
เตรียมพรอมสอบ
O-NET ปการศึกษา 2556
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-217-3800  โทรสาร 02-219-2996  เว็บไซต www.niets.or.th

วัตถุประสงคของการสอบ O-NET
 1.  เพื่อทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 2.  เพื่อนำผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
 3.  เพื่อนำผลการสอบไปใช ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
 4.  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช ในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ
  5.  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช ในวัตถุประสงคอื่น

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มีหนาที่สำคัญอยางหนึ่ง คือ จัดสอบวัดผลระดับชาติใหแกนักเรียนทุกคน 
เพื่อโรงเรียนจะไดนำผลประเมินที่ ได ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช ในองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ นำไปใช ในวัตถุประสงคอื่น

O-NET  (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัดความรู
และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จำนวน 67 มาตรฐานการเรียนรู ครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี



1. ไมมีเลขที่นั่งสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ
2. ไมมีบัตรแสดงตน ไมมีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไมมีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. หามนำเครื่องมืออุปกรณสื่อสารเขาหองสอบ
6. ใหนั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาตใหนำนาิกาเขาหองสอบ 
   (ตองเปนนาิกาธรรมดา ที่ ใชดูเวลาเทานั้น)

ระเบียบ
การเขาหองสอบ

วิธีการระบายกระดาษคำตอบ

  1. ดูผลสอบแบบรายโรงเรียน

    1.1 ใหโรงเรียนเขาเว็บไซต สทศ. 
   www.niets.or.th ไปที่เมนู เขาระบบ O-NET 
    1.2 ใสชื่อผู ใช (Username) และรหัสผาน (Password) 
   ของโรงเรียน 
    1.3 ทำตามขั้นตอนการดูผลสอบที่แจงไวบนเว็บไซต

  2. ดูผลสอบแบบรายบุคคล
    2.1 ใหนักเรียนเขาเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th 
   ไปที่เมนู เขาระบบ O-NET  
    2.2 ใสเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
    2.3 ทำตามขั้นตอนการดูผลสอบที่แจงไวบนเว็บไซต

วิธีการ

ดูผลสอบ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถาย  หรือ 
บัตรที่ออกใหโดยหนวยงานราชการที่มีรูปถาย

มีรูปถาย

เอกสาร
ที่ ใชแสดงตน

เขาหองสอบ

1. ปากกา 
2. ดินสอดำ 2B 
3. ยางลบ

O
 -

 N
 E

 T

O
 -

 N
 E

 Tอุปกรณ
ทำแบบทดสอบ



วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2557 
    เวลาสอบ      รหัสวิชา   วิชาที่สอบ        ระยะเวลา

08.30 น. - 10.30 น.   02   สังคมศึกษาฯ   2 ชั่วโมง

      พัก 1 ชั่วโมง

11.30 น. - 13.30  น.       04     คณิตศาสตร   2 ชั่วโมง

      พัก 1 ชั่วโมง

14.30 น. - 16.30 น.   03    ภาษาอังกฤษ    2 ชั่วโมง

      

วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2557 
   เวลาสอบ      รหัสวิชา   วิชาที่สอบ        ระยะเวลา

08.30 น. - 10.30 น.   01   ภาษาไทย    2 ชั่วโมง

      พัก 1 ชั่วโมง

11.30 น. - 13.30  น.       05     วิทยาศาสตร   2 ชั่วโมง

      พัก 1 ชั่วโมง

14.30 น. - 16.30 น.   06    สุขศึกษาและพลศึกษา  2 ชั่วโมง

          ศิลปะ    

           การงานอาชีพฯ    

      

ประกาศ
ผลสอบ 

31 มีนา
คม 255
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ตารางสอบ ตารางสอบ 

O-NET O-NET 

ม.6ม.6



วันเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2557
    เวลาสอบ      รหัสวิชา   วิชาที่สอบ        ระยะเวลา

08.30 น. - 10.00 น.   94   คณิตศาสตร    90 นาที

      พัก 30 นาที

10.30 น. - 12.00  น.       91     ภาษาไทย    90 นาที

      พัก 1 ชั่วโมง

13.00 น. - 14.30 น.   93    ภาษาอังกฤษ    90 นาที

      
วันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2557 
   เวลาสอบ      รหัสวิชา   วิชาที่สอบ        ระยะเวลา

08.30 น. - 10.00 น.   95   วิทยาศาสตร    90 นาที

      พัก 30 นาที

10.30 น. - 12.00  น.       92     สังคมศึกษาฯ   90 นาที

      พัก 1 ชั่วโมง

13.00 น. - 13.40 น.   96    สุขศึกษาและพลศึกษา  40 นาที

13.40 น. - 14.20 น.   97    ศิลปะ    40 นาที

14.20 น. - 15.00 น.   98     การงานอาชีพฯ    40 นาที

      

ประกาศ
ผลสอบ 

16 มีนา
คม 255
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O-NET

ตารางสอบ ตารางสอบ 

O-NET O-NET 

ม.3ม.3



ตารางสอบ ตารางสอบ 

O-NET O-NET 

ป.6ป.6

ประกาศ
ผลสอบ 

15 มีนา
คม 255
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วันเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2557
 

เวลาสอบ            รหัสวิชา   วิชาที่สอบ        ระยะเวลา

08.30 น. - 09.20 น.   64   คณิตศาสตร    50 นาที

09.20 น. - 10.10  น.       62     สังคมศึกษาฯ   50 นาที

      พัก 20 นาที

10.30 น. - 11.20 น.   61   ภาษาไทย    50 นาที

11.20 น. - 12.10 น.  63    ภาษาอังกฤษ    50 นาที

      พัก 1 ชั่วโมง

13.10 น. - 14.00 น.   65    วิทยาศาสตร    50 นาที

      พัก 20 นาที

14.20 น. - 14.50 น.   66   สุขศึกษาและพลศึกษา  30 นาที

14.50 น. - 15.20 น.  67    ศิลปะ    30 นาท ี

15.20 น. - 15.50 น.    68    การงานอาชีพฯ   30 นาที



ปฏิทินปฏิบัติงานระดับโรงเรียน

หมายเหตุ   โรงเรียนสามารถสงขอมูลนักเรียนทุกระดับชั้น (ป.6 ม.3 ม.6) 

   ผานทางระบบ O-NET ตามชวงเวลาที่ สทศ. กำหนด  

   โดยโรงเรียนใชชื่อผู ใช (Username) และรหัสผาน (Password) 

   ** โรงเรียนไมตองรอการสงหนังสือติดตามจากศูนยสอบ **

   

O-NET
 กิจกรรม          O-NET ป.6 ม.3   O-NET ม.6

โรงเรียนสงขอมูลผูเขาสอบ ผาน www.niets.or.th  1 ก.ค. - 31 ส.ค.56  1 ก.ค. - 31 ส.ค.56

นักเรียนเทียบเทาสมัครสอบ ผาน www.niets.or.th   1 - 15 ต.ค.56     1 - 15 พ.ย.56 

ศูนยสอบจัดสนามสอบผาน www.niets.or.th    1 ก.ค. - 30 ก.ย.56  1 ก.ค. - 30 ก.ย.56

สทศ.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 1) 5 พ.ย.56    5 พ.ย.56

โรงเรียนแจง เพิ่ม ลดรายชื่อ นร. ผาน www.niets.or.th 5 - 30 พ.ย.56   5 - 30 พ.ย.56

สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ (รอบที่ 2)  5 ม.ค.57    5 ม.ค.57 

โรงเรียนแจงเพิ่มลดนักเรียน เฉพาะนักเรียนที่ยายโรงเรียน 5 - 15 ม.ค.57   5 - 15 ม.ค.57

ประกาศรายชื่อผูเขาสอบ กรณีที่เพิ่มลดขอมูลนักเรียน  20 ม.ค.57     20 ม.ค.57

วันสอบ O-NET ป.6       1 ก.พ.57    15 - 16 ก.พ.57

วันสอบ O-NET ม.3       1 - 2 ก.พ.57

ประกาศผลสอบ ผาน www.niets.or.th O-NET ป.6  15 มี.ค.57     31 มี.ค.57

        O-NET ม.3  16 มี.ค.57 



ศูนยสอบ O-NET ป.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 ศูนย

สำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน กทม.    1 ศูนย

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร     1 ศูนย

สำนักการศึกษาเมืองพัทยา      1  ศูนย

สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  76 ศูนย

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด     5  ศูนย

    รวม   267 ศูนย

ศูนยสอบ O-NET ม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 182 ศูนย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   42  ศูนย

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร     1 ศูนย

สำนักการศึกษาเมืองพัทยา      1  ศูนย

สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  76 ศูนย

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด     5  ศูนย

    รวม   308 ศูนย

ศูนยสอบ O-NET ม.6

มหาวิทยาลัยของรัฐ 19 ศูนย

แผนผังโครงสรางการบริหารการจัดสอบ 

สทศ.

ศูนยสอบ ศูนยสอบ ศูนยสอบ

   สนามสอบ    สนามสอบ



การจัดสนามสอบ O-NET

กลองบรรจุแบบทดสอบและ

กลองกระดาษคำตอบการแตงตั้งผูสังเกตการสอบประจำสนามสอบ

การแตงตั้งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ

การแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ

การรับสงกลองแบบทดสอบและกลองกระดาษคำตอบ

- ป.6 ใหจัดสนามสอบ กำหนด 1 กลุมเครือขายโรงเรียนเปน 1 สนามสอบ
- ม.3 ใหจัดสนามสอบ กำหนด 1 อำเภอ หรือ กลุมเครือขายโรงเรียนเปน 1 สนามสอบ

ใหศูนยสอบพิจารณาแตงตั้งจากครูตางเครือขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม/หนวยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม ใชอัตรา 1 คน : 5 หองสอบ

กลองถูกปดทับดวยกระดาษกาวและสายรัดเฉพาะ
ของ สทศ. อนุญาตใหหัวหนาสนามสอบเปดกลอง
บรรจุแบบทดสอบไดไมเกิน 1 ชั่วโมงกอนถงึเวลา
สอบตอหนาผูสังเกตการสอบประจำสนามสอบ 

ศูนยสอบแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยตำแหนงหัวหนาสนามสอบ 
กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ จากตางกลุมเครือขายโรงเรียนที่เปนสนามสอบ
ทั้งชุด โดยใชวิธีหมุนไขวกัน

- ศูนยสอบสงมอบกลองบรรจุแบบทดสอบและกลองกระดาษคำตอบใหสนามสอบ
  ใหตอนเชาวันสอบ และแตงตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัย
  กลองแบบทดสอบและกลองกระดาษคำตอบ
- หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน ใหหัวหนาสนามสอบและผูสังเกตการสอบ
  ประจำสนามสอบ นำกลองบรรจุซองกระดาษคำตอบ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของสง
  มอบใหศูนยสอบภายใน 2 ชั่วโมง หากไมสามารถดำเนินการไดตองรายงานศูนยสอบ

ในวันสอบจะมีบุคลากร ครู อาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท หรือ ตรี
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขาสังเกตการปฏิบัติงานของสนามสอบ
และเก็บขอมูลวิจัยระบบการทดสอบ เพื่อรายงานผลให สทศ.ไดรับทราบ

การบริหารการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

ประจำปการศึกษา 2556

66

ชุดแบบทดสอบที่ใช ในการสอบ
   - ป.6 ม.3 มีขอสอบแตละวิชาจำนวน 6 ชุด 
   - ม.6 มีขอสอบแตละวิชาจำนวน 2 ชุด
สทศ.ไดจัดสลับชุดขอสอบไวเรียบรอยแลว 
กรรมการคุมสอบตองแจกขอสอบเปนรูปตัว U 
ตามที่ สทศ.กำหนด 

7

การติดตามการบริหาร

การทดสอบ
สทศ.รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการติดตาม
การบริหารการทดสอบ โดยคณะทำงานจะตรวจ
เยี่ยมศูนยสอบและสนามสอบ กอนวันสอบ วันสอบ
และหลังวันสอบ
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