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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองของโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  รวมทั้งเพ่ือการ
พัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้างรากฐานส าหรับ
การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต มีความ
สอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่
แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและก าหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนโดยในการวัดผลและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนนั้นถือเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้ง
ด้านความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากน้อยเพียงใดส่วนการประเมินผลระดับสถานศึกษารวมถึงระดับชาตินั้นท าการ
ประเมินผลเพือ่ตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของทั้ง 4 
ช่วงชั้น ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการด าเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษาจากหลายหน่วยงาน เช่น 
ส านักทดสอบทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ ากัดหรือ สทศ. เป็นต้นส าหรับการประเมินผลที่จัดขึ้นโดย สทศ. 
นั้นได้จัดสอบที่เรียกว่า “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Education Test)” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O - NET ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่สนองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ก าหนดให้มีการทดสอบผล 
การเรียนรู้รวบยอดระดับชาติของกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เอ้ือมพร  หลินเจริญและคณะ, 
2552 : 1) 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : 
O-NET) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบและด าเนินการจัดสอบในระดับชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือโรงเรียนน าผลการทดสอบไปใช ้เป็นองค ์ประกอบหนึ่ง
ในการจบการศ ึกษาตามหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 หร ือนำไปใช้ใน
ว ัตถุประสงค์อ่ืน(ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2555 : บทน า) 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือวัดความรู้และ
ความคดิของนักเรยีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที ่3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสตรูแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จ านวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุม่สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  
 
 

หน่วยงานต  นสังกัดของนักเรียนที่ทดสอบO-NET 
 
 ในปีการศึกษา 2558 สทศ. จ ัดสอบ O-NET ให้ก ับนักเรียนทุกคนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 ทัง้หมด 4 กระทรวง/เทียบเท่า 9  หน ่วยงาน ด ังนี้ 
 
 

ต  นสังกัด หน่วยงาน 
กระทรวงศึกษาธ ิการ ส านักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ ื้นฐาน 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการส ่งเสร ิมการศ ึกษาเอกชนจ ังหวดยะลาป ัตตานี
นราธิวาสสงขลาและสตูล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเร ียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัย)** 

กระทรวงมหาดไทย   กรมสง่เสริมการปกครองท ้องถ ิ่น(โรงเรียนเทศบาลโรงเรียน อบต. โรงเรียน) 
อบจ.)   ส านักการศึกษากรงุเทพมหานคร 
  ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 

กระทรวงการท ่องเท ี่ยว
และกฬา 

  สถาบันการพลศึกษา(โรงเร ียนกีฬา) 
ส านักนายกร ัฐมนตรี กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดส านักงานตำรวจแห่งชาติ(โรงเร ียน 

ต ารวจตระเวนชายแดน) 
  ส านักงานพระพ ุทธศาสนาแหง่ชาติ(โรงเร ียนพระปริยัติธรรม) 

 
(ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2555 : บทน า) 
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วัตถุประสงค์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 2. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 3. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 4. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ขอบข่ายการประเมิน 
 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2558 เป็นการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
จ านวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สงคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได รับ 
 

 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแนวทางและแผนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
 2. โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนหรือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล 
 3. นักเรียนได้รับทราบความสามารถของตนเองเพ่ือจะได้น าผลการประเมินไปใช้             
ในการพัฒนาและใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 
 
 


