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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
ปกีารศกึษา 2562 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
................................................................................................................................................................... 

วิษณ ุทรพัยส์มบตั ิ
ผูอ้ านวยการส านกัทดสอบทางการศกึษา สพฐ. 

 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เป็นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ท าการทดสอบกับ
ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ ซึ่งผลการทดสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการทดสอบ O-NET ของ สพฐ. เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ O-NET ของระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลทดสอบ O-NET ของ สพฐ. กับระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด) สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละของระดับประเทศ 
2) คะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละของระดับประเทศ 

 1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ. สูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ 
2) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ 
ตามล าดับ 

3) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ  

4) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (68.85) รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
(สพม.) (37.81) และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (32.94) ตามล าดับ 

5) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของกลุ่มโรงเ รียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามล าดับ 
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 1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. สูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 
2) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 

3) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 

4)  คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (53.81) รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
(สพม.) (32.69) และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (26.58) ตามล าดับ 

5) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโรงเรียนในสังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  สังกัด สพฐ.  
กับระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) 

 

ชัน้ ระดบั ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ องักฤษ สงัคมศกึษา รวมทกุกลุม่ฯ 

ป.6 
สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 

 

36.18 
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 
สรปุผล ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ 

ม.3 

สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 
สรปุผล สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ ต่ ากวา่ สงูกวา่ 

 สพม 57.39 28.59 30.70 34.54 37.81 
สรปุผล สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ 

 สพป. 51.77 22.49 28.87 28.61 32.94 
สรปุผล ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ 

 สศศ. 48.20 20.58 27.77 27.51 31.02 
สรปุผล ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ 

  จฬุาภรณฯ 79.99 81.21 50.95 63.23 68.85 
สรปุผล สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ 
ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

ม.6 

สพฐ. 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 32.62 
สรปุผล สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ ต่ ากวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ 

  สพม 43.12 25.71 29.45 29.04 36.15 32.69 
สรปุผล สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ ต่ ากวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ 

  สพป. 34.86 17.73 25.43 22.99 31.89 26.58 
สรปุผล ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ 

  สศศ. 33.60 16.41 25.03 21.74 31.76 25.71 
สรปุผล ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ ต่ ากวา่ 

  จฬุาภรณฯ 63.45 61.00 49.41 47.61 47.57 53.81 
สรปุผล สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ สงูกวา่ 
ประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 32.34 

หมายเหต ุ สพม. คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพป. คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สศศ. คือ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                จุฬาภรณฯ คือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
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2.  การ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  สั ง กัด สพฐ.  
ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของสังกัด สพฐ. 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2562 ลดลง 

เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 4.96) 
2) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจาก 

ปีการศึกษา 2561 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 6.66 4.61 4.53 และ 4.05 ตามล าดับ 

3)  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (47.95) 
รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ (34.3) คณิตศาสตร์ (31.6) และภาษาอังกฤษ (30.84) ตามล าดบั 

 2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2562 ลดลง 

เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 1.19) 
2) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มข้ึน 
3.88 และ 0.87 ตามล าดับ 

3) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 6.21 และ 
3.30 ตามล าดับ 
 2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2562 ลดลง 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 2.70) 

2) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มข้ึน 0.62 

3) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 5.42 5.15 2.18 และ 1.35 ตามล าดับ 
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ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สังกัด สพฐ.ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 

 

 ปกีารศกึษา ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ องักฤษ สงัคมศกึษา รวมทกุกลุม่สาระฯ 

ป.6 

2561 54.61 35.65 38.83 35.47  41.14 
2562 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18 
ผลตา่ง - 6.66 - 4.05 - 4.53 - 4.61 - 4.96 
สรปุผล ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

ม.3 

2561 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71 
2562 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 
ผลตา่ง 0.87 - 3.30 - 6.21 3.88 - 1.19 
สรปุผล เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

ม.6 

2561 48.16 31.04 30.75 31.15 35.48 35.32 
2562 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 32.62 
ผลตา่ง - 5.14 - 5.42 - 1.35 - 2.18 0.62 - 2.70 
สรปุผล ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

 

 

 
3. ผลการทดสอบ O-NET สังกัด สพฐ. เปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558 – 2562) 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบ O-NET สังกัด สพฐ. 5 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558 – 
2562) ขอน าเสนอด้วยแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

แผนภูมิที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ัน ป.6 สังกัด สพฐ. 
5 ปีการศึกษาย้อนหลัง (2558 – 2562) 

 

48.39

51.88

45.29
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41.76
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35.55
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวมทุกกลุ่มสาระฯ
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แผนภูมิที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ัน ม.3 สังกัด สพฐ. 
5 ปีการศึกษาย้อนหลัง (2558 – 2562) 

 
 

 

แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ัน ม.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ย้อนหลัง  
 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 – 2562) 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวมทกุกลุม่สาระฯ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา อังกฤษ รวมทกุกลุม่สาระฯ
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4. การวเิคราะหห์าสาเหตทุีส่ง่ผลท าใหค้ะแนนทดสอบ O-NET ลดลง  

การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้คะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนสังกัด สพฐ. ลดลงจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมาอาจมีสาเหตุมาจากหลายแหล่ง พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

4.1 นักเรียนบางกลุ่มยังไม่เห็นความส าคัญของการทดสอบ O-NET  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับช้ัน 
ป.6 และ ม.3 ที่มีกลุ่มนักเรียนไม่ต้องท าการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
เนื่องจากเรียนต่อที่สถานศึกษาเดิม หรือในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มนักเรียนที่สอบโควต้าเข้าเรียน
ต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้แล้ว 

4.2 ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET อาจมีความยากหรือความซับซ้อนของโจทย์ข้อค าถามเกิน
ระดับความสามารถของผู้เรียนส่วนใหญ่ในบางข้อ ซึ่งดูได้จากคะแนนผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.3 และ 6 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
มีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลับได้ค่าเฉลี่ยร้ อยละเพียง 50.95 และ 
49.41 ตามล าดับ นอกจากนี้ ข้อสอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3 บางฉบับ (ฉบับที่ 400) มีข้อสอบที่เด็ก
ตอบถูกไม่ถึงร้อยละ 20 ประมาณ 13 ข้อจาก 44 ข้อ โดยข้อที่ยากที่สุด ตอบถูกร้อยละ 9.65 

4.3 ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET มีความซับซ้อนหรือต้องท าหลายข้ันตอนกว่าจะได้ค าตอบ 
หรือต้องวัดหลายตัวช้ีวัดด้วยข้อสอบเพียงข้อเดียว ซึ่งท าให้เด็กยังไม่คุ้นเคยและท าไม่ได้ ซึ่งรูปแบบของข้อสอบ
ดังกล่าวยังไม่ค่อยมีมาใช้ในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 

4.4 ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET ในแต่ละปีการศึกษา มีค่าความยากง่าย(Difficulty) และค่า
ความเที่ยง (Reliability) ไม่เท่าเทียมกัน ประกอบกับนักเรียนที่เข้าสอบคนละกลุ่มกัน ดังนั้นคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบในแต่ละปีการศึกษา จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรงตามหลักการทดสอบ อาจจ าเป็นต้อง
แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานและเปรียบเทียบกันระหว่างปีการศึกษา 

4.5 สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการติวข้อสอบก่อนเข้าสอบ O-NET ท าให้นักเรียนเกิดความเครยีด
และเบื่อหน่ายการทดสอบ นอกจากนี้การที่สถานศึกษามุ่งเป้าไปที่การสอบ O-NET แต่เพียงอย่างเดียว ท าให้
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตร 

4.6 สถานศึกษาบางแห่งยังจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชามากกว่ามาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตร ดังนั้น นักเรียนจึงยังไม่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่เป็นกรอบในการ
ทดสอบ O-NET 

4.7 การแพร่ระบาดของโรค COVIC 19 ท าให้มีนักเรียนที่เข้าทดสอบ O-NET บางคนขาดสมาธิใน
การท าข้อสอบ จึงรีบท าข้อสอบเพื่อให้ได้กลับบ้านเร็ว เพื่อจะได้ออกห่างจากคนหมู่มาก 

 

5. การด าเนนิงานตอ่ไปของ สพฐ. 

 5.1 หน่วยงานภายใน สพฐ. 
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับของ สพฐ. (ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา) 

วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อค้นหากลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน น าไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนวทางการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานในแต่ละระดับ 
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2) สร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในทุกระดับเกี่ยวกับความส าคัญ
ของการทดสอบ O-NET และการน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการทดสอบ O-NET ให้แก่หน่วยงานในทุกระดับ 
ทั้งในเรื่องของแผนผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) รูปแบบของข้อสอบและกระดาษค าตอบ การปฏิบัติ
ตนของผู้เข้าสอบ เป็นต้น   

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทดสอบ O-NET  

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน ารูปแบบข้อสอบและกระดาษค าตอบ O-NET ไปใช้ในการวัด
และประเมินผลในช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับรูปแบบของข้อสอบและกระดาษค าตอบ 

6) ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหรือน าข้อสอบที่มโีจทย์หรอืเนื้อหาลักษณะเดียวกับ O-NET 
ที่มีความซับซ้อนหรือต้องท าหลายข้ันตอนกว่าจะได้ค าตอบ หรือต้องวัดหลายตัวช้ีวัดด้วยข้อสอบเพียงข้อเดียว 
มาใช้ในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 

7) จัดท าระบบการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลให้แก่
สถานศึกษาและผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสอบ O-NET เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV การพัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานแบบออนไลน์ เป็นต้น 

8) พัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสตูรทีเ่น้นทักษะการคิดวิเคราะห์ใหบ้รกิารแก่
สถานศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาคลังข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ PISA เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย 

9) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรทั้งข้อสอบ
แบบเลือกตอบและข้อสอบเขียนตอบ เพื่อให้ครูน าความรู้ไปใช้ในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 

 5.2 หน่วยงานภายนอก สพฐ. 
    สพฐ.ประสานงานท าความเข้าใจกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เกี่ยวกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET ต้องเป็นข้อสอบที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบอย่างแท้จริง ไม่ควร
ยากจนเกินไป หรือแม้แต่สถานการณ์หรือเนื้อหาในโจทย์แต่ละข้อควรเป็นสถานการณ์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงสารสนเทศของโจทย์ปัญหาอย่างแท้จริง 
 2) ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET ควรมีการน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ระดับช้ัน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของข้อสอบ น าไปสู่การคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับนักเรียนทีเ่ข้า
สอบในแต่ละระดับช้ัน  

3) การสอบข้อสอบอัตนัย ถือว่าเป็นข้อสอบที่สามารถความสามารถในด้านการเขียน การจัดล าดับ
ความคิด รวมทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ ท าให้สถานศึกษาต่าง ๆ  เริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียน
ของผู้เรียน ดังนั้น ควรมีการจัดสอบข้อสอบอัตนัยในระดับช้ันที่สูงข้ึน เช่น ช้ัน ม.3 และ ม.6 

4) ควรมีรูปแบบการทดสอบ O-NET ที่หลากหลาย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่มีความ
ถนัดหรือบริบทแตกต่างกัน เช่น การสอบผ่านระบบ E-Testing หรือการทดสอบด้วยระบบเอกสาร หรือการ
ทดสอบแบบสะสมคะแนน เป็นต้น 
 


