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      NIETS News  ฉบับนี้  เปนฉบับ 
ที่ 6 แลว  จากผลการสํารวจความคิดเห็น 

ของผูอาน NIETS News  ทั้ง 5 ฉบับ 

ที่ผานมา  สรุปไดวา NIETS News 
เปนประโยชนตอผูอาน เพราะเปนสื่อกลางในการใหขอมูล
ขาวสาร กิจกรรมการจัดสอบตางๆ ระหวาง สทศ. กับ ครู 
นักเรียน และบุคคลอื่นๆ ไดเปนอยางดี 
  ดังนั้น  สทศ. จึงจัดทํา NIETS News ตอไป และ
จะขยายวงกวางใหทั่วถึงทุกโรงเรียน โดยเฉพาะถาโรงเรียน

ใดมี Internet ก็อาจสง NIETS News ผานทางอีเมล และ
ขอความรวมมือใหทางโรงเรียนพิมพ (Print) ออกมาแจกจาย  
เพื่อประชาสัมพันธขอมูลใหครูและนักเรียนไดรับทราบ และ
เปนการประหยัดงบประมาณของประเทศ 
 จึงขอเสนอแนวคิดนี้ และถาโรงเรียนใด มีความ
คิดเห็นอยางอื่น โปรดสงกลับที่ สทศ. เพื่อ สทศ. จะไดนําไป
ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการนําเสนอใหดียิ่งๆ ขึ้น 

เพื่อให  NIETS News เปนของทุกคนที่เกี่ยวของ 

     1 – 15 ธันวาคม 2550    สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ 
สทศ. เปดรับสมัครสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ประจําปการศึกษา 2550 ใหแกนักเรียนที่กําลังศึกษา
เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนอยูในสังกัด
ตอไปนี้  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) , 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , ชางไฟฟาสวน
ภูมิภาค , สถาบันการพลศึกษา , กรมศิลปากร , สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ฯลฯ 
 ทั้ งนี้   หากนักเรียนที่กําลั ง ศึกษาเทียบเทา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนอยูในสังกัดดังกลาวขางตน 
ตองการสมัครสอบ O-NET ขอใหโรงเรียนดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 
 

1. โรงเรียนสงขอมูลนักเรียนที่ตองการสอบ O-NET 
ม า ที่  ส ท ศ .  ( ต า ม แ บ บ ฟ อ ร ม ที่ อ ยู ใ น 
www.niets.or.th)  

2. นักเรียนตอง เข ามาสมัคร  ( เพื่ อยืนยันสิทธิ ์
ในการสอบ)  ภายในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2550  
 โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

3. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ เลขท่ีนั่ งสอบ  
สนามสอบ ตามปฏิทินการสอบ O-NET ที่กําหนด  
หากตรวจสอบแลว ไมพบรายชื่อ กรุณาติดตอ 
สทศ.  โทรศัพท 02-219-2992-5 หรือโทรสาร  
02-219-2996 

 

ขอย้ํากันอีกครั้งวา...การสอบ O-NET สทศ.  
จัดสอบใหเพียงคนละ 1 ครั้งเทานั้น (สําหรับผูที่กําลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา)  หากพลาด
โอกาสนี้ ขอบอกเลยวา ไมสามารถขอสอบในปถัดไป

ไดนะคะ ☺ 

 

 

 คาํปรารภของประธานคณะกรรมการบรหิาร 
เรือ่ง การเพิ่มคณุคาของการทดสอบทาง
การศกึษาแหงชาต ิ

 O-NET , A-NET , B-NET คอือะไร? 
 อยากสอบ B-NET ตองทาํอยางไร? 
 ปฏทินิการสอบ O-NET ป.6 และ O-NET ม.6 



  

  
     
   ส่ิงที่ เขาใจตรงกัน คือ การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน หรือ O-NET มีคุณประโยชน

ชวยใหขอมูลที่แสดงถึงระดับความรูความสามารถของ

ผูเรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แสดงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาจัด

ใหกับเด็กไทยทั่วประเทศ ที่เด็กไทยทุกคนควรไดรับการ

คุมครองใหมีสิทธิเทาเทียมกันในการไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพ และเปนที่มาของหลักฐานที่แสดงวาหนวยงานจัด

การศึ กษาของรั ฐ  มี ระดับการรั บ ผิดชอบต อ สั งคม 

(Accountability) เพียงใด           

   โดยสากลแลว การทดสอบดวยแบบทดสอบ

มาตรฐานระดับชาติ (National Assessment) เปนสิ่งที่พึง

ปรารถนาของสังคมทุกฝาย เปนเรื่องที่ผูบริหารการศึกษาใน

หนวยงานระดับนโยบายสนใจเรียกรองอยากทราบผล

คุณภาพของการเรียนการสอนในภูมิภาคตางๆ เปนเรื่องที่

ผูบริหารสถานศึกษาและครูเรียกรองอยากทราบผลการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาของตน เปนเรื่องที่

นักเรียนอยากทราบระดับความรูความสามารถของตน 

ขอมูลเหลานี้ โดยสากลมีคุณประโยชนตอการทราบ

ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยของชาติ มีประโยชนตอการ

จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

   ในสังคมไทย ความเขาใจถึงคุณประโยชนของ

การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติอาจจะยังไมแพรหลาย 

จึงทําใหการตื่นตัวในการใชประโยชนจากผลการทดสอบยัง

มีไมมากนัก สําหรับผูบริหารการศึกษาทั้งระดับนโยบาย
และระดับสถานศึกษา สามารถใชผลการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ บงบอกถึงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน  สามารถนําไปกํ าหนดเปน  Benchmark 
วางแผนปรับปรุงเพิ่มคุณภาพ สามารถเปนตัวบงชี้
แสดงสถานะคุณภาพของสถานศึกษา และสําหรับ
สังคมในวงกวาง ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติจะ    

      เปนตัวบงชี้การมีสวนไดเสียกับคุณภาพการจัดการเรียน 

      การสอนของสถานศึกษาที่สงลูกหลานไปร่ําเรียน รวมทั้ง 

      เปนหลักฐานที่จะใชในการแสดงสิทธิเรียกรองการศึกษาที่ 

      มีคุณภาพเทาเทียมกันทั่วประเทศ     
 สิ่งที่นาจะพิจารณารวมกัน คือ ทําอยางไรจึงจะ
เพิ่มคุณคาของการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  
ทําอยางไรจึงจะใหผูบริหารการศึกษาทุกระดับมีความ

ตองการทราบผลการทดสอบ ตองการนําผลการทดสอบไป

ผูกติดกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ตองการที่

ใชผลการทดสอบเปนเครื่องมือเรงรัดกวดขันคุณภาพการ

เรียนการสอน ตองการใชผลการทดสอบเปนที่มาของการ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาครูและจัดหาส่ืออุปกรณ

การเรียนการสอน 
   สิ่งที่สถาบันทดสอบฯ สามารถสนองความ
ตองการเหลานี้ได คือ การนําเสนอผลการทดสอบให
นักเรียนรายบุคคล เสนอผลของสถานศึกษา และ
เสนอผลของเขตพื้นที่การศึกษา ในลักษณะที่มีขอมูล
เชิงดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน เชน ใหนักเรียนแตละคนทราบ 

รอยละของคะแนนที่ตนสามารถทําไดเทียบกับมาตรฐาน

ทั้งรายวิชา และรายสมรรถภาพยอยๆ ของแตละวิชา 

สถาบันทดสอบฯ  สามารถแสดงผลการทดสอบของ

สถานศึกษาในลักษณะรอยละของนักเรียนที่สามารถทํา

ขอสอบไดถูกตองผานเกณฑ 80% ของคะแนนเต็ม  

ทั้งระดับวิชาและระดับสมรรถภาพยอยๆ ของวิชา ซึ่งผล

การทดสอบสามารถแสดงระดับความรูความสามารถของ

นักเรียนจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา และจําแนกตาม

เขตพื้นที่ของการศึกษาทั่วประเทศ แสดงความกาวหนา

ของการปรับปรุงคุณภาพแตละป และแสดงสมรรถภาพ

และวิชาที่มีความจําเปนตองเรงรัดพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาใด และในเขตพื้นที่ใด เปนตน       

   การคนหาทางออกของความตองการเหลานี้คงตอง

มาจากความตั้งใจจริงของทุกฝายที่เกี่ยวของ มิฉะนั้น  

เ ร่ืองนี้ นาจะยังคงเปนความลึกลับตอไปอีกยาวนาน 

กระมังครับ  

ดร.สงบ  ลักษณะ 



  
 

 

 

     
 

     หลายคนคงจะรูจักคําวา O-NET , A-NET , B-NET  คืออะไร ... แตบางคนอาจจะยังสับสน

กับความหมาย วิธีการสอบ จาํนวนวิชา ชวงเวลาทีจ่ัดสอบ การนําคะแนนไปใช หนวยงานจัดสอบ ฯลฯ   

ดังน้ัน NIETS News ฉบับนี้ จะไขขอของใจเก่ียวกับการสอบ  O-NET , A-NET , B-NET   

มาใหผูอานไดทราบกันคะ     

 

 

                        
 

หัวขอ O-NET A-NET B-NET 
มาจากคําวา Ordinary National Educational Test Advanced National Educational Test Basic National Educational Test 

ความหมาย 

การสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น 

(6 ภาคเรียน) ของ นักเรียนชั้น ป.3 

ป.6 ม.3 และ ม.6 ในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู 

การสอบความรูขั้นสูง (6 ภาคเรียน) 

เ ฉ พ า ะ นั ก เ รี ย น  ม . 6  ที่ จ ะ เ ข า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ใ น ร ะ บ บ 

รับรวม รับกลาง 

การสอบความรูขั้นสูง (5 ภาค

เรียน) เฉพาะนักเรียน ม.6 ที่จะ

เขามหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ 

รับตรง โควตา  พิเศษ 

ชวงเวลาสอบ เดือนกุมภาพันธ – มีนาคมของทุกป เดือนมีนาคมของทุกป เดือนตุลาคม 

จํานวนวิชาสอบ 8 วิชา 11 วิชา 5 วิชา 

ระยะเวลา ตลอดไป เฉพาะ พ.ศ. 2549 – 2552 เริ่ม ตุลาคม 2550 

อายุความ 
1 ครั้ง 

สําหรับผูที่จะจบชวงชั้นเทานั้น 

ปละ 1 ครั้ง 

ใชคะแนนที่ดีที่สุด 

เก็บคะแนนไวได 2 ป 

สําหรับระบบรบัตรง โควตา พิเศษ 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 

บางโครงการของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

ใชคะแนนที่ดีที่สุด 

เก็บคะแนนไวได 2 ป 

ผูเขาสอบ 
ผูที่กําลังเรยีนชั้น ป.3 ป.6  

ม.3 และ ม.6 

ผูที่กําลังเรยีนหรือจบชั้น ม.6   

หรือเทยีบเทาไปแลว 

ผูที่กําลังเรยีนหรือจบชั้น ม.6  

หรือเทยีบเทาไปแลว 

วิธีการ 
- นักเรียนไมตองสมัคร  

- นักเรียนเทียบเทาตองสมัคร 
ตองสมัคร ตองสมัคร 

คาใชจาย ทุกคนที่มีสิทธิส์อบฟร ี เสียคาสมัคร วิชาละ 100 บาท เสียคาสมัคร วิชาละ 100 บาท 

ผูจัดสอบ สทศ. สกอ. สทศ. 

 
  
  เปนอยางไรกันบางคะ ไดทราบกันไปแลววา O-NET , A-NET , B-NET คืออะไร และแตกตาง 

กันอยางไร นองๆคนไหนที่ตองการจะสอบ O-NET , A-NET , B-NET ก็อยาลืมดูรายละเอียดของแตละ 

การสอบใหเรียบรอยนะคะ เชน ชวงเวลาการสอบ การนําคะแนนไปใช อายุของคะแนน วิธีการสมัคร  

หนวยงานจัดสอบ ฯลฯ เพื่อจะไดเตรียมความพรอมกันลวงหนา และเตรยีมตัวกอนสอบอยางเต็มที ่☺   



  

 

   

   

  หลายคนคงรูจักความหมายของคําวา B-NET ที่นํามาฝากกันใน NIETS News ฉบับน้ีกันไปแลว และเพื่อให 

ผูที่สนใจจะสอบ B-NET ไดรับทราบขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น จะขออธิบาย B-NET ใหไดทราบดังน้ี คะ 

   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. เปนผูดําเนินการจัดสอบ B-NET 

ใหแก นัก เรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือ  ผู สมัครที่ มี คุณสมบั ติตามที่ แต ละมหา วิทยาลัยกํ าหนด  

ซึ่งประสงคจะสอบเขามหาวิทยาลัยในระบบรับตรง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เฉพาะโครงการจุฬา-

ชนบท, โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถดีเดนระดับชาติทางกีฬา , โครงการรับเขาศึกษาสาขาวิชา

สถาปตยกรรมไทย คณะสถาปตยกรรมศาสตร , โครงการนักวิทยาศาสตรการกีฬาอัจฉริยะ)  
สําหรบัปการศกึษา 2550 โดยจัดสอบในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จัดสอบทั้งหมด 6 วิชา ไดแก  
(1) ภาษาไทย        (2) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (3) ภาษาอังกฤษ  (4) คณิตศาสตร   

(5) วิทยาศาสตร      (6) ความถนัดทั่วไป (GAT) (*เฉพาะบางคณะของโครงการจุฬา-ชนบท)      
 
  

 
การดําเนินการ วัน เดือน ป 

สมัครสอบผานทางเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th  

และชําระเงินคาสมัครผานทางธนาคาร หรือ ณ ที่ทําการไปรษณีย  
1 ก.ย. – 5 ต.ค. 2550 

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิส์อบ สนามสอบ หองสอบ เลขที่น่ังสอบ  

ผานทางเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th 
8 – 12 ต.ค. 2550 

ผูสมัครยื่นคํารองขอแกไขขอมูลสวนตัวผานทางเว็บไซต สทศ. 

www.niets.or.th หรือโทรสาร หมายเลข 02-219-2996 
13 – 18 ต.ค.2550 

กําหนดการสอบ 
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2550 

เวลา 8.30 – 10.30 น.      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เวลา 12.00 – 14.00 น.    คณิตศาสตร 

เวลา 15.00 – 17.00 น.    ความถนัดทั่วไป (GAT) (*เฉพาะบางคณะของโครงการจุฬา-ชนบท) 
 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2550 
เวลา 8.30 – 11.30 น.      วิทยาศาสตร 

เวลา 12.30 – 14.30 น.    ภาษาอังกฤษ 

                   เวลา 15.00 –17.00 น.     ภาษาไทย 

ประกาศผลสอบ 26 พ.ย.2550 

  **หมายเหต ุ: คาสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท** (รวมคาธรรมเนียม) 

 

      สําหรับผูที่สนใจสอบ B-NET ขอใหดูรายละเอียด-กําหนดการตางๆ ใหชัดเจน  

    และขอย้ําวา  ผลคะแนนสอบ B-NET จะนําไปใชไดเฉพาะการรับตรงของมหาวิทยาลัย 
    ที่กลาวมาขางตนเทานั้น   ไมสามารถนําไปใชในระบบรับกลาง (Admissions) ได ☺  

 

   



  
 
 เปนที่ทราบกันดีวา โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. จะจัดการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งจะสอบในเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 จัดสอบ 2 ชวงชั้น ไดแก  

- การสอบ O-NET  ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สอบวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551  

     สอบท้ังหมด 3 วิชา  ไดแก (1) ภาษาไทย  (2)คณิตศาสตร  (3) วิทยาศาสตร  
 

- การสอบ O-NET  ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สอบวันที่ 1 -  2 มีนาคม พ.ศ.2551  

     สอบท้ังหมด 8 วิชา ไดแก (1) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (2) คณิตศาสตร  (3) ภาษาอังกฤษ   
      (4) ภาษาไทย  (5) วิทยาศาสตร  (6) สุขศึกษาและพลศึกษา  (7) ศิลปะ  (8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   

  สําหรับ การสอบ O-NET แตละชวงชั้น จะมีกําหนดการอยางไร ติดตามไดจากปฏิทินการจัดสอบ O-NET คะ 

 
ปฏิทินการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2550 

(สอบวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2551)                                
 

การดําเนินการ วัน เดือน ป 

นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไมตองสมัคร  

(เนื่องจาก โรงเรียนเปนผูสงขอมูลนักเรียนมาที่ สทศ. ภายใน 31 ส.ค.2550) 
ไมตองสมัคร  

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สนามสอบ หองสอบ เลขที่นั่งสอบ 

ผานทางเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th 
15 – 31 มกราคม พ.ศ.2551 

กรณีขอมูลไมถกูตอง  
ใหนักเรียนติดตอไปยังโรงเรียนตนสังกัด  

โดยใหโรงเรียนเปนผูสงขอมูลที่ถูกตองมาที่ สทศ. 

15 – 31 มกราคม พ.ศ.2551 

 

กําหนดการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 

วันอังคารที ่4  มีนาคม พ.ศ. 2551 
เวลา 09.00 – 10.00 น.          ภาษาไทย 
เวลา 11.00 – 12.00 น.          คณิตศาสตร  

เวลา 13.00 – 14.00 น.          วิทยาศาสตร  

ประกาศผลสอบ จะประกาศใหทราบภายหลัง 

 
    และนี่คือปฏทิินการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6... นองๆ  ตอง

ตั้งใจเรียนอยางเต็มที่ เพื่อท่ีจะไดสอบ O-NET ไดคะแนนดีๆ ตามที่ตั้งใจไว  

    สวนปฏิทินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 สามารถติดตาม  

ดูรายละเอียดไดจากตารางตอไปน้ีคะ ...       



ปฏิทินการจัดสอบ  O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศกึษา 2550 
(สอบวันท่ี 1 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2551)                                 

 

รายการ วันเดือนป 
นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมตองสมัคร  

(เนื่องจาก โรงเรียนจะเปนผูสงขอมูลนักเรียนมาที่ สทศ. ภายใน 31 ส.ค.2550) 
ไมตองสมัคร 

รับสมัครสอบผานเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th 

สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาเทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

(โดยไมเสียคาสมัคร) 

1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สนามสอบ หองสอบ เลขที่นั่งสอบ 

ผานทางเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th 
15 – 31 มกราคม พ.ศ.2551 

กรณีขอมูลไมถกูตอง  
ใหนักเรียนติดตอไปยังโรงเรียนตนสังกัด  

โดยใหโรงเรียนเปนผูสงขอมูลที่ถูกตองมาที่ สทศ. 

15 – 31 มกราคม พ.ศ.2551 

 

กําหนดการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
     

วันเสารที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2551  
เวลา 08.30 – 10.30 น.           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เวลา 11.30 – 13.30 น.           คณิตศาสตร 

เวลา 14.30 – 16.30 น.           ภาษาอังกฤษ 
 

วันอาทิตยที ่2 มีนาคม พ.ศ. 2551 
เวลา 08.30 – 10.30 น.           ภาษาไทย 

เวลา 11.30 – 13.30 น.           วิทยาศาสตร  
                                             สุขศึกษาและพลศึกษา  

เวลา 14.30 – 17.30 น.           ศิลปะ 

                                             การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประกาศผลสอบ 10 เมษายน พ.ศ.2551 

 

   
  เมื่อนองๆ ไดเห็นปฏิทินการจัดสอบ O-NET ของชั้น ป.6 และม.6 กันแลว ... อยาลืมตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

นะคะ หากขอมูลไมถูกตอง  ใหนักเรียนตดิตอไปยังโรงเรียนตนสังกัด  โดยใหโรงเรียนเปนผูสงขอมูลที่

ถูกตองมาที่ สทศ. นอกจากนี้  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบไดทางเว็บไซต 

www.niets.or.th .... อีกไมนานก็จะถึงวันสอบแลว ยังไงนองๆ ตองเตรยีมตัวใหพรอมกอนสอบ  
O-NET  พี่ๆ จาก สทศ. จะเปนกําลังใจใหนองๆ ทุกคนคะ ☺    



?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 

การสอบ O-NET บังคับใหนักเรียนตองสอบทุกคนหรือไม?  
 

คําตอบ   การสอบ O-NET ไมไดบังคับ แตนักเรียนควรจะเขาสอบทุกคน เพราะเปนการประเมินคุณภาพระดับชาติตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2544 ที่โรงเรียนจะตองนําไปกรอกในแบบ ป.พ.1 ในชองผลการประเมินระดับชาติ และ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะนํา O-NET ไปถวงน้ําหนักคะแนน GPA ดวย นอกจากนี้ ผลคะแนน O-NET ยังเปนองคประกอบหนึ่ง

ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การสอบ O-NET จึงเปนผลประโยชนสําหรับตัวนักเรียนเอง 
 

นักเรียนกลุมใดบางท่ีจะสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2550? 

 

คําตอบ     การสอบ O-NET ประจําปการศึกษา 2550 แบงผูเขาสอบเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 กลุมที่ 1 คือ ผูที่ ไมตองสมัคร และไมตองเสียเงินคาสมัคร  ไดแก  นักเรียนที่กําลังจะจบการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของปการศึกษา 2550 ซึ่งโรงเรียนจะสงขอมูลนักเรียนมาที่ สทศ. 

   กลุมที่ 2 คือ ผูที่ตองสมัคร (เพ่ือยืนยันสิทธิ์) แตไมตองเสียเงินคาสมัคร ไดแก ผูที่กําลังศึกษาเทียบเทา 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (เชน สังกัดกรมศาสนา, สํานักงานการศึกษาเอกชน(สายพาณิชย), การศึกษานอกโรงเรียน, พลศึกษา, 

โรงเรียนกีฬา, นาฏศิลป, อาชีวศึกษา, เตรียมทหาร, ชางฝมือทหาร, ชางการไฟฟา)  ที่กําลังจะเรียนจบในปการศึกษา 2550  
 

สัดสวนคะแนนในการสมัคร Admissions พ.ศ.2551 เปนอยางไร?    
 

     คําตอบ พ.ศ. 2551 ยังคงใชสัดสวนคะแนนเหมือนปที่ผานมา ซึ่งมีองคประกอบดังนี้  

- GPAX     10 % 

- GPA (3-5 กลุมสาระฯ)   20 % 

- O-NET (4 – 5 วิชา)  35-70 % 

- A-NET/อื่นๆ (รวมไมเกิน3วิชา)  0-35 % 

     รวม  100 %  
 

ในการสมัคร Admissions ผลคะแนน O-NET ตองเปนปเดียวกันกับ GPAX และ GPA หรือไม?  
 

คําคําตอบ     จําเปน เพราะในการนําผลคะแนนสอบ O-NET ไปใชประกอบการพิจารณาเขามหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย หรือ ทปอ. ไดกําหนดไววา ผลคะแนนสอบ O-NET จะตองเปนของปการศึกษาที่กําลังจะจบชั้น ม.6 หรือเทียบเทา 

หมายความวา ในการเขามหาวิทยาลัย นักเรียนจะตองมีผลคะแนน O-NET,GPA,GPAX ปเดียวกัน (ของปที่กําลังจะจบ

การศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเทา) สําหรับผูที่ไมอยูในขายนี้ ตองไปติดตอที่มหาวิทยาลัยดวยตนเองโดยตรง 

 
3 วิชาที่สอบเพิ่มขึ้น มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แลวการสอบจะวัด

อยางไร ? 
 

คําตอบ   กลุมสาระการเรียนรู 3 กลุมที่จะสอบเพิ่ม ไดแก การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ  

โดย สทศ. จัดสอบภาคทฤษฎีเทานั้น    ไมมีการสอบภาคปฏิบัติแตอยางใด 
 



  
 
 
 
 
 
 

 สวัสดีคะ กลับมาพบกันอีกครั้ง ... จากการสํารวจความคิดเห็นของผูอานและ
โรงเรียนที่รับขาวสารผานทาง NIETS News ฉบับที่แลว  สรุปวา  ผูอานไดรับขอมูล
ขาวสารของ สทศ. ผานทาง  NIETS News มากที่สุด   โดยเนื้อหาของ NIETS News  
มีประโยชนอยางมาก  
 นอกจากนี้ ผูอานสวนใหญ เห็นดวย หากจะมีการเผยแพรขอมูลตางๆ เชน  
การจัดสอบ , NIETS News , ตัวอยางขอสอบ , คูมือคุมสอบ ฯลฯ ผานทางเว็บไซต 
 เพราะทําใหสะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย  
 สําหรับโรงเรียนใด ที่ตองการรับ NIETS News ผานทางเว็บไซตเปนประจํา 
สามารถแจงความจํานง โดยแจงชื่อโรงเรียน ที่อยู อีเมล และเบอรโทรศัพท 
ไดที่ สทศ. โทรศัพท 02-219-2992-5 หรือ โทรสาร 02-219-2996 หรือ
อีเมล suwadee@niets.or.th 

ทีมงานขอขอบคุณผูอานทุกทาน / โรงเรียนทุกแหง ที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสํารวจ โดยจะนําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุง
เนื้อหาและวิธีการนําเสนอใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ☺   

 
  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

   

จัดทําโดย : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
สถานที่ติดตอ : เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 35   
                    แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 0-2219-2991-5    โทรสาร : 0-2219-2996   
อีเมล : webmaster@niets.or.th 
เว็บไซต : www.niets.or.th 

Website : www.niets.or.th

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2548 
ไปรษณียราชเทวี

กรุณาสง 


