
บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีด าเนินการ 

 

 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)            
ปีการศึกษา 2557 ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีประเด็นส าคัญในการน าเสนอ  
ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงสร้างการบริหารการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน  
 2. บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน  
 3. เครื่องมือการประเมินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                     
 4. การด าเนินงานการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
 

1. โครงสร้างการบริหารการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน  
 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีโครงสร้างการบริหารการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน ตามแผนผังการจัดสอบ ดังนี้ 

 

โครงสร้างการบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงาน / ก ากับติดตาม / รายงาน
ผล 

 

ประสานงาน 
 

ประสานงาน 
 

คณะอนุกรรมการอ านวยการการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ระดับชาติ 
(แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 

 

คณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ระดับ สทศ. 
(แต่งตั้งโดยประธานอนุกรรมการอ านวยการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 
 

คณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ระดับศูนย์สอบ 
(แต่งตั้งโดยผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 

คณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ระดับสนามสอบ 
(แต่งตั้งโดยประธานคณะท างานระดับศูนย์สอบ) 

 

จัดท าข้อมูล / เตรียมเอกสาร / จัดสอบ / รายงาน
ผล 

 
 



 
2. บทบาทและหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 
 

 การด าเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้         
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
 

 
  

ประธานศูนย์สอบ คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และศูนย์สอบ        
ท าหน้าที่ ดังนี้ 

1. ประสานงานให้โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน และโรงเรียน ไปยัง สทศ. 
2. จัดประชุมโรงเรียน  เพ่ือวางแผนต่อไปนี้ 

     2.1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     2.2 จัดสนามสอบ 
     2.3 จัดกรรมการคุมสอบ 
     2.4 วางระบบการรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ อุปกรณ์และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการจัดสอบ 
     2.5 เตรียมสถานที่เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
     2.6 ความปลอดภัยและความโปร่งใสในการจัดสอบ 

3. ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบให้ สทศ. 
4. ก ากับให้มีการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบ 
5. แต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  เจ้าหน้าที่ส าหรับรับ-ส่ง

แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ เอกสาร  และอุปกรณ์ต่างๆ เจ้าหน้าที่การเงิน  
6. ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการจัดค่าใช้จ่ายให้แต่ละสนามสอบตามแนวทางที่ สทศ. ก าหนด 
7. วางแผน ก ากับ ติดตามการรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ เอกสารและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการ

จัดสอบ 
8. ก ากับให้มีเจ้าหน้าที่รับกล่องแบบทดสอบ ซองเอกสาร และอุปกรณ์การสอบ และนับจ านวนกล่องให้

ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพกล่องแบบทดสอบ ซองบรรจุเอกสารและอุปกรณ์การสอบ
ของทุกสนามสอบ ในศูนย์สอบโดยไม่มีการเปิดซองแบบทดสอบ หากมีปัญหา ให้แจ้งผู้อ านวยการ สทศ. โดยด่วน 

9. ก ากับให้เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนส่งซองเอกสารและอุปกรณ์เก่ียวกับการจัดสอบให้หัวหน้าสนามสอบทุก
สนามล่วงหน้าก่อนวันสอบเพ่ือน าไปด าเนินการ เช่น  บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ  สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบติดบนโต๊ะ
ผังห้องสอบ ฯลฯ 

10. ก ากับให้เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนเป็นผู้ส่งกล่องแบบทดสอบ ซองเอกสาร และอุปกรณ์การสอบให้กับ
หัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบโดยกล่องแบบทดสอบ ต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ น าแบบทดสอบไปเก็บ
ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย 

 

ภารกิจการจัดสอบระดับศูนย์สอบ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
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11. แก้ปัญหาในการด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ 
12. บริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ. 
13. รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ สทศ. ทราบ 
 

 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องประจ าสนามสอบ 

สนามสอบมีภาระหน้าที่ในการก ากับการจัดสอบในสนามสอบให้โปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยให้สนามสอบ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการทดสอบ เพื่อให้ศูนย์สอบอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ประกอบด้วย 

1. หัวหน้าสนามสอบ 
2. กรรมการกลาง อัตรา 1 คน : 3 ห้องสอบ 
3. กรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน : 1 ห้องสอบ (กรรมการคุมสอบต้องไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง) 
4. นักการภารโรง อัตรา 1 คน : 5 ห้องสอบ 
โดยผู้อ านวยการโรงเรียนท าหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ  
 

หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เสนอรายชื่อกรรมการไปให้ศูนย์สอบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบฯ ระดับสนามสอบ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ และการคุมสอบ 
3. รับซองเอกสาร และอุปกรณ์การสอบ จากศูนย์สอบ 
4. เตรียมความพร้อมในการจัดสอบฯ ก ากับให้มีการติดชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์บนโต๊ะผู้เข้าสอบ 
5. รับกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษค าตอบ และกล่องปรับขนาดใส่ซองกระดาษตอบกลับ จากศูนย์

สอบ และเก็บรักษาให้ปลอดภัยก่อนมอบให้คณะกรรมการคุมสอบน าไปใช้ในการสอบตามตาราง 
6. ประสานงานกับศูนย์สอบ เกี่ยวกับตัวแทนศูนย์สอบที่จะมาประจ าสนามสอบ  
7. เป็นผู้เปิดกล่องแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบตามตารางสอบโดยมีตัวแทนศูนย์

สอบเป็นสักขีพยาน และลงนามในเอกสารก ากับเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบ 
8. ประสานงานกับศูนย์สอบ กรณีมี “นักเรียน walk in” ขอเข้าสอบที่สนามสอบ ทั้งนี้นักเรียน walk in 

จะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศูนย์สอบแล้ว และสนามสอบจะต้องใช้แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
(กรณีพิเศษ สทศ.3)                               

9. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคู่มือจัดสอบฯ ให้มีความ
โปร่งใส และยุติธรรม 

10. จ่ายค่าปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ และรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่งมอบ
ให้ศูนย์สอบ 

11. ส่งกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบ และกล่องบรรจุแบบทดสอบ ผ่านศูนย์สอบเพื่อส่งต่อให้ สทศ.  

ภารกิจการจัดสอบระดับสนามสอบ 
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12. ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ศูนย์สอบ 
      12.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) 
      12.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ สทศ.3) (ถ้ามี)                              
      12.3 ใบค าขอแก้ไขข้อมูล สทศ.6 (ถ้ามี) 
      12.4 เอกสารก ากับการเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบ 
      12.5 บัญชีรับ-ส่งแบบทดสอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ 
      12.6 บัญชีส่งกระดาษค าตอบและเอกสารต่างๆ จากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ 
      12.7 ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานประจ าสนามสอบ 
13. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ระดับสนามสอบ และเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ศูนย์สอบ ตาม

ก าหนดเวลาที่ศูนย์สอบนัดหมาย 
 

กรรมการกลาง  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. แจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ของวิชาที่สอบให้ตรง
กับเวลาสอบ ให้กรรมการคุมสอบ 

2. รับซองกระดาษค าตอบ ซองแบบทดสอบ และ สทศ.2 หลังเสร็จสิ้นการสอบ ของแต่ละรายวิชา 
ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจ านวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษค าตอบ และปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ
ต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 

3. เดินตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสนามสอบ 
 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. อ่านคู่มือการจัดสอบฯ และดู DVD การคุมสอบให้เข้าใจ 

2. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากหัวหน้าสนามสอบ หรือ
กรรมการกลางประจ าสนามสอบ ตามก าหนดเวลา 

3. ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง และก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ และมีความยุติธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐาน 

4. รายงานหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง เกี่ยวกับการคุมสอบ 
 

นักการภารโรง  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. ด าเนินการจัดห้องสอบ เตรียมป้ายประชาสัมพันธ์การสอบและเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดสอบ 

2. ด าเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 
3. เครื่องมือการประเมินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน           
           

 เครื่องมือการประเมินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใช้ข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีลักษณะของ
โครงสร้างและรูปแบบของเครื่องมือ ดังนี้ 
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 3.1 โครงสร้างและรูปแบบของเครื่องมือ 
                3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. การอ่าน                        
   มาตรฐาน ท 1.1 

 
10 

 
16.00 

- ปรนัย 4 ตัวเลือก   
  เลือก 1 ค าตอบที่ถูกที่สุด 
- ปรนัย หลายตัวเลือก  
  มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

2. การเขียน                       
   มาตรฐาน ท 2.1 

 
10 

 
16.00 

3. การฟัง การด ูและการพูด    
   มาตรฐาน ท 3.1 

 
8 

 
8.00 

4. หลักการใช้ภาษาไทย         
   มาตรฐาน ท 4.1 

 
20 

 
32.00 

5. วรรณคดีและวรรณกรรม     
   มาตรฐาน ท 5.1 

 
5 

 
8.00 

   บูรณาการ 2 20.00 
รวม 52 100.00 

จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที  
 
                3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
   มาตรฐาน ส 1.1 
   มาตรฐาน ส 1.2 

 
8 
2 

 
16.00 
4.00 

- ปรนัย 4 ตัวเลือก   
  เลือก 1 ค าตอบที่ถูกที่สุด 
- ปรนัยหลายตัวเลือก 
  1 ค าตอบ 
 

2. หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
    มาตรฐาน ส 2.1 
    มาตรฐาน ส 2.2 

 
 
6 
4 

 
 

12.00 
8.00 

3. เศรษฐศาสตร์ 
   มาตรฐาน ส 3.1 
   มาตรฐาน ส 3.2 

 
4 
6 

 
8.00 
12.00 

4. ประวัติศาสตร์ 
   มาตรฐาน ส 4.1 
   มาตรฐาน ส 4.2 
   มาตรฐาน ส 4.3 

 
2 
5 
3 

 
4.00 
10.00 
6.00 

5. ภูมิศาสตร์   
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สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

   มาตรฐาน ส 5.1 
   มาตรฐาน ส 5.2 

4 
6 

8.00 
12.00 

รวม 50 
 

100 
จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที  

 
                3.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต 1.1 
   มาตรฐาน ต 1.2 
   มาตรฐาน ต 1.3 

 
15 
12 
15 

 
30.00 
24.00 
30.00 

- ปรนัย 4 ตัวเลือก  
  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด 
 

2. ภาษาและวัฒนธรรม 
   มาตรฐาน ต 2.1 
   มาตรฐาน ต 2.2 

 
3 
5 

 
6.00 
10.00 

รวม 50 100 
จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 

 
                3.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. จ านวนและการด าเนินการ 
   มาตรฐาน ค 1.1 
   มาตรฐาน ค 1.2 
   มาตรฐาน ค 1.3 
   มาตรฐาน ค 1.4 

 
0 
2 
2 
1 

 
0.00 
6.40 
6.40 
3.20 

-ปรนัย 4 ตัวเลือก 
 เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด 
 1 ค าตอบ 
-ระบายค าตอบที่เป็นค่า/    
 ตัวเลข 

2. การวัด 
   มาตรฐาน ค 2.1 
   มาตรฐาน ค 2.2 

 
2 
2 

 
6.40 
6.40 

3. เรขาคณิต 
   มาตรฐาน ค 3.1 
   มาตรฐาน ค 3.2 

 
2 
3 

 
6.40 
9.60 

4. พีชคณิต    
    มาตรฐาน ค 4.1 

 
1 

 
3.20 
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สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

    มาตรฐาน ค 4.2 4 16.00 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
   มาตรฐาน ค 5.1 
   มาตรฐาน ค 5.2 
   มาตรฐาน ค 5.3 

 
2 
3 
0 

 
6.40 
9.60 
0.00 

6. ทักษะ/กระบวนการ 
   มาตรฐาน ค 6.1 

 
5 

 
20.00 

รวม 30 100.00 
จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที  

 
                3.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
   มาตรฐาน ว 1.1 
   มาตรฐาน ว 1.2 

 
3 
2 

 
6.00 
4.00 

- ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก  
  ค าตอบที่ถูกที่สุด 1 ค าตอบ 
- ปรนัย หลายตัวเลือก                   
  มากกว่า 1 ค าตอบ 2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

   มาตรฐาน ว 2.1 
   มาตรฐาน ว 2.2 

 
3 
3 

 
8.00 
6.00 

3. สารและสมบัติของสาร 
   มาตรฐาน ว 3.1 
   มาตรฐาน ว 3.2 

 
5 
6 

 
12.00 
12.00 

4. แรงและการเคลื่อนที่ 
   มาตรฐาน ว 4.1 
   มาตรฐาน ว 4.2 

 
3 
2 

 
8.00 
4.00 

5. พลังงาน 
   มาตรฐาน ว 5.1  

 
8 

 
20.00 

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   มาตรฐาน ว 6.1 

 
4 

 
8.00 

7. ดาราศาสตร์และอวกาศ 
   มาตรฐาน ว 7.1 
   มาตรฐาน ว 7.2 

 
4 
0 

 
8.00 

0 
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
   และเทคโนโลยี 
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สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

   มาตรฐาน ว 8.1  2 4.00 

รวม 45 100.00 
จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที  

 
                3.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. การเจริญเติบโตและ 
   พัฒนาการของมนุษย์ 
   มาตรฐาน พ 1.1 

 
 
6 

 
 

15.00 

- ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก  
  ค าตอบที่ถูกที่สุด 1 ค าตอบ 
- ปรนัย หลายตัวเลือก                   
  มากกว่า 1 ค าตอบ 2. ชีวิตและครอบครัว 

   มาตรฐาน พ 2.1 
 
7 

 
17.50 

3. การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย  
   การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล      
   มาตรฐาน พ 3.1 
   มาตรฐาน พ 3.2 

 
 
0 
6 

 
 
0 

17.50 
4. การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ 
    และการป้องกันโรค 
   มาตรฐาน พ 4.1 

 
 
9 

 
 

22.50 
5. ความปลอดภัยในชีวิต 
   มาตรฐาน พ 5.1 

 
10 

 
27.50 

 

รวม 
38 100.00 

จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 40 นาที  
 

                3.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. ทัศนศิลป์ 
   มาตรฐาน ศ 1.1 
   มาตรฐาน ศ 1.2 

 
10 
2 

 
25.00 
5.00 

- ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 
  ค าตอบที่ถูกที่สุด 1 ค าตอบ 
- ปรนัย 4 ตัวเลือก  
  2 ค าตอบ 
 

2. ดนตรี 
   มาตรฐาน ศ 2.1 
   มาตรฐาน ศ 2.2 

 
10 
2 

 
25.00 
5.00 
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สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

3. นาฏศิลป์ 
   มาตรฐาน ศ 3.1 
   มาตรฐาน ศ 3.2 

 
8 
4 

 
20.00 
10.00 

   บูรณาการ 2 10.00 
รวม 38 100.00 

จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 40 นาที  
 
 

                3.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1. การด ารงชีวิตและครอบครัว 
   มาตรฐาน ง 1.1 

 
23 

 
58.00 

-ปรนัย 4 ตัวเลือก  
 1 ค าตอบ 
-แบบเลือกค าตอบจากแต่ละ 
 หมวดที่มีความสัมพันธ์กัน 

2. การออกแบบและเทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ง 2.1 

 
9 

 
18.00 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   มาตรฐาน ง 3.1 

 
9 

 
18.00 

4. การอาชีพ 
   มาตรฐาน ง 4.1 

 
3 

 
6.00 

รวม 44 100 
จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 40 นาที  
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3.2 ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 

               การจัดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ 6 ฉบับ 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ ระยะเวลา 
วันเสาร์ที ่
31 มกราคม 
2558 

08.30-10.00 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที 
พัก  30  นาที 

10.30-12.00 น. 91 ภาษาไทย 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที 
พัก  1  ชั่วโมง 

13.00-14.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที 
วันอาทิตยท์ี่ 
1 กุมภาพันธ์ 
2558 

08.30-10.00 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที 
พัก  30  นาที 

10.30-12.00 น. 92 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที 

พัก  1  ชั่วโมง 
13.00-13.40 น. 
13.40-14.20 น. 
14.20-15.00 น. 

96 
97 
98 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

40 นาที 
40 นาที 
40 นาที 

2 ชั่วโมง 
 

 
4. การด าเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 
 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินการจัดสอบ ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้ด าเนินการจัดทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 ที่ต้องเข้ารับการประเมิน 
3. ด าเนินการจัดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ และจัดห้องสอบ 
4. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา       

ปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ระดับสนามสอบ 
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบการจัดสอบ ได้แก่ 

    6.1 คณะอนุกรรมการตรวจรับเก็บรักษาแบบทดสอบระดับศูนย์สอบ 
    6.2 คณะอนุกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ 
    6.3 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ตัวแทนศูนย์สอบ) 
7. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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8. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
9. ก าหนดวันรับเอกสาร และอุปกรณ์การสอบ แบบทดสอบ และจัดเก็บรักษาโดยลับในสถานที่            

ที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมพร้อมกระจายให้สนามสอบ   
10. ด าเนินการจัดสอบ  ตามก าหนดเวลา 
11. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดสอบของสนามสอบให้เกิดประสิทธิภาพ 
12. ก ากับสนามสอบให้ส่งกล่องกระดาษค าตอบ พร้อมเอกสารและรายงานผลการด าเนินการจัดสอบ 

ระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบตามก าหนดเวลา 
13. ส่งมอบกล่องกระดาษค าตอบ และบัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบและเอกสารอ่ืนๆ                  

จากศูนย์สอบถึงเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามก าหนดเวลา 
14. ส่งรายงานผลการด าเนินการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ   

รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 13 


