50 62.50 61.88 61.76 60.94 60.00 และ 58.33 ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนน 10 ลาดับ
สุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้าปู่ บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ชุมพลนาคลัง บ้านน้าขุ่นโนนผางาม
กลางน้อยเหล่ามะแงว บ้านสมประสงค์ บ้านดงต้องดงพัฒนา ชายแดนประชาสรรค์ บ้านวังบง และ
บ้านจาปาโมง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 24.79 24.50 24.17 23.89 23.75 23.09 22.50 20.83
20.83 และ 20.63 ตามลาดับ
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1.6 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านโพน บ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) บ้านตาดน้าพุ บ้านหนองแวง บ้านลาน บ้านหินตั้ง
บ้านนาคูณ บ้านโนนม่วง อุดรวัฒนานุสรณ์ และบ้านโนนทอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 78.75 78.00
69.00 68.82 68.57 68.46 66.88 65.00 65.00 และ 64.17 ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มี
คะแนน 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วย บ้านน้าซึม บ้านเพิ่มฯ บ้านนาเก็น บ้านนาอ่าง
ชุมพลนาคลัง อนุบาลบ้านก้องวิทยา บ้านดงพัฒนาฯ บ้านนายูง บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
บ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว โดยมีคะแนนเฉลี่ย 26.00 25.50 25.42 25.00 25.00 24.57
23.33 23.33 22.50 และ 20.00 ตามลาดับ
1.7 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) บ้านนางิ้ว บ้านตาดน้าพุ บ้านนาคูณ โนนสูงวิทยา โนนทองโนนหวาย
ปะโคสามัคคีวิทยา บ้านกุดจับ อุดรวัฒนานุสรณ์ และบ้านหนองนกเขียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
73.70 71.70 70.40 66.56 64.89 63.56 62.88 62.50 61.33 และ 61.00 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนน 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านนาคา(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ชุมพลนาคลัง บ้านสมประสงค์ บ้านนาตูม บ้านวังแข้ บ้านหนองบอนเวียงชัย บ้านสระคลองพัฒนา
กลางน้อยเหล่ามะแงว บ้านหินตั้ง และบ้านน้าทรง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 29.08 28.93 28.85 28.75
28.07 26.70 26.20 25.00 24.58 และ 24.58 ตามลาดับ
1.8 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วย
บ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) บ้านนาคูณ บ้านโพน บริบาลภูมิเขตต์ บ้านนางิ้ว อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
บ้านดงหวายดงขวาง ยางโกนวิทย์ บ้านโนนสะอาด และชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 78.40 71.00 66.00 63.36 63.20 62.10 61.62 61.41 60.92 และ 60.86
ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนน 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล ชุมชนสงเคราะห์ บ้านดงหวาย บ้านหนองบอนเวียงชัย บ้านนาตูม
บ้านน้าทรง บ้านสระคลองพัฒนา บ้านวังบง และกลางน้อยเหล่ามะแงว โดยมีคะแนนเฉลี่ย
35.60 35.00 34.67 33.33 32.80 31.50 30.67 30.40 29.78 และ 24.00 ตามลาดับ
1.9 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้ศิลปะ สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านนาคูณ บ้านโพธิ์โนนแดง ชุมชนบ้านแวง บ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) บ้านภูดิน บ้านโพน
บริบาลภูมิเขตต์ โนนสูงวิทยา โนนทองโนนหวาย และบ้านโนนม่วง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
68.13 67.00 62.69 62.00 61.33 61.25 59.95 58.89 58.82 และ 58.75 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนน 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านจาปาโมง จอมศรีโคกก่องวิทยา
บ้านวังแข้ บ้านโนนฐานะ ชุมชนสงเคราะห์ บ้านสระคลองพัฒนา กลางน้อยเหล่ามะแงว บ้านนาตูม
บ้านหนองบอนเวียงชัย บ้านข่า และบ้านจาปาทอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30.00 28.75 27.00 26.82
26.67 26.25 25.00 24.30 24.00 24.00 20.00 และ 15.00 ตามลาดับ
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1.10 โรงเรียนที่มีคะแนนสาระการเรียนรู้งานอาชีพฯ สูง 10 ลาดับแรก ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านนางิ้ว บ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) ดงหวายดงขวาง บ้านถิ่น บ้านนาคา บ้านโนนสะอาด
โนนสูงวิทยา บ้านโพน บ้านนาอ่าง และราษฎร์จุฬาสามัคคี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 75.20 74.40 73.51
71.20 71.00 69.54 68.44 68.00 68.00 และ 66.00 ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนน
10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา บ้านหนองบอนเวียงชัย
กลางน้อยเหล่ามะแงว จอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านนาตูม บ้านโนนฐานะ บ้านเพิ่มฯ
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล บ้านน้าทรง และบ้านข่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย 36.00 35.20 35.00 34.00
33.50 33.45 33.40 30.00 26.00 และ 24.00 ตามลาดับ

2. รายงานผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ระหว่างปีการศึกษา2557 กับปีการศึกษา 2556 ได้ร้อยละ 42.43 ลดลง 4.25
เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีเพียงสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 47.60 เพิ่มขึ้น 1.27
สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ได้แก่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 44.24 ลดลง 1.49
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 35.43 ลดลง 2.06 สุขศึกษาพลศึกษา ร้อยละ 56.56 ลดลง 3.71 วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 43.20 ลดลง 5.34 ศิลปะ ร้อยละ 41.38 ลดลง 6.07 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 33.07 ลดลง 7.93
และภาษาไทย ร้อยละ 37.99 ลดลง 8.67 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยร้อยละทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าสูงกว่า ระดับสังกัด สพฐ. 1.61
เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยร้อยละทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าสูงกว่า ระดับประเทศ 1.73
2.2 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านแวง
บ้านข้าวสาร บ้านธาตุประชานุกูล โนนทองโนนหวาย ยางโกนวิทย์ บ้านหนองแวง หนองกุงวังแสง
ดอนตาลดงบังวิทยา นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 และชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน ตามลาดับ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 57.78 52.40 50.67 50.38
50.12 49.87 49.72 49.66 49.39 และ 49.38 ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
10 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ชุมพลนาคลัง บ้านนาแค บ้านใหม่
บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านผักบุ้ง บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) บ้านหนองโนไชยวาน บ้านนาเก็น
และบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.11 34.55 34.33 34.20 34.11 33.62 33.43 33.27
32.89 และ 30.06 ตามลาดับ
2.3 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละวิชาภาษาไทย มากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วยโรงเรียน
ชุมชนบ้านแวง บ้านธาตุประชานุกูล โนนทองโนนหวาย บ้านหัวขัว ชุมชนบ้านสร้างแป้น บริบาลภูมิเขตต์
บ้านหนองทุ่ม ยางโกนวิทย์ ดงหวายดงขวาง และดอนตาลดงบังวิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 49.50 48.80 48.37 47.81 46.75 46.03 45.88 45.81 45.34
และ 44.62 ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 10 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านท่าลี่ กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านนาแค ชุมพลนาคลัง บ้านหยวก บ้านนาเก็น

หน้าที่ 5
บ้านผักบุ้ง บ้านเพิ่ม และบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30.31 29.60 29.45 29.26
28.41 28.37 27.45 27.08 27.01 และ 26.60 ตามลาดับ
2.4 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสาระสังคมศึกษา ฯ มากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านหัวขัว บ้านข้าวสาร บ้านหนองทุ่ม บ้านท่าลี่ ยางโกนวิทย์ บ้านเทื่อม โนนทองโนนหวาย
หนองกุงวังแสง บ้านหนองแวง และบ้านธาตุประชานุกูล โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย 59.82 57.60 55.00 55.00 54.40 54.22 54.11 53.73 53.13 และ 52.93 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 10 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียน บ้านผักบุ้ง ชุมพลนาคลัง
บ้านนาแค กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ น้าโสมประชาสรรค์ฯ บ้านน้าปู่ บ้านหยวก บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านเพิ่มฯ และบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 41.08 40.71 40.71 40.47 40.46 40.26
38.15 36.73 36.20 28.33 ตามลาดับ
2.5 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มากที่สุด 10 อันดับแรก
ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านแวง ดอนตาลดงบังวิทยา บ้านธาตุประชานุกูล บ้านหัวขัว บ้านคูดงฯ
ชุมชนบ้านสร้างแป้น หนองกุงวังแสง ดงหวายดงขวาง โนนทองโนนหวาย และบ้านข้าวสาร โดยมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 53.78 52.06 50.00 49.45 47.73
47.00 45.73 45.24 42.89 และ 37.87 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 10 ดาดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหยวก นาแค คาด้วง บ้านใหม่
บ้านน้าปู่ บ้านกาลึม ชุมพลนาคลัง กลางใหญ่ฯ บ้านน้าซึม และบ้านโชคเจริญ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
25.23 25.18 24.80 24.29 24.09 23.22 23.14 22.98 22.86 และ 21.82 ตามลาดับ
2.6 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านหนองทุ่ม บ้านขอนยูง ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ดอนตาลดงบังวิทยา ยางโกนวิทย์ บ้านหนองแวง บ้านเชียงดีกุดเซือม บ้านธาตุประชานุกูล โดยมีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 57.69 54.56 51.96 50.40 46.61 46.38 44.21 43.93 42.72 และ 42.29 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ บ้านนาเก็น
บ้านนาแค บ้านน้าซึม บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านคาด้วง บ้านหัวช้าง บ้านหนองโนไชยวาน บ้านผักบุ้ง
บ้านกาลึม และ และบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 25.73 25.00 24.87 24.80 24.44
23.60 23.44 23.31 22.89 22.22 และ 21.33 ตามลาดับ
2.7 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน โนนทองโนนหวาย บ้านหนองแวง คาบงเจริญสุข
บ้านสะคุวิทยา บ้านเทื่อม บ้านธาตุประชานุกูล และบ้านท่าลี่ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.88 60.74
57.11 56.09 55.50 54.67 54.44 53.93 และ 53.33 ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโชคเจริญ บ้านโนนสมบูรณ์ ชุมพลนาคลัง บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
กลางใหญ่นิโรธรังสีฯ บ้านหนองโนไชยวาน บ้านเชียงดีกุดเซือม บ้านนาเก็น บ้านเพิ่ม และบ้านใหม่
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 32.91 32.55 31.86 31.67 30.47 29.57 29.50 29.00 27.13 และ 21.14
ตามลาดับ
2.8 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสาระการเรียนรู้สุขศึกษา มากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

หน้าที่ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านข้าวสาร ยางโกนวิทย์ คาบงเจริญสุข หนองกุงวังแสง บ้านหนองแวง
ดอนตาลดงบังวิทยา ดงหวายดงขวางและบ้านธาตุประชานุกูล โดยมีคะแนนเฉลี่ย 75.83 71.17 67.50
66.25 66.00 65.43 64.17 63.56 และ 63.21 ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
10 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น บ้านคูดงประชาสรรค์ ชุมพลนาคลัง บ้านผักบุ้ง
บ้านนาแค บ้านหนองโนไชยวาน บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านนาเก็น บ้านเทื่อม และบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 49.97 49.32 48.75 47.65 47.14 46.59 45.63 45.56 และ 38.33 ตามลาดับ
2.9 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสาระการเรียนรู้ศิลปะ มากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ ชุมชนบ้านแวง บ้านข้าวสาร นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 บ้านหนองทุ่ม
บ้านหนองแวง ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน หนองกุงวังแสง บ้านหัวช้าง และโนนทองโนนหวาย โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 61.82 61.67 57.83 51.45 49.63 49.35 49.34 48.83 47.25 และ 46.67 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 10 ลาดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหยวก บ้านหนองโนฯ
บ้านเทื่อม บ้านท่าลี่ บ้านกาลึม บ้านผักบุ้ง บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ บ้านนาเก็น บ้านเพิ่ม ฯ และ
ชุมชนบ้านสร้างแป้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.19 34.82 33.52 33.33 33.19 33.08 32.92 32.50
32.25 และ 32.08 ตามลาดับ
2.10 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ มากที่สุด 10 อันดับแรก
ประกอบด้วยโรงเรียน ชุมชนบ้านแวง บ้านหนองแวง บ้านข้าวสาร ยางโกนวิทย์ นิคมสร้างตนเอง
ห้วยหลวง 2 คาบงเจริญสุข ดงหวายดงขวาง บ้านสร้างก่อ หนองกุงวังแสง และบ้านหนองทุ่ม
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 63.78 59.04 57.80 57.80 56.00 55.50 52.62 51.45 51.20 และ 51.20
ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 10 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านปากเจียงโนนทอง บ้านผักบุ้ง บ้านใหม่ บ้านเพิ่มฯ ชุมชนบ้านสร้างแป้น บ้านหยวก บ้านนาจานฯ
บ้านเทื่อม บ้านนาเก็น และบ้านหนองโนไชยวาน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 37.40 37.23 37.00 33.33 32.44
32.31 32.00 31.85 31.50 และ 30.57 ตามลาดับ

3. รายงานผลการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) บ้านโพน บ้านนาคูณ บ้านนางิ้ว โนนสูงวิทยา บ้านนาคา บ้านนาแคทุ่งขวาง
ปะโคสามัคคีวิทยา บ้านโพธิ์โนนแดง และบ้านหายโศก โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.65 67.33 62.85
61.45 60.96 60.64 60.45 60.06 58.02 และ 57.94 ตามลาดับ
ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด 10 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาคา(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ชายแดนประชาสรรค์ บ้านวังบง บ้านจาปาโมง บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ บ้านวังแข้ บ้านสระคลองพัฒนา บ้านนาตูม
บ้านน้าทรง และบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.19 34.42 33.50 32.19 31.58 30.89
30.34 29.77 28.58 และ 25.41 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบรวมเฉลี่ยทุกโรงเรียนทุกสาระ
ได้ร้อยละ 47.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 เพิ่มขึ้น 1.10
ที่มา www.niets.or.th แสดงข้อมูลไว้ที่ www.thanongsin.net

