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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีดาเนินการ
การศึ กษาเอกสารที่ เกี่ย วข้องกับ การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ ขั้นพื้ นฐาน
ปีการศึกษา 2560 มีประเด็นในการนาเสนอ ดังต่อไปนี้
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. การดาเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education
Testing : O - NET) ปีการศึกษา 2558
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ
ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผลการเรียน และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลแล้ว
นามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับ
การสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมิน
ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลย่อย (Formative
assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต
การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่กาหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้
ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน
และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสาคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนในลักษณะคาแนะนาที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทาให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด
ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้
จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน
จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่า
ผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ การประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงออกความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัด
สินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน
1.2 การกากับดูแลคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม
และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติ ที่ได้รับ
มอบหมายจึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ
ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์
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เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
1.2.1 การประเมินระดับชั้นเรียน
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติ ผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
การประเมินเพื่อตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่กาหนดแล้วตัดสินว่า ผู้เรียนมีผลอันเกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของ
หน่วยการเรียนรู้ หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษา
กาหนด ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก้ผู้เรียนแล้ว ต้องนามาเป็นข้อมูลใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย
1.2.2 การประเมินระดับสถานศึกษา
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่
ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อ
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน
1.2.3 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถดาเนินการได้ด้วยการตรวจสอบ
ข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.4 การประเมินระดับชาติ
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
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ข้อมูลในการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่จาแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที อันเป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จในการเรียน
1.3 การสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาควรสนับสนุนการดาเนินการของสถานศึกษาดังนี้
1. การจัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการเทียบโอนผลการเรียน
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. การส่งเสริมให้ครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน หรือการประเมินด้วยการ
สื่อสารส่วนบุคคล เช่น การซักถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น
5. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
6. การให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทาเอกสารหลักฐาน
การศึกษา
7. การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดและ
ระดับชาติ
8. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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1.4 หลักการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นาผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสาหรับ
การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้การดาเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งสามารถรองรับการ
ประเมินภายในและการประเมินภายนอก ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้สถานศึกษาจึงควรกาหนด
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
ดาเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชาและระดับชั้น
ของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้
5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การ
เรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา
6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้
7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ
8. ให้สถานศึกษาจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
1.5 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดจุดหมาย สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก กาหนดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กาหนดในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีความสามารถด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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1.5.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและ
ตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายจาก
แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนโดยวัด
และประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน โดยสังเกตพัฒนาการและความ
ประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้น การประเมินตามสภาพจริง
เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไป
กับการใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ อย่างสมดุล ต้องให้ความสาคัญกับการประเมินระหว่างเรียน มากกว่าการ
ประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูด้ ้วยวิธีการที่หลากหลาย
บูรณาการในการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

1.5.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน
หนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อหาความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้แล้ว
นาเนื้อหาสาระอ่าน มาคิดวิเคราะห์ นาไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาใน
เรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลาดับขั้นตอนในการ
นาเสนอสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้นเรียน
ตลอดจนการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ

10

1.5.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ ในการประเมินให้ประเมินแต่ละ
คุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูล
นามาสู่การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนขั้นเรียนและการจบการศึกษา
ระดับต่าง ๆ
1.6 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนว
ทางการดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ตาม
แนวทางและวิธีการของการวัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ และกาหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้
สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผล
2. ให้ครูผู้สอนนาผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการ
ประเมินในเอกสารตามที่สถานศึกษากาหนดและนาเสนอผู้บริหารโรงเรียน
3. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน
4. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะ ๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค
5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องกาหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนที่
ได้ผลการเรียนซ้ารายวิชาซ้าชั้น
6. สถานศึกษากาหนดแนวทางในการกากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแบบที่สถานศึกษากาหนด
2. การดาเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education
Testing : O - NET) ปีการศึกษา 2558
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีส ะเกษ เขต 1 ดาเนิน การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีโครงสร้างการบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามแผนผังการจัดสอบ ดังนี้
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โครงสร้างบริหารการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงสร้างบริหารการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

12

2. บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะทางานศูนย์สอบ
ประธานศูนย์สอบ
1.ดาเนินการตามนโยบายที่ สทศ.กาหนด โดยบริหารหารทดสอบ O-NET
ระดั บ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 และ มั ธ ยมศึ กษาปีที่ 3 ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึ กษา
แห่งชาติ ด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและด้านมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
2.แต่งตั้งคณะทางานระดับศูนย์สอบและคณะทางานระดับสนามสอบ
3.ควบคุม กากับ ติดตามให้การดาเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบและ
สนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายจัดสรร ในการดาเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ให้อยู่
ภายใต้บัญชีแนบท้ายของข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
5.พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับ
ศูนย์สอบและระดับสนามสอบ
คณะทางานประสานงานการจัดสอบ
1.ประสานงานการจัดสอบในก้านต่างๆระหว่าง สทศ.-ศูนย์สอบ-โรงเรียน
2.จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
3. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับ
สนามสอบ
4. ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้สังเกตการณ์สอบประจาสนามสอบหรือตัวแทนศูนย์สอบ
1. กากับการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบพร้อมกับหัวหน้าสนามสอบระหว่างศูนย์
สอบกับสนามสอบ
2. กากับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่กาหนด พร้อมลงชื่อใน
เอกสารกากับการเปิดกล่องแบบทดสอบ
3. กากับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการ
สอบ
4. กากับการตรวจนับและการบรรจุกระดาษคาตอบ และกากับการปิดผนึกซอง
กระดาษคาตอบและปิดทับปากซองกระดาษคาตอบด้วยเทปกาวพิเศษแบบทาลายตนเองทันที
5. รายงานการจัดสอบของสนามสอบให้ศูนย์สอบทราบตามเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน
ของผู้สังเกตการสอนประจาสนามสอบ
บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ ก่อนการสอบ
1. ประสานงานกับศูนย์สอบและดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. เสนอชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งอนุมัติ
3. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่ห้องสอบ ติดประกาศรายชื่อผู้เข้า
สอบ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การสอบให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบข้อมูลในวันสอบ
4. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจากศูนย์สอบ
ตามวันและเวลาที่นัดหมายและเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย
5. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ (walk in) ซึง่
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นักเรียนที่ walk in อาจเกิดจากโรงเรียนส่งรายชื่อเพิ่มเติมภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้า
สถานศึกษามาภายหลัง
บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ ระหว่างการสอบ
6. ดาเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใสเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติในคู่มือการจัดการทดสอบ
7. เก็ บ รั ก ษากระดาษค าตอบของผู้ เ ข้ า สอบและน าส่ ง สทศ.ให้ ค รบถ้ ว น เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ
บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ หลังการสอบ
8. เก็บรักษาแบบทดสอบให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุไว้หน้าซองแบบทดสอบ (แบบทดสอบ
ถือเป็นเอกสารลับทางราชการและเป็นสมบัติของ สทศ.) เมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้สนามสอบ
หรือศูนย์สอบเก็บรักษาแบบทดสอบไว้จนกระทั่ง สทศ.ประกาศผลสอบ จึงอนุญาตให้ทาลายแบบทดสอบ
ได้ ไม่อนุญาตให้ทาสาเนา เผยแพร่หรือแจกจ่ายให้กับโรงเรียน
9. รายงานค่าสถิติการสอบผ่านทาง www.nets.or.th หลัการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวิขา
10. ประสานงานกับศูนย์สอบในการสรุปผลการดาเนินการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบและการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ รวมทั้งการส่งมอบเอกสารการจัดสอบและ
หลักฐานทางการเงินให้ศูนย์สอบเก็บรักษาไว้หรือนาส่ง สทศ.ต่อไป
11. นากล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบและเอกสารจัดสอบส่งศูนย์สอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละ
วัน
3. เครื่องมือการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือการประเมินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติ (องค์การ
มหาชน) โดยมีลักษณะของโครงสร้างและรูปแบบขิงเครื่องมือ ดังนี้
3.1 โครงสร้างและรูปแบบของเครื่องมือ
3.1.1 รูปแบบข้อสอบ และจานวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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3.1.2 รูปแบบข้อสอบ และจานวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3
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3.2 ตารางสอบ
3.2.1 ตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.2.2 ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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4.การดาเนินงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
การดาเนิ นการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน(ONET) ประจาปี การศึกษา 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ
การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ประจาปีการศึกษา
2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้กาหนดแนวทางในดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
เที่ย งตรง และเชื่อถือได้ ทั้ง นี้ เพื่อให้ ผ ลการจัดสอบเป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบได้ สะท้อนศักยภาพและ
ความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง สามารถนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ต่อไปได้ โดยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ภารกิจและขั้นตอนสาคัญในการดาเนินการสอบ
การเตรียมการ
การจั ดประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกาหนดมาตรการ และแนว
ดาเนินงานตามโครงการ รวมทั้งการแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ และประชาสัมพันธ์การสอบ
มาตรการและแนวดาเนินการระดับเขตพื้นที่
1. การด าเนิ น การจั ดตั้ งศู นย์ การสอบ และคณะกรรมการระดั บ เขตพื้ น ที่ โ ดยมี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานศูนย์สอบ คณะรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรตามจานวนที่เหมาะสมเป็นกรรมการระดับเขตพื้นที่ และคณะกรรมการสังเกต
การสอบ
2. ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กับประธานศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบและผู้เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งสนามสอบและกรรมการสนามสอบ โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษาเป็น
หัวหน้าสนามสอบ ครู/บุคลากรตามสมควร เป็นกรรมการคุมสอบ และกรรมการกลาง โดยแต่ละห้องสอบ
สลับกลุ่มเครือข่าย
4. ให้ตัวแทนศูนย์สอบแต่ละสนามสอบเป็นผู้รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจาก
ศูนย์การสอบ
5. คณะกรรมการสังเกตการสอบ ประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อานวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ติดตาม ตรวจสอบสนามสอบ
ระดับสนามสอบ
1. ชี้แจงวิธีการสอบ การดาเนินการสอบให้ นักเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1
เดือน และเป็นระยะล่าสุดก่อนสอบ 1 สัปดาห์
2. ชี้แจงกรรมการและนักเรียนให้ตระหนัก เห็นความสาคัญการสอบ
3. ชี้แจงระเบียบ และวิธีควบคุม กากับ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
รวมทั้งการเฝ้าระวัง สอดส่อง ให้มีการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเที่ยงตรง ยุติธรรม
4. ฝึกซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการฝนรหัส กระดาษคาตอบ และใช้กระดาษคาตอบ
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5. ครูผู้คุมห้องสอบ มีการตรวจสอบกระดาษคาตอบของนักเรียนเกี่ยวกับความถูก
ต้อง การเขียนหัวกระดาษ ให้ถูกต้อง ก่อนรวบรวมจัดส่ง กรรมการกลาง ประธานสนามสอบ และเขตพื้นที่
การดาเนินการสอบ
1. ได้แต่งตั้งโรงเรียนที่มีศักยภาพและสถานที่ตั้งที่เหมาะสม คืออยู่ในบริเวณที่
สามารถประสานการรับส่งแบบทดสอบ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่ กับสนามสอบให้เป็นสนามสอบเพื่อให้การ
จัดสอบเป็นไปอย่างสะดวก และมีแนวการดาเนินการที่ชัดเจน
2. การจัดสนามสอบ ได้แต่งตั้งสนามสอบ และกรรมการสนามสอบซึ่งประกอบด้วย
ประธานสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ เพื่อดาเนินการจัดสอบตามแนวการดาเนินงาน
โครงการและกากับให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สุจริต ยุติธรรม ตรวจสอบได้
3. การคุมสอบได้แต่งตั้งกรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน ให้มีการสลับกรรมการ
คุมสอบต่างโรงเรียน ทั้งนี้ เป็นครู/อาจารย์ต่างโรงเรียนห้องสอบละ 2 คน
4. ให้สนามสอบดาเนินการจัดสอบตามแนวปฏิบัติการสอบในแต่ละลักษณะ และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด
5. โรงเรียนและคณะกรรมการคุมสอบจัดเตรียมอุปกรณ์การสอบที่ได้รับจากศูนย์
สอบ เช่ น ดิ น สอ ยางลบ ให้ นั ก เรี ย นพร้ อ มสอบ รวมทั้ ง ดู แ ลและตรวจสอบการลงรหั ส วิ ธี ก ารใช้
กระดาษคาตอบ อธิบายและตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนทุกคน
6. ให้มีการกากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของสนามสอบ
รวมทั้งดาเนินการตรวจสอบ จัดสอบ และประเมินผลการจัดสอบ หากมีปัญหาเกิดขึ้น ให้รายงานประธานศูนย์
สอบ ทันที
7. เมื่อดาเนินการสอบเสร็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1 ได้สรุปผลการดาเนินงานจัดสอบของเขตพื้นที่การศึกษา ต่อสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน)เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
สาระการประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น จากการทดสอบทางการเรี ย น ระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน
(สอบ O-NET) ดาเนินการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทาการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนในชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) ที่ใช้รูปแบบหลากหลายลักษณะ และรูปแบบอัตนัยสาหรับ
การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามจุดมุ่งหมายของหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 3,496 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,033 คน

