
การน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ 
พฒันาการเรียนการสอน 

และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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1. กลุ่มบริหารการทดสอบ  
    -คณะกรรมการ สทศ. 
   - คณะกรรมการก ากบันโยบาย 
      ด้านการวดัและประเมนิผล 

คุณสมบัตขิองบุคลากรด้านการทดสอบ 
ไม่ประกอบกจิการซ่ึงมสีภาพเป็นการแข่งขนักบักจิการ 
ของสถาบันหรือเป็นผู้มส่ีวนได้เสียในกจิการที่กระท ากบั
สถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องรักษา
ผลประโยชน์ ช่ือเสียงของสถาบัน และรักษาความลบัอย่าง
เคร่งครัด 

2. กลุ่มสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดั 

3. กลุ่มบริหารการทดสอบ 

บุคลากรด้านการทดสอบ 3 กลุ่ม 
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 ระบบการจัดพมิพ์แบบทดสอบ 
 ระบบการรับส่งแบบทดสอบ 
 ระบบและเอกสารการตรวจและการประมวลผลคะแนนสอบ 
 ระบบผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบ 
 ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบและแบบทดสอบหลงัการทดสอบ 
      การวเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ   

      การวจิัยและพฒันาเพือ่เพิม่คุณภาพของแบบทดสอบ 
 ระบบการจัดท าเอกสารการรายงานผลการทดสอบ 
 การแปลผลและการน าผลไปใช้ 
 ขอบเขตของการน าผลไปใช้ 
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มาตรฐานการพมิพ์ข้อสอบ  การตรวจ  การให้คะแนนและการประมวลผล  
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พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  

และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
   

มาตรา 9  
 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้
ยดึหลักดังนี ้

    (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบตั ิ

      (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพืน้ที่ สถานศกึษา  และ 

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ 

          การศกึษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
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พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  

และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 

   

มาตรา 26  
 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศกึษา  

 

 ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษา
ต่อ และการน าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหน่ึง มาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย  



       
      1) เป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
ยุทธศาสตร์ 1 : ให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานสากล 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน มีคะแนนเฉลีย่มากกว่า ร้อยละ 50 
      
      2) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือลง 3 ก.พ.  53)   
 2.1 ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการคดัเลอืกเข้าเรียนต่อช้ัน ม.1และ ม.4 ใน 
                      โรงเรียนทีมีอตัราการแข่งขนัสูง 
 2.2  ให้ครูน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
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การน าผลคะแนน O-NET ไปใช ้ 



การน าผลคะแนน O-NET ไปใช ้ 
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3) ประกนัคุณภาพการศึกษา (พรบ.การศึกษามาตรา 9(3), 48 ,49) 
 3.1 ประกนัคุณภาพภายใน 
 3.2 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสอง 
                  มาตรฐานที่ 5 
4.ปรับปรุงและพฒันาการเรียน/การสอน/การบริหาร 
5.เป็นส่วนหน่ึงของการคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ 
   (ม.1 ม.4 ป.ตรี (Admissions  กลาง รับตรง กสพท.)  
     (พรบ.การศึกษา มาตรา 26 วรรค 2) 
6.เป็นส่วนหน่ึงของ  EXIT EXAM 
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องค์ประกอบและค่าน า้หนักในระบบ Admissions กลาง 

 องค์ประกอบ น า้หนัก 

1. GPAX 20% 
2. O-NET (8 กลุ่มสาระฯ) 
5 กลุ่มสาระฯ แรก กลุ่มสาระฯ ละ 5% 
3 กลุ่มสาระฯ ท่ีเหลือ รวมกนั 5% 

30% 

3. GAT 10 – 50% 
4. PAT 0 – 40% 

รวม 100% 
14 



นโยบาย“การน าคะแนน O-NET เป็นส่วนหน่ึงการส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตร (Exit Examination)”  

 ใช้เป็นเกณฑ์การจบการศึกษาในระดับ ป.6, ม.3 และ ม.6 โดยประกาศใช้ในปีการศึกษา 2555 
เป็นต้นไป  ให้ใช้ผลการประเมินระดับโรงเรียน (School Assessment) ร่วมกับการประเมินการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ทั้งนี้การสอบ O-NET ที่เป็น Standard Based Achievement Test  
และสอบ 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และภาษาองักฤษ ดังนี้ 

ปีการศึกษา สดัส่วนคะแนนของผลการประเมินระดบัโรงเรียน ต่อ 
คะแนนของผลการประเมินระดบัชาติ 

2555 80 :  20 

2556 70 : 30 

2557 60 : 40  

2558 เป็นต้นไป 50 : 50  
15 
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สทศ. รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(ศ.ดร.สุชาต ิ ธาดาธ ารงเวช)  

2. เน้นการออกข้อสอบวดัการคดิ
วเิคราะห์มากกว่าความจ า 1. พฒันาการสอบ O-NET มากกว่า 

1 คร้ัง และพฒันาระบบ E-Testing 

3. พฒันา Item Bank รองรับการ
สอบ O-NET มากกว่า 1 คร้ัง       

และ  E-Testing  

4. การจัดการศึกษาที่การ 
    กระจายอ านาจ ต้องมคีวาม 
    รับผดิชอบ (Accountability)  
     และตรวจสอบได้ โดยใช้การ 
     ทดสอบทางการศึกษา 
    ระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

 
 
  

5. การใช้ O-NET เป็นส่วนหน่ึง 
ของการจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



                   

     

1. การประกนัคุณภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตติามมาตรฐานการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

1. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 
 
2. มาตรฐานการพฒันาแบบทดสอบ 
 
3. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ 

4. มาตรฐานการพมิพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประเมินผล 

5. มาตรฐานการรายงานผลและการน าผลไปใช้ 

บทบาทของ สทศ. 
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การพฒันาแบบทดสอบ 

กจิกรรม ปีการศึกษา 2555 
(จัดสอบ ก.พ.2554) 

ปีการศึกษา 2555  
(จัดสอบ ก.พ.2556) 

1. ประชุมหาขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง 
สพฐ. และ สทศ. ในการจดัสอบ O-NET 

วนัท่ี 3ก.พ. 54  

2. จดัสัมมนาเชิงวิชาการ การพฒันา 
การผลิตขอ้สอบและการจดัสอบ
ระดบัชาติ 

วนัท่ี 24 ก.พ. 54  

3. สพฐ.ส่งมาตรฐานและตวัช้ีวดัผูเ้รียน
ส าหรับการสอบ O-NET มาให ้สทศ. 
เพ่ือใหก้ารทดสอบสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร 

หนงัสือ ศธ 04004/1091 
ลงวนัท่ี 14 มี.ค. 54 

เลขาธิการ กพฐ. ลงนาม 
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การด าเนินการจัดสอบ O-NET 

กจิกรรม ปีการศึกษา 2555 
(จัดสอบ ก.พ.2554) 

ปีการศึกษา 2555  
(จัดสอบ ก.พ.2556) 

4. การประชุมพิจารณา Test Blueprint 
และสร้าง Item spec ในแต่ละกลุ่มสาระ  

 
วนัท่ี 23 มิ.ย. 54 

 

5. คดัเลือกครูออกขอ้สอบทั้งอาจารย์
มหาวทิยาลยั ผูบ้ริหาร ครู ศึกษานิเทศก ์
และนกัวชิาการจาก สพฐ. สสวท. ฯลฯ 

 
มิ.ย. 54 
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การด าเนินการจัดสอบ O-NET 

กจิกรรม ปีการศึกษา 2555 
(จัดสอบ ก.พ.2554) 

ปีการศึกษา 2555  
(จัดสอบ ก.พ.2556) 

6. การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้าง
ขอ้สอบ 4 ภูมิภาค 
ภาคเหนือ 5-8 ก.ค. 54  
ภาคกลาง 10-13 ก.ค. 54  
ภาคอีสาน 1-4ส.ค. 54  
ภาคใต ้ 25-28 ต.ค. 54  
7. พฒันาขอ้สอบ พ.ย. 54  

8. กลัน่กรองขอ้สอบ ธ.ค. 54  
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การก ากบัตดิตามประเมินผลการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การทดสอบแห่งชาติของ สทศ. 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและตดิตามการปฏบิตั ิ
 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 Examination Board 
 คณะกรรมการบริหาร สทศ. จะเป็นผู้อนุมัตผิลขั้นสุดท้ายก่อนประกาศ 

(ซ่ึงเลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการบริหาร สทศ. โดยต าแหน่ง) 
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สทศ. กับการส่งเสริมพฒันาสมรรถนะของครู
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย : การวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีความเช่ือมโยงทกัทอทุกระดับ 

ระดบัชาติ : O-NET 

ระดบัสังกดั : NT 

ระดบัเขตพืน้ที่ : LAS 

ระดบัสถานศึกษา : มาตรฐานของระบบ วธีิการ เคร่ืองมือ การประเมินผล 

ระดบัช้ันเรียน : 4 องค์ประกอบใน ปพ. 5  
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สมัครและเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครู 
ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสทศ. 

ผา่น 60% รับ
วฒิุบตัรของสทศ. 

ร.ร.เครือข่ายสทศ.ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ร่วมกบัสทศ. 
-พฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
-พฒันาการวดัด้านคุณลกัษณะพงึประสงค์ อ่าน 
เขยีน คดิวเิคราะห์ 

 

รับการพฒันาสมรรถนะ
ครูดา้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

ไม่ผา่น 60% 
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ก าหนดการรับสมัครสอบสมรรถนะครู 
ทางด้านการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
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หมายเหตุ       ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



การทดสอบ O-NET ปีการศึกษาร 2555: 
การเตรียมพร้อมควบคู่การสอน 

รายวชิา 
วนัสอบ O-NET และจ านวนเวลาที่ใช้สอบ 

ช่วงช้ันที ่2 (ป.6) ช่วงช้ันที ่3 (ม.3) ช่วงช้ันที ่4 (ม.6) 

เสาร์ที ่ 2 ก.พ. 2556 2-3 ก.พ. 2556 9-10 ก.พ. 2556 

ภาษาไทย 50 นาท ี 90 นาท ี 2 ช่ัวโมง 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 50 นาท ี 90 นาท ี 2 ช่ัวโมง 

ภาษาองักฤษ 50 นาท ี 90 นาท ี 2 ช่ัวโมง 

คณติศาสตร์ 50 นาท ี 90 นาท ี 2 ช่ัวโมง 

วทิยาศาสตร์ 50 นาท ี 90 นาท ี 2 ช่ัวโมง 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

30 นาท ี
30 นาท ี
30 นาท ี

40 นาท ี
40 นาท ี
40 นาท ี

2 ช่ัวโมง 

วนัประกาศผลสอบ 15 ม.ีค. 2556 15 ม.ีค. 2556 10 เม.ย. 2556 

samphan@niets.or.th 25 
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องคป์ระกอบของกระบวนการทางการศึกษา 

(Component of Educational Process) 

 

 
จดุม ุง่หมายการศึกษา 

(Objective ; O) 

(เป้าหมายOnet กพ.56) 

การเรยีนการสอน (Learning ; L) 

สาระการเรยีนร ูแ้กนกลางของ

ตวัช้ีวดัป.6(4,5,6) 

ม.3(1,2,3) ม.6(4,5,6) 

การวดัและประเมินผล 

(Evaluation ; E) 

สอบปลายภาคตน้/ปลาย 

ใชร้ปูแบบขอ้สอบONET  



O-NET เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
องิมาตรฐาน(Standard based achievement test) 

กลุ่มสาระ 

สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวดัและ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
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การทดสอบในชัน้เรียน 

1. การทดสอบย่อยประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

 * ข้อสอบอตันัย 

 * ข้อสอบเติมค า 

2. การทดสอบกลางภาค 

 * ข้อสอบปรนัย 

 * ข้อสอบอตันัย 
3. การทดสอบปลายภาค (วดัเนือ้หาสาระทั้งภาคเรียน องิ Test Blueprint ของ O-NET)   

 * ข้อสอบปรนัย 2 รูปแบบตามข้อสอบ O-NET 
28 

เนน้การเขียนวเิคราะห์ 
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การเผยแพร่แนวการทดสอบทางเวบ็ไซด์ 
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แต่ละวชิามีข้อสอบ 2 รูปแบบ 
 
1. ข้อสอบปรนัยแบบเลอืกตอบ ให้เลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด  
     (อย่างต ่า 80%) (ป.6 และ ม.3 ใช้ 4 ตัวเลอืก ม.6 ใช้ 5 ตัวเลอืก  ) 
2. รูปแบบอืน่ๆ (ไม่เกนิ 20%) ประกอบด้วย แบบเติมค าให้ระบาย

ค าตอบ แบบมีค าตอบทีถู่กหลายค าตอบ และแบบให้เลอืกค าตอบ
จากแต่ละกลุ่มทีสั่มพนัธ์กนั เช่น วชิาคณติศาสตร์ใช้แบบเติมค า 
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มาตรฐานการรายงานผลและการน าผลไปใช้ 

ระบบ 
เอกสารการรายงานผลการทดสอบ 

ระบบ 
มาตรการเผยแพร่ผลการทดสอบ 

ระบบ 
การเปิดเผยข้อมูลผลการทดสอบ 

ระบบ 
การติดตามและตรวจสอบ 

การรายงานผลเพือ่การน าผลไปใช้ 
 การประเมนิตนเองเพือ่การแนะแนวและปรับปรุงการเรียนการสอน และการบริหาร 

การประกนัคุณภาพการศึกษา                คดัเลอืกเข้าศึกษาต่อระดบัสูงขึน้ 

เทยีบเคยีงคุณภาพระดบัชาติ และนานาชาติ    เป็นส่วนหน่ึงของการจบการศึกษาตามหลกัสูตร 



รายงานผลการทดสอบระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ฉบับที ่1  ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล 

ฉบับที ่2   ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  

ฉบับที ่3  ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อระดบัสถานศึกษา  

ฉบับที ่4  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน 

ฉบับที ่5  ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ 

ฉบับที ่6 ค่าสถิตริะดบัโรงเรียน 

46 



ฉบับที่ 2 ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 

samphan@niets.or.th 
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ฉบับที่ 2 ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 
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ฉบับที่ 5 ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 



ฉบับที่ 5 ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 



ฉบับที่ 1  ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล ม.3 



ฉบับที่ 1  ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล ม.6 



ฉบับที ่3 ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน ม.3 



ฉบับที ่3 ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน ม.6 



ฉบับที ่4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน ม.3 



ฉบับที ่4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน ม.6 



ฉบับที่ 6  ค่าสถิตริะดับโรงเรียนแยกตามวชิา  ม.3 



ฉบับที่ 6  ค่าสถิตริะดับโรงเรียนแยกตามวชิา  ม.6 
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ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล 
(ระดับนักเรียน) ม.3 

ส่วนที่ 1 



ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล 
(ระดับนักเรียน) ม.3 

 ส่วนที่ 2 



ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล  
(ระดับนักเรียน) ม.3 

ส่วนที่ 3 



ตวัอย่าง
รายงานผล
การทดสอบ
นักเรียน
รายบคุคล
(ระดบั

นักเรียน) 
ม.6 

 



ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล 
(ระดับนักเรียน) ม.6 

ส่วนที่ 1 



ตวัอย่างรายงานผลการทดสอบนักเรียนรายบคุคล  
(ระดบันักเรียน) ม.6 

ส่วนท่ี 2 



ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล 
(ระดับนักเรียน) ม.6 

ส่วนที่ 3 



ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนการสอบ O-NET ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามวิชา (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

หมายเหต ุ: จ านวนนักเรียน (N)* ไม่รวมเดก็พิเศษ ได้แก่ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านต่างๆ และนักเรียนพิการซ า้ซ้อน  

วิชา 
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ภาษาไทย 780,305 50.04 15.01 50.00 52.00 

สงัคมศึกษาฯ 780,258 52.22 15.17 54.00 60.00 

ภาษาองักฤษ 780,305 38.37 17.77 32.50 27.50 

คณิตศาสตร ์ 780,258 52.40 19.81 50.00 50.00 

วิทยาศาสตร ์ 780,370 40.82 13.79 40.00 35.00 

สขุศึกษาฯ 780,268 58.87 14.76 61.50 65.10 

ศิลปะ 780,268 46.75 15.89 45.00 50.00 

การงานฯ 780,268 55.38 17.71 56.00 64.00 



คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2553-2554 จ าแนกตามวิชา (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
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ปีการศกึษา 2553 31.22 47.07 20.99 34.85 41.56 54.31 41.1 52.52

ปีการศกึษา 2554 50.04 52.4 40.82 52.22 38.37 58.87 46.75 55.38

ภาษาไทย สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สุขศกึษาฯ ศลิปะ การงานอาชพีฯ



จ านวน และร้อยละนักเรียนของผา่นคะแนนจดุตดัคะแนน O-NET   
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามรายวิชา  

วิชา คะแนนจดุตดั จ านวนท่ีเข้าสอบ 
นักเรียนผา่นคะแนนจดุตดั 

จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 50 780,305 416,692 53.40 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 50 780,258 469,248 60.14 

ภาษาองักฤษ 35 780,305 385,647 49.42 

คณิตศาสตร ์ 50 780,258 450,547 57.74 

วิทยาศาสตร ์ 40 780,370 401,091 51.40 

สขุศึกษา และพลศึกษา 50 780,268 593,323 76.04 

ศิลปะ 45 780,268 470,626 60.32 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 50 780,268 501,891 64.32 



ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนการสอบ O-NET ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามวิชา (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

วิชา จ านวน 
(คน) 

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ภาษาไทย 790,325 48.11 13.02 48.40 47.50 

สงัคมศึกษาฯ 789,050 42.73 11.11 42.00 42.00 

ภาษาองักฤษ 789,661 30.49 10.79 28.00 26.00 

คณิตศาสตร ์ 789,295 32.08 11.33 29.60 29.60 

วิทยาศาสตร ์ 788,851 32.19 11.63 30.00 28.00 

สขุศึกษาฯ 788,119 50.87 10.62 52.50 52.50 

ศิลปะ 788,119 43.50 11.02 42.50 42.50 

การงานฯ 788,119 47.29 13.29 48.00 54.00 



คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2553-2554 จ าแนกตามวิชา (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
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ปีการศกึษา 2553 42.8 40.85 16.19 24.18 29.17 71.97 28.48 47.07

ปีการศกึษา 2554 48.11 42.73 30.49 32.08 32.19 50.87 43.5 47.29

ภาษาไทย สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สุขศกึษาฯ ศลิปะ การงานอาชพีฯ



หมายเหต ุจ านวนนักเรียน (N) ไม่รวมเดก็พิเศษ ได้แก่ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ และนักเรียนพิการซ า้ซ้อน  

ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนการสอบ O-NET ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2554  จ าแนกตามวิชา 

วิชา 
จ านวนผู้ 

เข้าสอบ (N) 

คะแนนเตม็ (100 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ภาษาไทย 368,228 41.88 11.57 42.00 41.00 

สงัคมศึกษาฯ 372,662 33.39 7.81 32.50 31.25 

ภาษาองักฤษ 370,561 21.80 11.09 19.00 17.00 

คณิตศาสตร ์ 372,094 22.73 13.83 20.00 17.50 

วิทยาศาสตร ์ 366,744 27.90 8.59 26.50 24.00 

สขุศึกษาฯ 365,045 54.61 8.94 55.00 56.25 

ศิลปะ 365,045 28.54 8.13 28.00 28.00 

การงานอาชีพฯ 365,045 48.72 11.63 50.00 52.00 



คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-NET ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2553-2554 จ าแนกตามวิชา (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
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ปีการศกึษา 2553 42.61 46.51 19.22 14.99 30.9 62.86 32.62 43.69

ปีการศกึษา 2554 41.88 33.39 21.8 22.73 27.9 54.61 28.54 48.72

ภาษาไทย สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สุขศกึษาฯ ศลิปะ การงานอาชพีฯ



O-NET เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
องิมาตรฐาน(Standard based achievement test) 

กลุ่มสาระ 

สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวดัและ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
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“ผมยนิดีรับฟังข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคญั   
และมุ่งทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจ 
ภายใต้ความถูกต้องและความเป็นธรรม   

ทีน่ าไปสู่ความสุขของทุกฝ่าย” 
 

 

samphan@niets.or.th 



 
1.  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสอบ O-NET และ GAT/PAT  
 www.niets.or.th 
 
2.  สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 ขอ้มูลเก่ียวกบั Admissions กลาง 
 www.cuas.or.th 
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ทีอ่ยู่    128 อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน 36   โทร.     02 217 3800  
           ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี    โทรสาร  02 219 2996 
           กรุงเทพฯ 10400     website  www.niets.or.th 

78 


