
• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ส านักทดสอบทางการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

• ความเคลื่อนไหวเก่ียวกบัการทดสอบ 
O-NET, GAT/PAT และวิชาสามญั 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

จากการประชุมหารือแนวทางการทดสอบ O-NET, GAT/PAT และ วิชาสามญั 9 วิชา 
วนัที ่17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวลัลภ อาคารราชวลัลภ กระทรวงศึกษาธิการ



ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



1. ผลเปรียบเทียบ O-NET ของ สพฐ. กบัระดบัประเทศ 
(รวมทกุสงักดั) 

2. ผลเปรียบเทียบ O-NET สงักดั สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2561
กบัปีการศึกษา 2562

3. พฒันาการ O-NET ย้อนหลงั 5 ปีการศึกษา (พ.ศ.2558-2562) 
ของ สพฐ. 

4. สาระการเรียนรูท่ี้ต้องปรบัปรงุ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2562

5. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนนผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
6. แนวทางการยกระดบัผล O-NET ของ สพฐ. 

6 ประเดน็ท่ีน าเสนอ
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ผลเปรียบเทียบ O-NET 
ของ สพฐ. กบัระดบัประเทศ (รวมทกุสงักดั)

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3
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ผลเปรียบเทียบ O-NET 
ของ สพฐ. กบัระดบัประเทศ (รวมทกุสงักดั)

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6
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ผลเปรียบเทียบ O-NET สงักดั สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ กบัปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6

2



ผลเปรียบเทียบ O-NET สงักดั สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ กบัปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓
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ผลเปรียบเทียบ O-NET สงักดั สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ กบัปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖

2
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สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรบัปรงุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2562
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สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรบัปรงุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2562
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สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรบัปรงุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรบัปรงุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

ปีการศึกษา 2562

4



สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรบัปรงุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ

ปีการศึกษา 2562

4



ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนน
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

1. นักเรียนบางคนขาดแรงจงูใจ ไมเ่หน็ความส าคญั และขาดความ
ตระหนักในการทดสอบ (โดยเฉพาะนักเรียนท่ีไมต้่องน าผลไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้) 

2. ข้อสอบบางกลุ่มสาระการเรียนรูมี้ความยากหรอืความซบัซ้อนของ
โจทยข์้อค าถาม และสถานการณ์ของข้อค าถาม

3. ข้อสอบมีความซบัซ้อนหรอืท าหลายขัน้ตอนกว่าจะได้ค าตอบ หรอื
ต้องวดัหลายตวัช้ีวดัด้วยข้อสอบเพียงข้อเดียว ท าให้เดก็ยงัไม่
คุ้นเคยและท าไมไ่ด้
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนน
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

4. สถานศึกษาบางแห่งมุง่เน้นการติวข้อสอบก่อนเข้าสอบ อาจท าให้
นักเรียนมีความเครียด เบือ่หน่าย และไมเ่น้นการตรวจสอบทบทวน
ให้ผูเ้รียนมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีเป็นกรอบโครงสรา้งการทดสอบ 
(Test Blueprint)

5. สถานศึกษาบางแห่งจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นเน้ือหาวิชา
มากกว่ามาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสตูร ดงันัน้ นักเรียนจึงยงัไม่
มีความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีเป็นกรอบการ
สอบ O-NET

6. การแพรร่ะบาดของโรค COVIC 19 อาจท าให้มีนักเรียนท่ีเข้าสอบ
บางคนขาดสมาธิในการท าข้อสอบ 

5



1) วิเคราะหผ์ล O-NET เพ่ือค้นหากลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และสาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรบัปรงุเร่งด่วน และก าหนดแนวทางการยกระดบั
คณุภาพผู้เรียนท่ีสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา

2) สร้างความตระหนัก แรงจูงใจ และส่ือสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
ความส าคญัของการทดสอบ O-NET และการน าผลการทดสอบไปใช้

3) ส่ือสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัรายละเอียดของการทดสอบ O-NET 
เก่ียวกบัแผนผงัโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) รปูแบบข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ และการปฏิบติัตนของผู้เข้าสอบ เป็นต้น  

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนและการวดั
ประเมินผลในชัน้เรียน ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสตูร

5) สร้างความคุ้นชินให้กบัสถานศึกษาเก่ียวกบัรปูแบบข้อสอบและ
กระดาษค าตอบ O-NET ไปใช้ในการวดัผลในชัน้เรียน

แนวทางการยกระดบัผล O-NET 
สงักดั สพฐ. 
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6) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพฒันาหรือน าข้อสอบท่ีมีโจทย์
สถานการณ์ หรือเน้ือหาลกัษณะเดียวกบั O-NET ท่ีมีความซบัซ้อนหรือต้องท า
หลายขัน้ตอน หรือต้องวดัหลายตวัช้ีวดัด้วยข้อสอบเพียงข้อเดียวมาใช้ในการวดั
และประเมินผลในชัน้เรียน

7) ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผลให้มีความพร้อม
ในการสอบ O-NET เช่น ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พฒันาคลงั
ข้อสอบมาตรฐานแบบออนไลน์ เป็นต้น

8) พฒันาคลงัข้อสอบตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสตูรท่ีเน้นทกัษะการ
คิดวิเคราะหใ์ห้บริการแก่สถานศึกษา คลงัข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดบั
นานาชาติ (PISA) เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะการคิด

9) พฒันาศกัยภาพครผูู้สอนในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั
ของหลกัสตูร ทัง้ข้อสอบแบบเลือกตอบและข้อสอบเขียนตอบ

แนวทางการยกระดบัผล O-NET 
สงักดั สพฐ. 
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การด าเนินงานของ สพฐ.
ในการวางแผนการทดสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2563

1. ประสานกบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) เรือ่ง การเล่ือนเวลาเปิด-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563

2. รว่มก าหนดแนวทางการบริหารจดัการสอบ O-NET เพื่อให้ครอูยู่
ในชัน้เรียน (เช่น การเชิญครมูาสรา้งข้อสอบ การใช้ครมูา
ตรวจข้อสอบอตันัย เป็นต้น)

3. จดัประชุมหารอืฯ เรือ่งแนวทางการวดัและประเมินคณุภาพผูเ้รียน 
ปีการศึกษา 2563 (O-NET, GAT, PAT และวิชาสามญั 9 วิชา) 
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในวนัท่ี 17 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. โดยมี 
รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุม



ความเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัการทดสอบ O-NET, GAT/PAT และ วิชาสามญั 9 วิชา

ปีการศึกษา 2563
จากการประชมุหารือแนวทางการทดสอบฯ

เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชมุราชวลัลภ อาคารราชวลัลภ 
กระทรวงศึกษาธิการ



หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
1. กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

2. ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

5. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

6. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)

7. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)

8. ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ : 
เพื่อหาแนวทางการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผู้เรียน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการ
ทดสอบและไม่สร้างความเครียดให้กับผู้เรียน



1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ประเทศอังกฤษ
3. ประเทศฟินแลนด์
4. ประเทศสิงคโปร์
5. ประเทศเกาหลีใต้
6. ประเทศญ่ีปุ่น

แนวทางการทดสอบผู้เรียน
และการใช้ผลการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของต่างประเทศ



ประเทศ ระบบการเขา้ศกึษาตอ่
ระดบัอุดมศกึษา

เอกสารประกอบการสมคัร กระบวนการ

สหรัฐอเมริกา -ระบบการรบัตรง
-รูปแบบ Holistic 
admission

1. ประวัติผลการเรียน 
2. Standardized Test ซึ่งส่วนใหญแ่ล้วจะเปน็ 

SAT Subject test และ ACT ตามแต่ละ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. จดหมายแนะน าตัวเดก็จากครู 
4. เรียงความเกีย่วกับตนเอง เช่น กิจกรรมที่เคย

ท า และเหตุผลที่สมัครเข้าในมหาวิทยาลยั
เหล่านั้น 

5. การสัมภาษณ(์ในบางมหาวิทยาลยั)

-การรับสมัครผ่านเว็บไซต์
-บางมหาวิทยาลัยอาจขอเอกสารเพิ่มเตมิ 
เช่น portfolio ใบประกาศตา่งๆ  เรียงความ 
หรือมีการสัมภาษณเ์พิ่มเตมิ
- Early Action ยื่น ช่วงเดือนตุลาคม
- Regular Decision:  30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 
รอบนี้สามารถยื่นไดห้ลายมหาวิทยาลัย

UNITED STATES OF AMERICA



ประเทศ ระบบการเขา้ศกึษาตอ่
ระดบัอุดมศกึษา

เอกสารประกอบการสมคัร กระบวนการ

สหราช
อาณาจักร

UCAS
Universities and Colleges 

Admissions Service
คือหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีร่ับสมัคร

บุคคลเพือ่เข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศกึษาของ
สหราชอาณาจักร

1. ใบรับรองผลการเรียน
2. ใบรับรองจากโรงเรียน
3. ผลคะแนนการสอบระดับชาติ

(A-Level : เลือกเฉพาะวิชาตามสาขา
ของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาตอ่)

4. จดหมายแนะน าตัว
5. Statement of Purpose
6. Resume

- ส่งใบสมัครผา่นระบบ UCAS  
(1 ครั้งในรอบป)ี

- เลือกมหาวิทยาลัยไดสู้งสุด 5
แห่ง

- ส่งเอกสารใบสมคัร

UNITED KINGDOM



ประเทศ ระบบการเข้าศึกษาต่อ
ระดบัอดุมศึกษา

เอกสารประกอบการสมคัร กระบวนการ

Finland UAF : University Admissions 
Finland  คือหน่วยงานที่รบัสมคัร
นักเรียน โดยพิจารณาจากคะแนน
ข้อสอบกลาง ที่เรียกว่าThe Finnish 
Matriculation Examination ซึ่งถือ
เป็นทั้งระบบการจบ ม.6 (ถ้าไม่ผ่านสอบ
แก้ตัวได้ 3 ครั้ง) 

หมายเหตุ: อนาคตการสอบจะเปน็ระบบ
Digital ทั้งหมด

1. คะแนน Final Exam หรือ 
Matriculation Examination

2. คะแนนสอบ 4 วิชา ภาษาแม่ 
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ 
และวิชาอ่ืนๆ (เลือกได้ตาม
ความถนัด จาก 13 วิชา) ซึ่งแต่
ละมหาวิทยาลัยจะก าหนดเกณฑ์
คะแนนแตกต่างกัน
หมายเหตุ ไม่ใช้ GPAX

3. เกรด ม.6 ในบางวิชาที่
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด 

- สอบ 2 ครั้งต่อปี และ สอบวันเว้น 2 –
3 วัน

- เลือกคณะทีต่อ้งการ 6 อันดับ
- ยื่นคะแนน Matriculation 

Examination ต่อมหาวิทยาลัย 
- บางมหาลัยอาจมีข้อสอบของตัวเอง 

แล้วน ามาพิจารณาร่วมกบั 
Matriculation Examination

FINLAND



ประเทศ ระบบการเข้าศึกษา
ต่อระดบัอดุมศึกษา

เอกสาร
ประกอบการสมคัร

กระบวนการ

Singapore ไม่มีระบบกลาง 
มหาวิทยาลัยแต่ละแหง่
จะด าเนินการคดัเลอืก
เอง โดยพิจารณาจาก

การสอบ A-level

คะแนนสอบ A-Level - ระบบ 4 ปี (Four-Year Express)
- ระบบ Junior College (2 ปี) โดยต้องสอบ O-Level ผ่านตามเกณฑ์ 
- การเรียนใน Junior College นักเรียนจะเรียน 2 วิชาหลัก คือ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สอบ และวิชาที่ต้องใช้เพ่ือสอบในวิชาที่
ต้องยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัย (3-4 วิชา) สามารถสอบใหม่ได้
จนกว่าจะได้เกรดที่ต้องการ

- สอบ A-Level โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวด
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจการค้า  ในวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
น าคะแนน A-Level ไปยื่นกับมหาวิทยาลัย

SINGAPORE



ประเทศ ระบบการเขา้ศกึษาตอ่
ระดบัอุดมศกึษา

เอกสารประกอบการสมคัร กระบวนการ

เกาหลีใต้ 1.ระบบรับตรง
2.ระบบรับกลาง ที่เรียกว่า Suneung
หรือ CSAT (The College 
Scholastic Ability Test)

หมายเหตุ:
- สามารถสอบ Suneung ได้เรื่อยๆ ไม่
จ ากัดอายุ
- มหาวิทยาลัยในเกาหลีทั้งรัฐบาลและ
เอกชน พิจารณาคะแนน Suneung

1.ใบสมัคร
2.เอกสารการสมัครเพ่ิมเติม ในเอกสารก็จะ

มีให้เขียนเลือกคณะที่จะเข้า, จดหมาย
แนะน าตัว, Study Plan, ผลงานต่างๆ

3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ผลการสอบ Suneung
5. จดหมายแนะน าจากอาจารย์ 2 ท่าน
6. Portfolio กิจกรรม
7. อาจมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณา

แบ่งออกเป็น 2 วิธี 
1.ระบบรับตรง มีอยู่ 3 วิธีการ

1.1 การยื่นเกรดของโรงเรียน 
1.2 การยื่น Portfolio กิจกรรม 
1.3 การสอบเขียนเรียงความ 

-นักเรียนเลือกยื่นสมัคร ได้ 6 มหาวิทยาลัย
2.ระบบรับกลาง ท่ีเรียกว่า Suneung หรือ CSAT 
(The College Scholastic Ability Test) 
สอบปีละครั้ง โดยสอบทุกวิชาในวันเดียว 
(8 ช่ัวโมง) (เดือน พ.ย.)
-นักเรียนยื่นได้ 3 มหาวิทยาลัย

SOUTH KOREA



ประเทศ ระบบการเขา้ศกึษาตอ่
ระดบัอุดมศกึษา

เอกสารประกอบการสมคัร กระบวนการ

ญี่ปุ่น 1. คัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ
กลาง ช่ือว่า National 
Center Test for 
University Admissions
2. คัดเลือกโดยการจัด
สอบเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย

1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย
2. เอกสารประวัติส่วนตัว
3. ใบรับรองการส าเร็จการศึกษา 
4. ใบแสดงผลการเรียน
5. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผอ.

โรงเรียน
6. ผลการสอบความรู้ทางวิชาการ และ การ

ทดสอบความถนัดและความสามารถ (อ่ืนๆ)
7. เอกสารอ่ืนๆท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เข่น การ

เขียนเรียงความอาจมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณา

แบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ แต่ละรอบใช้เวลา 2 วัน 
รอบแรก: คัดเลือกโดยการใช้ข้อสอบกลาง ช่ือว่า 
National Center Test for University Admissions 
สอบพร้อมกันทั่วประเทศ
รอบที่สอง: คัดเลือกโดยการจัดสอบเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย (University Test ) เป็นการสอบเฉพาะ 
วิชาท่ีจะสอบน้ันก็จะข้ึนอยู่กับแต่ละคณะหรือทาง
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด นักเรียนจะต้องได้คะแนนจาก
การสอบในระบบกลางมาก่อนแล้ว 

JAPAN

หน่วยงานท่ีเข้า



THAILAND



แนวทางการทดสอบ O-NET, GAT/ PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 
2563

ประเด็นการประชุมหารือ

5.บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

6.การน าผลการทดสอบไปใช้

7.อื่น ๆ

1.รูปแบบการทดสอบ

2.ลักษณะของข้อสอบ

3.ช่วงเวลาในการทดสอบ

4.วิธีด าเนินการทดสอบ



ร่างประเด็นข้อเสนอจากการประชุมหารือฯ
1. รูปแบบการทดสอบ
• ให้ลดวิชาท่ีสอบ เพ่ือลดความเครียดของผู้เรียน เช่น การสอบท่ียึดเน้ือหา (Content based 

Testing) ได้แก่ O-NET (ความรู้พ้ืนฐาน) กับวิชาสามัญ 9 วิชา (ความรู้ขั้นสูง)

2. ลักษณะข้อสอบ
1) ควรน าข้อสอบ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญรวมเป็นชุดเดียวกัน แบ่งส่วนให้ชัดเจน 

หรือใช้ข้อสอบ 1 ชุดแต่สามารถตอบโจทย์ได้ท้ัง O-NET,GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ 
2) ออกแบบให้ข้อสอบ 1 ข้อ สามารถตอบโจทย์ได้มากขึ้น รวมถึงการพิจารณาหาคะแนน

ความสัมพันธ์จากผลการสอบวิชาต่าง ๆ เพ่ือลดการสอบให้น้อยลง
3) แยกการวัด Aptitude Test เพราะแต่ละสาขาวิชาต้องการนักเรียนท่ีมีความถนัดแตกต่างกัน
4) ควรใช้ Aptitude Test ได้ก่อนจบการศึกษา ส่วนข้อสอบท่ีวัดอิงเน้ือหาวิชา 

จะต้องก าหนดแนวทางการด าเนินการต่อให้ชัดเจนในอีก 3 ปีข้างหน้า
5) การทดสอบระดับชาติ ควรเน้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ส่วนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เป็นการสอบเพ่ือแข่งขัน จะต้องเป็นธรรมและคัดคนท่ีเหมาะสมเข้าได้จริง 



ร่างประเด็นข้อเสนอจากการประชุมหารือฯ
3. ช่วงเวลาการทดสอบ
• เน่ืองจาก Aptitude Testing เป็น Free Content การสอบจึงไม่จ าเป็นต้องเรียนให้จบหลักสูตร 

นักเรียนสามารถสอบได้หลายคร้ังก่อนจบการศึกษา

4. วิธีการทดสอบ
1) ใช้ระบบข้อสอบกลางท่ีได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ สะท้อนคุณภาพท่ีแท้จริง
2) ให้การสอบ O-NET ยึดเป้าหมายและหลักการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน หลีกเลี่ยงการสอบ

เพ่ือติว ส่งผลท าให้หลักสูตรไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
3) บริหารจัดการสอบ O-NET ท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน 
4) ใช้การสุ่มนักเรียนเข้าสอบ O-NET เช่น สุ่มนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 

อาจจ าเป็นต้องสอบทุกคน หากต้องใช้ผลเพ่ือการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
5) ใช้เทคโนโลยีบริหารการสอบและค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์สอบ
6) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เพ่ือลดจ านวนครูท่ีต้องออกจากห้องสอบ
7) ให้มีการสอบท้ัง Aptitude test การสอบท่ีใช้ข้อสอบวิชาการ และการใช้ Portfolio เพ่ือลด

ความเครียด



ร่างประเด็นข้อเสนอจากการประชุมหารือฯ

5. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันท างานเพื่อหาแนวทางการทดสอบที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

2) การสอบ O-NET ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหา รูปแบบ วิธีการ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะปรับเปลี่ยนไป

3) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนวทางที่ตรงกับโจทย์ของประเทศตามที่
ท่านนายกรัฐมนตรีก าหนดไว้  คือ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมี
องค์ประกอบการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแรง” 



ร่างประเด็นข้อเสนอจากการประชุมหารือฯ

6. การน าผลการทดสอบไปใช้
1) ใช้ผล O-NET ที่ตรงวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือเพื่อติดตามคุณภาพการจัด

การศึกษา
2) ไม่ควรใชผ้ล O-NET เพื่อการโยกย้ายหรือให้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา
3) มหาวิทยาลัยควรมีสิทธิในการคัดเลือกนักเรียนตามบริบทพื้นที่ 
4) หากมีการเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

จะต้องแจ้งให้สาธารณชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี
5) พิจารณาการใช้ GPAX เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
6) ไมส่ร้างข้อสอบที่วัดเพื่อการแข่งกันในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

แต่ควรเป็นการสอบเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเอง 
7) เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ Portfolio ยื่นสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลยั ถือเป็น

การเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 



ร่างประเด็นข้อเสนอจากการประชุมหารือฯ

6. การน าผลการทดสอบไปใช้ (ต่อ)
8) การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาวิชาท่ีไม่มีการแข่งขันสูง ให้เลือกสอบเฉพาะวิชาท่ีจ าเป็น
9) ปี พ.ศ. 2566 ถ้านักเรียนมี GPA แล้ว จ าเป็นต้องมี O-NET หรือไม่  และถ้าสามารถจัดล าดับ

โรงเรียนได้ ก็สามารถน า GPA มาเปรียบเทียบกันได้ เพ่ือคัดนักเรียนเข้าเรียน
10) ข้อเสนอในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ควรแบ่งการสอบเป็น 2

ประเภท 
ประเภทท่ี 1: การวัดความถนัด (Aptitude) GAT/PAT
ควรปรับให้เป็นการวัด Aptitude ท่ีแท้จริง นักเรียนไม่จ าเป็นต้องสอบหลังจบการศึกษา สอบได้

หลายคร้ัง เพราะข้อสอบไม่ติดเน้ือหาวิชา 
ประเภทท่ี 2 : การวัดเน้ือหา (Content-based Testing) 
(1) การวัดองค์ความรู้ เช่น การสอบ O-NET หรือน าผลการสอบไปท า Psychometric Scale
(2) การวัดองค์ความรู้เฉพาะตามสาขาวิชา (คล้ายกับ A-Level) เป็นข้อสอบท่ีมีเน้ือหาขั้นสูง 

(ปัจจุบัน คือการสอบ 9 วิชาสามัญ) 
ดังน้ัน ควรปรับวิชาเพ่ือลดความซ้ าซ้อน ด้วยการแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม

ความรู้ และ (2) กลุ่มความถนัด โดยนักเรียนสามารถสอบได้มากกว่า 1 คร้ัง และเป็นข้อสอบท่ีไม่ติด
เน้ือหา



การด าเนินงานต่อไป...

• ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารืออีกครั้งในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 
2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป



ขอขอบคณุ
ส านักทดสอบทางการศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน


