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การสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) จะมกีารเปลีย่นแปลงและเขม้เหมอืนปทีีผ่า่นมาหรอืไม่ 
และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัรา่งข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับระบบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 
............................................................................................................................. .................................................... 

วิษณ ุทรพัยส์มบตั ิ
ผูอ้ านวยการส านกัทดสอบทางการศกึษา สพฐ. 

 
ข้อค าถาม : การสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) จะมีการเปลี่ยนแปลงและเข้มเหมือนปีที่ผ่านมา

หรือไม่ 
ค าตอบ 
1. การทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการศึกษา

ทั้งประเทศว่าเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร โดยที่กระบวนการจัดการสอบจะต้องมี
มาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตร ดังนั้น หน่วยงานที่จัดสอบ 
ทั้งส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หน่วยงานที่จัดสอบ NT ช้ัน  
ป.3) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (หน่วยงานที่จัดสอบ O-NET ช้ัน ป.6 ม.3 
และ ม.6) จะต้องมีมาตรฐานและเข้มข้นเหมือนปีที่ผ่านๆ มา ทั้งในด้านการพัฒนาแบบทดสอบที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานตามกรอบโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางฯ การบริหารจัดการสอบของศูนย์สอบที่โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ การรายงานผลการสอบที่เป็นระบบ และการน าผลสอบไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็น
ต้น 

 
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการเปิดปิดภาค

เรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา ดังนั้น หน่วยงานที่จัดสอบระดับชาติจะได้พิจารณาถึง
ช่วงเวลาของการทดสอบระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่ง 
โดยให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเลื่อนเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และสอดคล้องกับช่วงเวลาที่
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องใช้ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ม.6 ในการสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย ถ้าแนวโน้มสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ไม่เสี่ยงต่อการสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่
นักเรียน การจัดสอบ NT และ O-NET ก็จะเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการสอบในปีที่ผ่านมา และมี
ความพยายามที่จะใช้นวัตกรรมทางด้านการสอบเพิ่มมากข้ึน เช่น การวิจัยและพัฒนาระบบการทดสอบ
ออนไลน์ การน า AI มาช่วยตรวจกระดาษค าตอบอัตนัยของผู้เรียน รวมถึงการน าข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การทดสอบสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการทดสอบให้น้อยลง การลดความเครียดและวิตกกังวลของ
นักเรียนจากการสอบจ านวนมาก เป็นต้น 
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับระบบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับระบบการทดสอบระดับชาติในขณะนี้มีหลาย

ประการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวิเคราะห์ความเป็นไปได้และน าข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานในหลายประเด็นไปยังหน่วยงานที่จัดสอบ O-NET เช่น  

1. วิธีการสอบใช้การสุ่มสอบหรอืสมคัรใจของนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ส่วนนักเรียนช้ัน ม.6 ใช้การสอบ
ทุกคน (หากจ าเป็นต้องใช้ผล ONET ในการคัดเลือกเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา)  

2.  รูปแบบการสอบใช้วิธีการสุ่มสอบหรือสมัครใจส าหรับนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 โดยเริ่มใช้วิธีการสุ่ม
สอบหรือสมัครใจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  

3. รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควรยึดโยงกับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและ
เป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ)  

เนื่องมาจากเหตุผลในหลายประการ ดังนี้  
-ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2553 “มาตรา 26 ก าหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
กตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนผู้เรียน ความประพฤติ สังเ

การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา และให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา 26 ข้างต้น มิได้ก าหนดให้การสอบระดับชาติต้องด าเนินการจัดสอบกบันักเรียนทกุ
คน และการก าหนดให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ก็มิได้ระบุว่าเป็น
การสอบระดับชาติ แต่สถานศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัย สามารถใช้วิธีการตามวรรคหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน 
การสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาได้ 

-การประเมินระดับชาติเน้นการประเมินความรู้ เป็นหลัก ท าให้การเรียนการสอนของการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานทั้งหมดถูกเตรียมการเพื่อการประเมินระดับชาติ ที่เน้นวัดและประเมินความรู้ ทฤษฎี และยังมีการจัด
สอบหลายวิชา หลายครั้ง ซึ่งเป็นการสอบที่เน้นความรู้ทฤษฎีเช่นเดียวกัน เพียงแต่ลุ่มลึกต่างกัน ส่งผลให้นักเรียน 
มีความเครียด และยังท าให้วงจรการพัฒนาผูเ้รยีนขาดการพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้น การสอบ O-NET ควรมุ่งให้ข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาผู้เรียน การด าเนินการจัดสอบ O-NET ด้วยวิธีการสุ่มสอบหรือสมัครใจ จะท าให้การน า
ผล O-NET ไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถน าคะแนนจากการสอบ  O-NET ไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์  

- วัตถุประสงค์ของ O-NET คือ ต้องการเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งประเทศว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร จึงไม่จ าเป็นต้องวัดกับนักเรียนทุกคน ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าลังพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่มิใช่การวัดและประเมินผลที่
เน้นเนื้อหาอีกต่อไป ดังนั้น หน่วยงานที่จัดการสอบระดับชาติ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบ วิธีการ และการ
บริหารจัดการสอบ เพื่อให้การวัดและประเมินผลในทุกระดับสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- การด าเนินการสอบ O-NET แบบสุ่ม จะท าให้รูปแบบข้อสอบแบบเขียนตอบถูกน ามาใช้มากข้ึน หรือ
แม้แต่การสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ อาจสามารถด าเนินการได้ อีกทั้งยังท าให้มิติการประเมินทักษะ
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กระบวนการและคุณลักษณะถูกน ามาประเมินในข้อสอบระดับชาติได้  และท าให้รูปแบบของข้อสอบ O-NET ยึด
โยงกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างแท้จริง 

- หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการสอบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วย ทั้งการออกข้อสอบ การ
ตรวจข้อสอบอัตนัย ก็สามารถลดคนท างาน ไม่ดึงครูออกนอกช้ันเรียน และสามารถใช้ศูนย์สอบของ สทศ. และ
ประสานความร่วมมือกับ สพฐ. ในการใช้ศูนย์ HRDC ในการจัดสอบได้ 

- ปัจจุบันสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยมีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน จึงไม่จ าเป็นต้องคัดเลือก
นักเรียน ดังนั้น O-NET อาจไม่มีความจ าเป็นไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลายๆ คณะ 
 ดังนั้น ความเป็นไปได้ของข้อเสนอเพื่อให้มีการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ก็ต้องได้รับการ
พิจารณาและตัดสินใจจากระดับนโยบาย และเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อปรับระบบการ
ทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างแท้จริง 
 


