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 มีโอกาสได$เห็นข)าวสารความเคลื่อนไหวด$านการวัดและประเมินคุณภาพของผู$เรียนจาก facebook 
ของ ดร.วิษณุ  ทรัพย=สมบัติ ผู$อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาแห)งชาติ เม่ืออ)านแล$วทําให$มองเห็น
ภาพรวม / แนวโน$ม / วิธีการยกระดับคุณภาพผู$เรียนของ สทศ.สพฐ. ในปFการศึกษา 2560  
 อ)านแล$วเปKนประโยชน=จึงขออนุญาตนํามา copy เพ่ือเผยแพร)เปKนวงกว$างต)อไป 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

การยกระดับคุณภาพนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Testing : O-NET) ปFการศึกษา 2560 ของ สทศ.สพฐ." 

1. การยกระดับคุณภาพผู$เรียนด$านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปFการศึกษา 2560 ของ 
สทศ.สพฐ. มีกิจกรรมหลัก จํานวน 3 กิจกรรม คือ 1) การสอบข$อสอบมาตรฐานกลาง ปFการศึกษา 2560           
2) การสอบข$อสอบ Pre O-Net ปFการศึกษา 2560 และ 3) การสร$างความเข$มแข็งของระบบการวัดและ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมท่ี 1 เรื่อง การสอบข$อสอบมาตรฐานกลาง ปFการศึกษา 2560 เปKนการดําเนินงาน          
ตามประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค=
เพ่ือให$สถานศึกษามีการดําเนินงานอย)างเปKนรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให$
สามารถคิดวิเคราะห= แก$ปcญหาและเรียนรู$ได$ด$วยตนเองอย)างต)อเนื่อง มีทักษะท่ีจําเปKนในศตวรรษท่ี 21 โดยให$
ใช$ข$อสอบกลางท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ส)วนกลาง) เพ่ือให$บริการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาใช$ในการสอบปลายปF ซ่ึงถือเปKนการประเมินระดับชั้นเรียน/สถานศึกษา ไม)ใช)เปKน
การประเมินระดับชาติ (National Test) และนําคะแนนสอบท่ีได$ไปคิดเปKนคะแนนร$อยละ 20 ของคะแนน
สอบปลายภาคท้ังหมดในชั้นประถมศึกษาปFท่ี 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปFท่ี 1, 2 

3. ข$อสอบกลางในแต)ละระดับชั้นและแต)ละกลุ)มสาระการเรียนรู$ จะวัดในตัวชี้วัดท่ีสําคัญและ             
เน$นทักษะการคิดข้ันสูง (คิดวิเคราะห= คิดสังเคราะห= คิดแก$ปcญหา และคิดสร$างสรรค=) รายละเอียดกลุ)มสาระ
การเรียนรู$ท่ีใช$แบบทดสอบมาตรฐานกลาง คือ 1) ชั้น ป.2 กลุ)มสาระการเรียนรู$ ภาษาไทย 2) ชั้น ป.4-5            
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= และ 3) ชั้น ม.1-2 คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร= วิทยาศาสตร=              
สังคมศึกษาฯ และภาษาต)างประเทศ 

4. สทศ.สพฐ.จะสร$างและพัฒนาข$อสอบมาตรฐานกลาง ซ่ึงวัดตัวชี้ วัด ท่ีสํา คัญและจัดส)ง                    
กรอบโครงสร$างแบบทดสอบพร$อมข$อสอบในแต)ละระดับชั้นในกลุ)มสาระการเรียนรู$ละ 1 ฉบับ และคู)มือ            
การดําเนินการจัดสอบเพ่ือให$เขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการจัดสอบท่ีเปKนมาตรฐานเดียวกัน 

5. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการจัดสอบให$เปKนมาตรฐาน โดยจัดสอบพร$อมกันท้ังเขต ตามความ
พร$อมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกันต$องสอบพร$อมกัน
ในเวลาเดียวกัน ตามวัน เวลาท่ีกําหนด (อาจดําเนินการสอบโดยรวมกับข$อสอบในวิชาเดียวกันและดําเนิน             
การสอบไปพร$อมกับการจัดสอบปลายภาคเรียนท่ีสองของสถานศึกษาได$) 



6. สทศ.สพฐ.จะจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานแก)เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในวันท่ี 28-31 มกราคม 2561 
ส)งข$อสอบให$เขตพ้ืนท่ี วันท่ี 31 มกราคม 2561 และกําหนดให$มีการจัดสอบ ระดับประถมศึกษา วันท่ี 26 
กุมภาพันธ= – 6 มีนาคม 2561 และระดับมัธยมศึกษา วันท่ี 12-23 กุมภาพันธ= 2561 

7. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะต$องส)งรายงานผลการสอบในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจัดทํา 
แบบบันทึกคําตอบรายข$อและคะแนนของนักเรียนรายบุคคลในแต)ละชั้นท่ีจัดสอบโดยการสุ)มสถานศึกษาใน 
แต)ละขนาดสถานศึกษาดังนี้ 1) สถานศึกษาขนาดใหญ)พิเศษหรือขนาดใหญ) จํานวน 2 แห)ง 2) สถานศึกษา
ขนาดกลาง จํานวน 5 แห)ง และ 3) สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนสอบไม)น$อยกว)า 10 คน/ชั้น) จํานวน 10 
แห)ง 

8. สถานศึกษา ดําเนินการจัดสอบให$เปKนมาตรฐานโดยร)วมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดวันเวลาสอบ
ภายในวัน เวลาท่ีกําหนด หรืออาจร)วมจัดพิมพ=ข$อสอบให$เพียงพอกับจํานวนนักเรียน รวมท้ัง ดําเนินการตรวจ
ให$คะแนนตามเกณฑ=การตรวจให$คะแนนท่ีกําหนด นําข$อมูลผลการสอบคิดเปKนร$อยละ 20 ของคะแนนสอบ
ปลายภาคเรียนไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคเรียนและคะแนนเก็บ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียน และ
บันทึกข$อมูลผลการสอบข$อสอบมาตรฐานกลางส)งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. สืบค$นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสอบด$วยข$อสอบกลางได$ท่ีกลุ)มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 
สทศ.สพฐ. เบอร=โทรศัพท= 0 2288 5781 เว็บไซด=สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. http://bet.obec.go.th 

10. กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การสอบ Pre O-Net ปFการศึกษา 2560 โดย สทศ.สพฐ.จะสร$างและพัฒนา
ข$อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือให$บริการแก)เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใช$ประเมิน
ความพร$อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ด$วยข$อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปFท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 ใน 5 กลุ)มสาระการเรียนรู$ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาต)างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

11. ข$อสอบ Pre O-NET จะวัดในตัวชี้วัดท่ีสําคัญและเน$นการคิดข้ันสูง (คิดวิเคราะห= คิดสังเคราะห= 
คิดแก$ปcญหา และคิดสร$างสรรค=) และรูปแบบของข$อสอบจะเปKนไปตามแนวทางข$อสอบ O-NET เพ่ือให$             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใช$ประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบความพร$อมของนักเรียน และมีข$อมูลสําหรับนําไปกํากับ
ติดตามสถานศึกษาในสังกัด เร)งแก$ไขปรับปรุงผลการสอบสถานศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์ตํ่าก)อนจะดําเนินการสอบ 
O-NET และเปKนการกระตุ$นให$นักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบมากข้ึน นักเรียนคุ$นเคยกับรูปแบบข$อสอบ
ท่ีถามให$นักเรียนคิดวิเคราะห= และได$รับประสบการณ=ในการทําข$อสอบและระบายคําตอบ 

12. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถแจ$งความประสงค=ในการใช$แบบทดสอบ Pre O-NET ไปยัง สพฐ.             
รับต$นฉบับข$อสอบ Pre O-NET จาก สพฐ. และส)งเสริมสนับสนุนให$แต)ละสถานศึกษาดําเนินการจัดสอบ            
Pre O-NET ท้ังนี้ การจัดสอบ Pre O-NET ข้ึนอยู)กับความพร$อม/ความสมัครใจของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

13. ระยะเวลาในการดําเนินงานสอบ Pre O-NET คือ สทศ.สพฐ.จะจัดส)งข$อสอบให$เจตพ้ืนท่ีในวันท่ี 
6-8 ธันวาคม 2560 แล$วให$เขตพ้ืนท่ีดําเนินการสอบในช)วงวันท่ี 9 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561 

14. สืบค$นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสอบ Pre O-NET ได$ท่ีกลุ)มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 
สทศ.สพฐ.เบอร=โทรศัพท= 0 2288 5781 เว็บไซด=สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. http://bet.obec.go.th 

15. กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การสร$างความเข$มแข็งของระบบการวัดและประเมินผล เปKนการดําเนินงาน
พัฒนาบุคลากรในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพของผู$เรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) และเพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินในชั้นเรียนให$มีคุณภาพได$มาตรฐานตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ 



16. สทศ.สพฐ.จะดําเนินการวิเคราะห=ผลการสอบ O-NET เพ่ือนําผลไปใช$ในการวางแผนยกระดับ 
และสนับสนุนส)งเสริมให$เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเขตคู)พัฒนา โดยสนับสนุนให$แต)ละเขตดําเนินการวิเคราะห=                    
ผลการสอบ O-NET ของปFท่ีผ)านมา แต)ละกลุ)มสาระการเรียนรู$/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู$ท่ีมีต$องปรับปรุง
เร)งด)วน และวิเคราะห=หาสาเหตุของปcญหาแต)ละกลุ)มสาระการเรียนรู$ในแต)ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพ
บริบทต)าง ๆ ของสถานศึกษา) โดย สพฐ. จะสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานให$แต)ละเขตพ้ืนท่ี 

17. สทศ.สพฐ.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพผู$เรียนใน
การทดสอบ O-NET เพ่ือให$เขตพ้ืนท่ีดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพผู$เรียนใน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผ)านกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในช)วงปoดภาคเรียน (เมษายน-
พฤษภาคม 2561) รวมท้ังสร$างเครือข)ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู$เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยชุมนุมนักนักวัดและประเมินผลฯ 

18. สทศ.สพฐ.จะให$บริการคลังข$อสอบแบบปรนัยและอัตนัยให$แก)สถานศึกษาในลักษณะออนไลน=              
ซ่ึงคาดว)าจะให$บริการได$ในช)วงภาคเรียนท่ี 2 ของปFการศึกษา 2560 

19. สืบค$นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสร$างความเข$มแข็งของระบบการวัดและประเมินผลได$ท่ีกลุ)มประเมิน
คุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.เบอร=โทรศัพท= 0 2288 5783 เว็บไซด=สํานักทดสอบทางการศึกษา 
สพฐ. http://bet.obec.go.th #Strong2gether 
  

ขอเคารพด$วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม) 

12 กรกฏาคม 2560 


