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แนวทางการปรับระบบการทดสอบ (O-NET, V-NET, N-NET ฯลฯ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โดย นายสิทธิพร วรรณวงษ์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ 
กลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นท่ี 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET ฯลฯ) ในปัจจุบัน พบปัญหาอุปสรรค 
ในเรื่องความถูกต้องของการเฉลยข้อสอบ ข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียน และปฏิทินการด าเนินงาน                
ที่ ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานทดสอบ (สทศ.) และหน่วยงานที่ใช้ผลการทดสอบ เช่น สพฐ.                 
รวมถึงการก าหนดให้มีการสอบข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ดังนั้น จึงมีการประชุมปรึกษา หารือ และติดตาม
การด าเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย สพฐ. สอศ. สช. กศน. สทศ. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ศทก.สป. 
เป็นต้น โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พันเอก ณัฐพงษ์  เพราแก้ว) เป็นประธาน          
ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือน 
 
2. ผลการประชุม 

2.1 การจัดท าผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) เพ่ือให้ข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ด้วย 

2.2 ปฏิทินการด าเนินงาน (Timeline)  
        ข้อสอบต้นฉบับจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนธันวาคม 2559 

ก าหนดสอบและวิพากษ์ข้อสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560              
สอบรอบพิเศษ   เดือนมีนาคม 2560 
เปิดเผยข้อสอบและเฉลยค าตอบ หลังการสอบแต่ละดับชั้น 1 เดือน  
ประกาศผล   ภายในเดือนมีนาคม 2560  
ส่วนการออกข้อสอบภาคสนามปีการศึกษา 2560 จะอยู่นอกเหนือจาก Timeline นี้            

ซึ่งจะด าเนินการหลังจากท่ีพิมพ์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 
2.3 แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องเดินทางไกลในการสอบ  V-NET    
      ผู้แทน สอศ. เสนอให้จัดสนามสอบ V-NET ในสถานศึกษาของตนเองหากไม่ได้จ าเป็นต้องสอบ 

ในสถานศึกษาอ่ืนให้มีระยะทางไม่ เกิน 50 กิ โลเมตร  เ พ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคที่นักเรียนนักศึกษา                  
ต้องเดินทางไกลไปสอบที่สถานศึกษาอ่ืนซึ่งสถานศึกษาต้องจ้างรถบริการรับ -ส่ง ท าให้สถานศึกษา          
เป็นสนามสอบมีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น คือนักเรียน นักศึกษาของตนเองและที่มาจากสถานศึกษา
อ่ืน ซึ่งต้องจัดสอบที่ห้องปฏิบัติการ ท าให้ไม่สะดวกในการสอบ ทั้งนี้ ผู้แทนสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติได้ชี้แจงว่า การสอบ V-NET ให้คนในพ้ืนที่เป็นผู้คุมสอบ ซึ่งหากให้นักเรียนทั้งหมดสอบที่สถานศึกษา
ตนเองจะเกิดปัญหาการทุจริต พร้อมกันนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการสอบที่สถานศึกษาอ่ืนที่มีระยะทางเกิน              
50 กิโลเมตร ให้สถานศึกษาแจ้งปัญหาอุปสรรคไปที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก่อนที่จะมีการสอบ
เพ่ือจะได้แก้ปัญหาต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 ประธานสั่งการให้จัดสอบ V-NET ในสถานศึกษาที่เป็น
สนามสอบ V-NET ที่มีระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร 

 



 2.4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       สทศ. ได้จัดท าตัวแปรให้สถานศึกษากรอก มีดังนี้ รายได้ต่อปีและอาชีพของบิดา/มารดา/
ผู้ปกครอง สถานภาพครอบครัว จ านวนพี่น้อง บุคคลที่นักเรียนพักอาศัย และลักษณะที่พักอาศัย                     
ซึ่งได้มีการเปิดระบบให้ด าเนินการกรอกข้อมูลแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมและจะหมดเขตในเดือนสิงหาคม           
ซึ่งผู้แทนของ สอศ. สพฐ.  และ กศน. ได้น าเสนอตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ที่จะให้ สทศ. เก็บข้อมูลให้เพิ่มเติม ดังนี้ 
   1) สอศ. น าเสนอตัวแปรฯ ได้แก่ ประเภทวิชาที่นักเรียนนักศึกษาเรียนอยู่ ประเภท
สถานศึกษา รูปแบบของการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง การพักอาศัยของนักเรียนนักศึกษา และรายได้           
ของครัวเรือนต่อปี  
   2) สพฐ. เห็นด้วยกับตัวแปรที่ สทศ. เสนอ แต่มีปัญหาในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว เนื่องจากโรงเรียนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการกรอกข้อมูลตัวแปร 
   3) กศน. ควรให้เพิ่มตัวแปรอายุ อาชีพ และระยะเวลาที่จบจากโรงเรียน 
ทั้งนี้ ตัวแปรบางตัวที่ สอศ. เสนอ เช่น รูปแบบของการเรียน ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีการศึกษา 2559  
 ประธานมอบหมายให้ สทศ. หารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทศ. เพื่อเพิ่มตัวแปร          
ตามที่หน่วยงานเสนอ และให้  สพฐ. ท าความเข้าใจกับโรงเรียนเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลตัวแปร               
ทั้งนี้ หากฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จ จะสามารถใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน        
ในการน าข้อมูลมาใช้ได้ทันที  

 2.5 การคัดเลือกครูเพื่อตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย  
           ผู้แทน สทศ. รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 

      1) ปีการศึกษา 2559 สทศ. ได้จัดอบรมหลักสูตรการสร้างและการตรวจข้อสอบอัตนัย
แก่วิทยากรแกนน า ครูผู้สอนภาษาไทย และบุคลากรสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวิทยากร 
แกนน าผ่านการอบรม จ านวน 50 คน และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย รับการอบรม จ านวน 1,044 คน        
ผ่านการอบรม จ านวน 610 คน ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคที่ครูไม่สามารถมาอบรมได้ เนื่องจากยังไม่ปิด         
ภาคเรียน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวด าเนินการในวันเสาร์-อาทิตย์  
            2) ปีการศึกษา 2560 สทศ. ก าหนดให้มีการอบรมในช่วงปิดภาคเรียน เป้าหมายผู้รับ
การอบรม จ านวน 2,400 คน เป้าหมายผู้ผ่านการอบรม จ านวน 2,000 คน โดยขอความร่วมมือสถานศึกษา         
ให้ส่งรายชื่อครูภาษาไทยที่สอนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะมีการอบรมในช่วงปิดภาคเรียน 
(เดือนตุลาคม) ระยะเวลา 3 วัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อสอบอัตนัยมี 2 ข้อ คือ การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ         
และสรุปความ 

ประธานมอบหมายให้ สทศ. ท าหนังสือแจ้ง สพฐ. สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สกอ. อปท. กทม. 
และเมืองพัทยา) โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนครูของแต่ละสังกัด ระบุ ให้แต่ละโรงเรียนส่งชื่อครูได้จ านวน          
1-2 คน พร้อมส่งประวัติ โดยในส่วนของ สพฐ. ให้ระบุจ านวน 3,000 คน ช่วงเวลาในการอบรม หลักเกณฑ์
คุณสมบัติครูผู้เข้าอบรมให้ครบ รวมถึงให้แนบวัตถุประสงค์ในการสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย และระบุว่า           
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสามารถน าผลงานมานับเป็นคะแนนการประเมินต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับมาตรา 55 การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ            
เพราะถ้าได้รับการคัดเลือก ถือเป็นครูที่มีสมรรถนะ ทั้งนี้ ให้ สพฐ. ท าหนังสือแจ้ง สพท. ให้สนับสนุนนโยบาย
การคัดเลือกครูเพ่ือตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยด้วย 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 


