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ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา ได้เผยแพร่ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ได้ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จํานวน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ได้ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กําหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการดําเนินงาน
ดังกล่าว ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ได้ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท้ังระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ดังนี้ 

1. รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ได้ทําการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ สุขศึกษา
และพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยให้สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลตาม          
กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในลักษณะของ 
การวัดและประเมินในชั้นเรียน (Classroom Assessment) ตามปกติ เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวมี
เนื้อหาสาระแตกต่างกันตามบริบทและวัฒนธรรมประเพณีของสถานศึกษา ท้องถ่ินและภูมิภาค 



1.2 การวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสถานศึกษาดําเนินการเองดังกล่าว                 
ต้องดําเนินการให้ครอบคลุมท้ังการประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะ
กระบวนการ (Process-skill Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute Assessment)            
ตามพฤติกรรมท่ีระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการของนักเรียน
เป็นหลัก จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นอันดับ
แรก 

1.3 การวัดและประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาดําเนินการเองดังกล่าว ควรมีการกําหนด
กรอบเนื้อหาสาระในการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพบริบท วัฒนธรรมและประเพณีของสถานศึกษา 
ท้องถ่ินและภูมิภาคแต่ละแห่ง และต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอีกด้วย 

1.4 การวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาดําเนินการเองดังกล่าว ควรเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยประเมินในบริบทเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํารูปแบบ
ข้อสอบเขียนตอบ (Essay Test) มาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
(Formative Assessment) และเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) อย่างต่อเนื่อง 

1.5 การวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการเอง ในส่วนของสาระการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ศาสนา 
ศีลธรรมจริยธรรม และประวัติศาสตร์ นอกจากจะใช้วิธีการวัดและประเมินผลด้านความรู้ความคิดด้วย           
การทดสอบแล้ว สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับการวัดและประเมินผลในด้านคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ินของนักเรียน โดยให้สถานศึกษากําหนดเกณฑ์ในประเมินเพ่ือตัดสินผลเก่ียวกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาระการเรียนรู้ดังกล่าว และให้การรับรองผลการประเมินดังกล่าวด้วย 

2. แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1.1 ชี้แจงประชาสัมพันธ์ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเก่ียวกับ
รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ได้ทําการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

2.1.2 จัดส่งคู่มือและเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนใน 
การสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนในชั้นเรียน (Classroom Assessment) และเครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ให้แก่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนใน
สังกัด 

2.1.3 พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรท้ังในลักษณะของ
ข้อสอบเลือกตอบ และข้อสอบเขียนตอบ สําหรับให้บริการแก่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

2.1.4 ตรวจเยี่ยม กํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ท่ีไม่ได้ทําการทดสอบ (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 

2.1.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและสาธารณชน 



2.2 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.2.1 ชี้แจงประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ได้ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 

2.2.2 ช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีใช้เป็น
กรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ 

2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือคุณภาพผู้เรียนในชั้นเรียน 
(Classroom Assessment) และเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูผู้สอนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงให้ความรู้ การทําเอกสารสื่อนิเทศ ฯลฯ  

2.2.4 พัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ท้ังเครื่องประเมินภาค
ความรู้ ในลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ และข้อสอบเขียนตอบ และเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ สําหรับ
ให้บริการแก่สถานศึกษาท่ีไม่สามารถสร้างเครื่องมือเองได้ 

2.2.5 นิเทศ กํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ท่ีดังกล่าวของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 

2.2.6 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีดังกล่าว ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

2.3 ระดับสถานศึกษา 
2.3.1 วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ได้ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท้ังในด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 

2.3.2 กําหนดกรอบหรือแผนงานในการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ตลอดปีการศึกษา เช่น โครงงานหรือชิ้นงาน มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีต้องการวัด ระยะเวลา วิธีการ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เป็นต้น ซ่ึงต้องคํานึงถึงสภาพบริบท วัฒนธรรมและ
ประเพณีของสถานศึกษา ท้องถ่ินและภูมิภาค  

2.3.3 สร้างเครื่องมือประเมินผลในชั้นเรียนท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ประกอบด้วย เครื่องมือประเมินภาคความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกตพฤติกรรม ฯลฯ เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ เช่น แบบตรวจสอบกระบวนการทํางาน            
แบบประเมินผลงาน ฯลฯ และเครื่องมือประเมินคุณลักษณะ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดเจตคติหรือ
ทัศนคติ ฯลฯ 

2.3.4 ประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามกําหนดการท่ีวางแผนอย่าง
เคร่งครัด 

2.3.5 กํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังกล่าว 
ในแต่ละห้องเรียนให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 



2.3.6 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 
 จากรายละเอียดถึงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ได้สอบ 
ONET นั้น ครูจะพบว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะภาคปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
สําคัญ  

และจากแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนท่ี และ
ระดับโรงเรียน ในส่วนตัวผม ๆ จะให้น้ําหนักและความสําคัญในเรื่องของ ท่ีมาของคะแนน ประมาณว่ารู้ได้ไง
ว่าเด็กชายสมชายได้คะแนน 8 คะแนนจากการสอบครั้งนี้ ซ่ึงถ้าเป็นจากประกาศก็ได้แก่ข้อท่ี 2.2.3 และข้อท่ี 
2.3.3 

ท่ีมาของคะแนน ถ้าพูดตามแนวการวัดผลนั้นก็คือเครื่องมือท่ีเรานําไปใช้ทดสอบกับนักเรียน แน่นอน
ว่าถ้าเราเน้นท่ีทักษะภาคปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว การท่ีเราเลือกใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบไป
ประเมินนักเรียนจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ เช่น ครูสอนให้นักเรียนร้องเพลงได้ แต่พอสอนเสร็จ 
ครูให้นักเรียนไปทําข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จากลักษณะดังกล่าวแล้วเราจะรู้ไหมครับว่า นักเรียน
ร้องเพลงได้ ไม่ได้ หรือมีจุดท่ีควรพัฒนาตรงไหน อย่างไร? 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็เช่นกัน เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ึงความเป็นจริง
แล้วครูเราทุกท่านอยู่กับนักเรียนมา 1 ปีการศึกษาเต็ม ๆ ย่อมรู้ว่านักเรียนคนใดมีความรับผิดชอบมากน้อย
ขนาดไหน แล้วครูรู้ได้จากไหน? แน่นอนว่ามาจากการสังเกตพฤติกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียนตลอด 1           
ปีการศึกษา แล้วจะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าครูเรามีแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบเป็นเครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ 

และประโยชน์อีกอย่างท่ีมีความสําคัญ นั้นก็คือ การตอบสังคมได้ว่า เด็กชายสมชายมีพฤติกรรม      
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับท่ีดี ครูรู้ได้ไงครับ? นี่ไงจากแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีครูได้ทําการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา (มีร่องรอยและหลักฐาน) 

หรือครูรู้ได้ไงว่า เด็กหญิงสมหญิงร้องเพลงได้ดีข้ึน? นี่ไงจากแบบประเมินทักษะภาคปฏิบัติ ซ่ึงใน 1 
ภาคการศึกษาท่ีผ่านมา ครูได้ทําการประเมินมาท้ังหมด 4 ครั้ง เลยเห็นแนวโน้มการพัฒนาเรื่องการร้องเพลง
ของเด็กหญิงสมหญิง (มีร่องรอยและหลักฐาน) 

 
ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
1 กรกฏาคม 2560 


