“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน
แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า
ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทําร่วมกัน เพือ่ ให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

3 กันยายน 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้ง สทศ. ซึ่งได้จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 ตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมา สทศ. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตข้อสอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล มีระบบ
บริหารการทดสอบที่โปร่งใสและยุติธรรม มีระบบการประกาศผลสอบที่ถูกต้องและแม่นยํา เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรผู้ใช้และเครือข่ายการ
ทดสอบ ชี้นําการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพในทุกระดับการศึกษาและทุก
ระบบ มุ่งสู่การเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานระดับสากล

 1 ทศวรรษ...แห่งการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน
สทศ. ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช า และเป็ น ไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ในด้ า น
(1) มาตรฐานบุ ค ลากรด้ านการทดสอบ ได้ แก่ ครู (โรงเรีย น) : ผู้อ อกข้อ สอบ /ครูข องครู (มหาวิท ยาลัย ) : ผู้พั ฒ นาข้ อสอบ /
ครูของครูของครู (มหาวิทยาลัย) : ผู้กลั่นกรองข้อสอบ นอกจากให้มีส่วนร่วมเพื่อประกันคุณภาพและไม่ให้ออกข้อสอบเกินหลักสูตร
แล้วยังเป็นการพัฒนาผู้เขียนข้อสอบแบบ on the job training ด้วย และ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ เพื่อให้ข้อสอบของ
สทศ. มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในปี พ.ศ.2558 สทศ.ได้ จั ด ทํ าโครงการสํ าหรับ พั ฒ นาเครื่อ งมื อ วัด และประเมิ น ผล
ทางการศึกษาหลายโครงการ ได้แก่
1. โครงการ O-NET Item Bank และพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA-Like
สทศ. ได้ดําเนิ นโครงการจัดทําคลังข้อสอบสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET Item Bank) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 มีเป้าหมายในการพัฒนาข้อสอบสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานชั้นป.6 ม.3 และ ม.6 ที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นการสร้างข้อสอบ
ตามแนว PISA-Like ซึ่งเป็นข้อสอบที่เน้นการวัดระดับพฤติกรรมการนําไปใช้/การคิดขั้นสูง และรองรับการทดสอบด้วยระบบ E-Testing
2. โครงการ Adaptive Testing
สทศ. เริ่ม จั ด ทํ าการทดสอบปรับ เหมาะตามระดั บ ความสามารถของผู้ เข้ าสอบ (Adaptive Testing) โดยนํ าข้ อ สอบ
O-NET ที่เผยแพร่แล้วมาจัดทําเพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนนํา Adaptive Testing ไปใช้ในการสอบในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอน (Formative Assessment) และเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ทั้งนี้ มีข้อสอบให้นักเรียนได้ทดลองทําตามระดับความสามารถ
แต่ละบุคคล (เก่ง/กลาง/อ่อน) ผ่านเว็บไซต์ สทศ. คาดว่าจะช่วยทําให้ผล O-NET ของนักเรียนสูงขึ้น

3. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
สทศ. ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยมีข้อสอบอัตนัยแบบ
เขียนตอบและวัดพฤติกรรมภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นงานวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ใน 3 ปี

 1 ทศวรรษ แห่งการบริหารการทดสอบที่โปร่งใส ยุติธรรม สู่ระบบ E-Testing
 จัดการทดสอบด้วยข้อสอบกลางระดับชาติ
สทศ.เริ่มดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่มุ่งวัดความรู้
ความคิดรวบยอดตามคุณ ภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา
2548 โดยเริ่มดําเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 เป็นครั้งแรก ต่อมา สทศ.ได้พัฒนา
ระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
(ขั้นพื้ น ฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึก ษา) และงานบริการการทดสอบโดยเฉพาะที่ได้รับ
มอบหมายจากที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (ทปอ.) และกลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สรุปได้ดังนี้
ประเภทการสอบ
O-NET ป.6
O-NET ม.3
O-NET ม.6
I-NET ต้น, กลาง, ปลาย
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ปีการศึกษา)
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การให้บริการการทดสอบทางการศึกษา (ปี พ.ศ.)
2551 2552 2553 2554 2555 2556

2557

2558

2559


















V-NET ปวช.3
V-NET ปวส.2
N-NET ประถมฯ
N-NET ม.ต้น, ม.ปลาย
จบ ม.6 ใน 8 เดือน
B-NET ม.ต้น, ม.ปลาย

2548
GAT/PAT
วิชาสามัญ 7 วิชา
*พ.ศ.2559 เปลี่ยนเป็น
วิชาสามัญ 9 วิชา
วิชาสามัญ 9 วิชา
โครงการผลิตครูมอื อาชีพ









ประเภทการสอบ
A-NET
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 มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ.
เพื่อให้การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีมาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม สทศ.จึง
จัดทํามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ที่เทียบเคียงนานาชาติขึ้น ในปี พ.ศ.2555
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังนี้ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการ
ทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน
และการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนําผลไปใช้

 จัดวางระบบและกลไกเพื่อให้เป็นห้องสอบสีขาว สนามสอบสีขาว และศูนย์สอบสีขาว
ในปี พ.ศ.2557 สทศ.ได้ออกระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ ว่า
ด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 เพื่อให้การทดสอบ
ของ สทศ. ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันในทุก
สนามสอบ ทั้งนี้ สทศ. ยังได้ส่งระเบียบฯ ไปลงพิมพ์และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ให้ได้รับทราบ
โดยทั่วกัน
นอกจากนี้ สทศ. มีการแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและตัวแทน สทศ. (จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ) ประจําสนามสอบ
เพื่อทําหน้าที่สังเกตการปฏิบัติงานของสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง สทศ. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนความ
ไม่ โ ปร่ ง ใสในการสอบ มี 4 ช่ อ งทาง ดั ง นี้ สายตรงผู้ บ ริ ห าร (www.niets.or.th), จดหมายส่ ง ทางไปรษณี ย์ , อี เ มล์
testing@niets.or.th และ Call Center 02-217-3800

 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจําภูมิภาค และศูนย์สอบ E-Testing
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 สทศ.ได้จัดตั้ง
ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจําภูมิภาค 9 แห่ง
ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ (มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
และมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร) ภาคกลาง
(จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ) ภาคตะวั น ออก (มหาวิ ทยาลั ยบู รพา) ภาคใต้
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 สทศ. สร้างและพัฒ นาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อรองรับรูปแบบการทดสอบที่หลากหลายและมีการใช้สื่อประสม (Multimedia) มาใช้ในการทดสอบ
ทดแทนการทดสอบในรูปแบบกระดาษคําตอบที่ไม่สามารถทําได้ เช่น ฟังเสียง หรือ
ดูภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายของ สทศ. ทุกแห่งในการ
พัฒนาระบบดังกล่าว โดย สทศ. ได้ติดตั้งระบบ E-Testing ณ ศูนย์เครือข่ายของ
สทศ. 9 แห่งกระจายทุกภูมิภาคทั้ง 9 แห่งดังกล่าว และจะนําร่องให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาทดลองใช้ระบบ E-Testing ต่อไป

 1 ทศวรรษ แห่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทดสอบ
สทศ.ได้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นการทดสอบที่ มี ค วาม
ทันสมัย ถูกต้องแม่นยํา และมีประสิทธิภาพ มาจัดทําฐานข้อมูล สังกัด ศูนย์สอบ
โรงเรี ย น สนามสอบ ห้ อ งสอบ และนั ก เรี ย น การรวบรวมข้ อ มู ล เนื่ อ งจากการ
ทดสอบระดั บ ชาติ มี ผู้ เ ข้ า สอบจํ า นวนมากและกระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ การ
ติดต่อสื่อสารกับ แหล่งข้อมูล เพื่ อให้ ได้ข้อ มูลที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็ นปั จจุบั น
การประมวลผลและรายงานผล ต้องมีความถูกต้องและแม่นยํา ดังนั้น สทศ. จึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทดสอบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับภารกิจของสถาบันฯ ประกอบด้วย
(1) ระบบการส่งข้อมูลนักเรียน
สทศ.ได้ พั ฒ นาระบบการนํ าส่งข้ อ มู ลนั ก เรีย น โดยกํ าหนดชื่อ ผู้ ใช้ (Username) และรหั ส ผ่ าน (Password) ของ
โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนําส่งข้อมูลนักเรียน/ปรับลด/แก้ไขข้อมูลได้เองภายใน
ระยะเวลาที่ สทศ. กําหนด ผ่านระบบเว็บไซต์ สทศ.
(2) ระบบข้อมูลของผู้สอบในกระดาษคําตอบ
สทศ.พิมพ์ข้อมูลนักเรียน (ชื่อ สกุล ห้องสอบ วิชาสอบ) และระบายรหัส
วิชาสอบและเลขที่นงั่ สอบให้บนหัวกระดาษคําตอบ
(3) ระบบการประกาศผลสอบ ใบรายงานผลสอบ
(4) ระบบตรวจสอบคะแนนและการนํ า ผลสอบไปใช้ โ ดยใช้ ร ะบบ RPS
(Reporting Service) เป็นระบบการรายงานผลการสอบอัตโนมัติ เพื่อให้สถานศึกษาที่ต้องการใช้ผลคะแนน สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบได้)

 1 ทศวรรษ แห่งการให้บริการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
สทศ. ให้บริการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดังนี้
1. การให้ บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมิ นผลการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน โดยจัดสอบปีละ 3 ครั้ง หากสอบผ่าน (60%) จะได้รับวุฒิบัตรจาก สทศ.
และจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ โดยเฉพาะการเขียนข้อสอบ
การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ และการวัดรอบด้านของ สทศ. ต่อไป
2. โครงการครูมืออาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย สทศ. ได้ดําเนินการจัดการทดสอบ
คัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2557 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 มี
ผู้เข้าสอบ 5,843 คน โดยสอบ 4 วิชา ซึ่งเป็ น ครั้งแรกที่ มี ก ารสอบในรูป แบบอัต นั ย วิชาที่ สอบได้ แก่ (1) ภาษาไทยเพื่ อการ
สื่อสาร (2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (3) วิชาชีพครู และกฎหมายการศึกษา และ (4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. สทศ.ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
และการนําผล O-NET เป็นกลไกในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นแบบครูมืออาชีพ ให้แก่ผู้บริหารและครูทกุ สังกัด (สพฐ. / สช. /
ร.ร.ปริยัติธรรมทั่วประเทศ/ ร.ร.คุณธรรม/ ร.ร.ตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ)

4. พัฒนา Item Writer และ Master Item Writer สทศ.ได้คัดสรรครูและคณาจารย์มาร่วมออกข้อสอบ O-NET ปัจจุบันมี
ครูแกนนํา 5,000 คน และคณาจารย์ 300 คน (ตามโครงการ O-NET Item Bank) จึงมีโครงการต่อยอดพัฒนาเป็น Item Writer
(ครู) และ Master Item Writer (คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย) โดยร่วมมือกับ CPA (Center for Professional Assessment
(Thailand) และ ETS (Educational Testing Service)

 1 ทศวรรษ แห่งการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ
ในปี พ.ศ.2558 สทศ.ได้เล็งเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ ดังนี้
1. จัด “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558” โดยให้บุคลากรสถาบันฯได้เรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าชายเลน และร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อปรับสภาพแวดล้อม
ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ด้วยการปลูกป่าชายเลนเพื่อพลิกฟื้น
ผืนป่า ที่วนอุทยานปราณบุรีอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 โดยการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและ
ประเมินผล และการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
แบบครูมืออาชีพ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน” (204 แห่ง)

 1 ทศวรรษ แห่งการวิจัยเผยแพร่และพัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบ
สทศ. มีนโยบายให้ดําเนินการวิจัยเผยแพร่และพัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบใน 3 ประเภท ดังนี้
1. Foundation Research หรือ Basic Research โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
2. Research and Development (R&D) สทศ.มอบให้กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ กลุ่มงานผลิต
และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล และ กลุ่มงานบริหารการทดสอบ เมื่อทํางานเสร็จในแต่ละปี จะต้องทํา R&D
ตอบโจทย์คือ ปีถัดไปต้องมีผลงานดีกว่าปีท่ผี ่านมา โดยยึด Research Based
3. Institutional Research มุ่งให้บุคลากรประจําของทุกกลุ่มงานใน สทศ. พั ฒ นางานปกติสู่งานวิจัย (Routine to
Research) ด้วยการทําวิจัยสถาบัน

 1 ทศวรรษ แห่งการเป็นสถาบันทดสอบระดับชาติมาตรฐานสากล
สทศ.เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา สนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (เช่น จาก UNESCO และ World Bank ตลอดจนนักวิจัย นิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ) และยังเป็น
ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ ด้ า นการทดสอบทางการศึ ก ษา ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ อาทิ (1) การประชุ ม นานาชาติ
International Executive Seminar on National Educational Testing (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับ
สากล และข้ อ สอบวั ด สมิ ท ธิ ภ าพของประเทศไทย (3) การประชุ ม นานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภายใต้ แ นวคิ ด
Sharing Information and Experiences on National Education Testing and
Assessment in ASEAN : Share and Learn (3 -5 September 2013) โด ย มี 1 5
หน่ วยงาน 13 ประเทศเข้ าร่วมงาน (4) การปาฐกถาพิ เศษ เรื่อง Research for Innovation
Testing and Assessment and Recent Developments at ETS โดย Scott G.Paris,
(Vice President of Research, Educational Testing Service, ETS) (งานครบรอบ 9 ปี สทศ.
วันที่ 3 กันยายน 2557)

สทศ. ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
ด้านการวัดและการทดสอบ ตลอดจนการประเมินระดับชาติเทียบกับสากล โดย
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานในต่างประเทศที่รับผิดชอบด้านการ
ทดสอบ และการประเมินผลระดับชาติ เช่น ACER (The Australian Council for
Educational Research) ประเทศออสเตรเลีย, CITO (Central Institute for Test
Development) ประเทศเนเธอร์แลนด์, CIE (Cambridge International Examinations) ประเทศอังกฤษ, ETS (Educational
Testing Service) ประเทศสหรัฐอเมริกา, Central Examination Board ประเทศโปแลนด์, Ministry of Education ประเทศ
เด น ม าร์ ก , NOKUT (The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) ป ระ เท ศ น อ ร์ เ ว ย์ แ ล ะ SEAB
(Singapore Examinations and Assessment Board) ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

 ก้าวสู่ปีที่ 11 แห่งการเป็นสถาบันทดสอบชั้นนําในอาเซียน
สทศ. มุ่งเดินหน้าทําหน้าที่ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้ควบคู่กับการประเมินทางการศึกษาของประเทศ
พัฒนามาตรฐานในเรื่องของการทดสอบและการประเมิน จัดระบบและพัฒนาผู้ออกข้อสอบให้มีมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญในการทํางาน พัฒนาโครงการคลังข้อสอบ (ITEM BANK)
และ E-TESTING อย่างต่อเนื่องเต็มที่และเป็นรูปธรรม วิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการ
วั ด รอบด้ า น ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาสมรรถนะครู อ าจารย์ ด้ า นการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นแหล่งอ้างอิง
ระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา
เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่
ระดั บ สากล บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “To

testing service center”

be a world-class educational

สทศ.จัดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (ใช้ข้อสอบอัตนัย ไม่เกิน 20%)
เริ่มปีการศึกษา 2559 (สอบ พ.ศ.2560)
วันที่ 7 กันยายน 2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (หม่ อ มหลวงปริ ย ดา ดิ ศ กุ ล ) แพทย์ ห ญิ ง ศุ ภ รา
เชาวน์ปรีชา หัวหน้าคณะทํางานฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
เรื่ อ งการประเมิ น การศึ ก ษาของ สทศ. ณ ห้ อ งประชุ ม สทศ. โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อํานวยการ สทศ. และคณะ
ผู้บริหาร สทศ.ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า
หลังจากที่เข้ารับตําแหน่งฯ ได้เดินทางมาเยี่ยม สทศ. เป็น
หน่วยงานแรก เนื่องจากเห็นว่า สทศ. เป็ นหน่วยงานที่มี
ศักยภาพและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งนี้ จากการประชุมและมอบนโยบาย เรื่องการประเมิน
การศึกษาของ สทศ. สรุปดังนี้
สทศ. จะดํ า เนิ น การสอบ O-NET โดยใช้ ข้ อ สอบแบบอั ต นั ย ตามนโยบายของรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ “นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2559 (สอบพ.ศ.2560)
เริ่มนําร่องประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
ภายใต้เงื่อนไขในการดําเนินการ ดังนี้
1. ให้มีระยะเวลาดําเนินการ เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.1 ตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย
1.2 การนําผลการสอบไปใช้ อาทิ ใส่ใน ปพ.1 ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ใช้ในการประกันคุณภาพ
2. มี ง บประมาณสนั บ สนุ น เช่ น ค่ า ตรวจกระดาษคํ า ตอบ ค่ า อบรมและพั ฒ นาผู้ ต รวจ ค่ า พั ฒ นาโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้อง ค่าครุภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่าน เป็นต้น
3. การสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัย ไม่เกิน 20% ซึ่งในการสอบ สทศ. จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบ
ปรนัย 80 % และ ข้อสอบอัตนัย 20%
4. เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ

วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2558 พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลโทสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับ
ตําแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม
ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สั ม พั น ธ์ พั น ธุ์ พ ฤกษ์ ผู้ อํ านวยการสถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เนื่ อ งในโอกาสเข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พร้อมจะขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา
ไปในแนวทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเน้น 2 เรื่องหลัก
ที่ น ายกรัฐ มนตรีได้ม อบให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารดํ าเนิ น การ คื อ การปฏิ รูป การศึก ษา และ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเรื่องนี้จะต้องดําเนินการควบคู่กันไป เพื่อทําให้คนไทยเห็นภาพ
อนาคตการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในอนาคตอั น ใกล้ โดยตั้ ง ใจที่ จ ะดํ า เนิ น งานตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการและนโยบายเดิมก่อน เพราะมีการคิดและวางแนวทางไว้แล้ว โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาที่มีหลายส่วน
จะต้องดําเนินการ เช่น การลดเวลาเรียนของนักเรียน การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูโดยการดําเนินงานตามโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น
ส่วนการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวฝากผู้บริหารทุกคนให้ความสําคัญกับการสื่อสารในองค์กรมาก เพราะ
กระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรอยู่ทั่วประเทศเป็นจํานวนมาก และได้ฝากให้ผู้บริหารองค์กรหลักทําความเข้าใจโจทย์ในงานของ
ตนเอง ตีโจทย์ให้แตกและละเอียด เพื่อที่จะได้คลี่ปัญหาออกมาได้อย่างชัดเจน และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและถูกทิศทาง
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวย้ําถึงแนวทางการทํางานว่า ต้องการนํานโยบายของนายกรัฐมนตรี
ไปสู่การปฏิบัติ ในแนวทางการทํางานที่เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร ซึ่งจากการได้รับฟังผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนต้องการทํางาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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