
แนวทางการสอบ O-NET ระดบัช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่6 และช้ันมธัยมศึกษา 

ปีที ่3 ประจาํปี 2555 
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การประกนัคุณภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

๑.๑ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 

 

๑.๓ มาตรฐานการพฒันาแบบทดสอบ 

 

๑.๒ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ 

๑.๔ มาตรฐานการพมิพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประเมนิผล 

๑.๕ มาตรฐานการรายงานผลและการนําผลไปใช้ 
7 
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บทบาทของการวดัและประเมินผลต่อการพฒันาคณุภาพ 
 

จดุม ุง่หมายการศึกษา 

(Objective ; O) 

(เป้าหมายOnet กพ.56) 

แผนการสอน 

แผนการประเมินผ ูเ้รยีน/วิจยั 

การเรยีนการสอน (Learning ; L) 

(สาระการเรยีนร ูแ้กนกลางของ

ตวัช้ีวดัป.6(4,5,6) 

ม.3(1,2,3) ม.6(4,5,6) 

ตวัช้ีวดัท่ื 6,7 (สมศ.รอบสาม) 

การวดัและประเมินผล  

(Evaluation ; E) 

สอบปลายภาคตน้/ปลาย 

ใชT้est Bluprint และรปูแบบ

ขอ้สอบO-NET  



ระดับสถานศกึษา : มาตรฐานของระบบ วธีิการ และเครื่องมือวัดและประเมินผล 

โดยเฉพาะพิจารณาแบบรายงานผลการเรยีน (ปพ.1) 

เปาหมาย : การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูมีความเชื่อมโยงทักทอทุกระดับ 

                    

ระดับชาติ : O-NET 

ระดับสังกัด : NT 

ระดับเขตพื้นที่ : LAS 

ระดับชั้นเรยีน : 4 องคประกอบที่รายงานในแบบบันทกึผลการเรียน (ปพ. 5) 

สทศ.กับการสงเสริมการประเมินผลการเรียนรู 

ใหมีความเชื่อมโยงในทุกระดับ 

ระดับสากล : PISA 
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ITEM  CARD 
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รูปแบบของขอ้สอบ O-NET แต่ละวชิามีไม่เกิน 2 รูปแบบ คือ  

(1) ปรนยั แบบเลือกตอบ มีคาํตอบถูกท่ีสุด 1 คาํตอบ (มีคะแนนไม่เกิน 80% ของคะแนนทั้งหมด) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี 4 ตวัเลือก 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี 5 ตวัเลือก  

(2) รูปแบบอ่ืนๆ (มีคะแนนไม่เกิน 20% ของคะแนนทั้งหมด) ไดแ้ก่ (2.1) ปรนยั แบบเลือกตอบ ท่ีมีคาํตอบถูกมากกวา่ 1 คาํตอบ (2.2) 

แบบเลือกคาํตอบจากแต่ละหมวดท่ีสัมพนัธ์กนั  (2.3) แบบระบายคาํตอบเป็นค่า/ตวัเลข  

1. ช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................................................................................................. 
2. ช้ัน  ป.6    ม.3   ม.6            
3. สาระการเรียนรู้........................................................................................... 
4. มาตรฐานการเรียนรู้............................................................................. 
5.ตวัช้ีวดั................................................................................................ 
6.สาระการการเรียนรู้แกนกลาง............................................................ 
7.ลกัษณะเฉพาะของข้อสอบ(Item specification)....................................................... 
8.ระดบัพฤตกิรรม  ความจาํ     เข้าใจ         นําไปใช้  

                             วิเคราะห ์    สงัเคราะห ์    ประเมินค่า                                                                  

9.ระดบัความยากง่าย  ง่าย   ค่อนข้างง่าย  ปานกลาง ค่อนข้างยาก  ยาก   

 

เฉลย 
 

ตัวเลอืกทีถู่ก 

 
เหตุผล
................................................................................................

.......................................................... 

............................................................................. 

............................................................................. 
……………………………………………………………………

…………………………………… 

โจทย/์คาํถาม .................................................................................................................................................................................... 
ตวัเลือก.................................................................................................................................................. 
1 ....................................................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................................................... 
3....................................................................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................................................... 

5.......................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................... ผูอ้อกข้อสอบ                                                                              ลงช่ือ.............................................ผูก้ลัน่กรองข้อสอบ 
      (.......................................)      (.......................................) 

คาํอธิบายข้อท่ีผิด 
              ………………………………………………..…  
……………………………………………………………………

…………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………

……………………………………………………..…… 
………………………………………………………………     

……………………………………………………………………

………………………………………………………….…………

…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………….… 
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การนําคะแนน O-NET ไปใช้ในการพฒันา 

และยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 
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ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ฉบับที ่1 ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล.pdf 

ฉบับที ่2  ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdf 

ฉบับที ่3 ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน.pdf 

ฉบับที ่4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน.pdf 

ฉบับที ่5 ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้.pdf 



15 

ดูผลสอบรายบุคคล 

 นร. ดูผลสอบรายบุคคลจากใบรายงานผล ฉบับที ่1 ได้ที่
http://www.onetresult.niets.or.th/Ann
ouncementWeb/Notice/FrEnquireStud
entGraphScore.aspx 

 เลอืกปีการศึกษาทีต้่องการดูคะแนน 

 กรอกเลขบัตรประชาชน 

 กรอกอกัษรทีป่รากฎ 

 รายบุคคล ป.6.pdf  
 รายบุคคล ม.3.pdf  

 รายบุคคล ม.6.pdf 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
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ดูผลสอบรายโรงเรียน 

 ที ่http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx 

 กรอกช่ือผู้ใช้  กรอกรหัสผ่าน 

                                               เมนูผลสอบ O-NET รายบุคคล  

         1)  ฉบับท่ี 1     ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล.pdf   

                                  - เลือก ปีการศึกษา   เลือกระดบัชั้น 

                                            เมนูค่าสถิติระดับรายโรงเรียน 

2)  ฉบับท่ี 2    ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdf 

                     เลือกปีการศึกษา    เลือกระดบัชั้น 

3) ฉบับท่ี 5     ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้.pdf 

                     เลือกปีการศึกษา   เลือกระดบัชั้น 

4)  ฉบับท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน.pdf 

5 ) ฉบับท่ี 4  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน.pdf) 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx


ระดบันักเรียน 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบันักเรียน (ต่อ) 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบัครูผู้สอน 

 

สามารถดูผลคะแนนรายวชิาทีต่นเองสอน 

จากใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน  

(O-NET) ฉบับที ่1  

เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียน 

ทั้งโรงเรียนดงัแสดงในภาพ 

 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบัครูผู้สอน (ต่อ) 

 

 หากดูคะแนนของนักเรียนทั้ง 10 ลาํดบัจะพบว่า  

นักเรียนลําดับที่ 7  มีผลคะแนน 43 คะแนน อยู่ในระดับ

ปานกลาง และใกล้เคียงกับ  ค่าเฉลี่ยระดับสังกัดมาก       

(42.95 คะแนน)  ดัง น้ันครู ผู้สอนต้องดูแลนักเ รียน        

ลาํดบัที ่7  เป็นพเิศษ เป็นต้น 

 

samphan@niets.or.th 
 



 

ตัวอย่างค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

samphan@niets.or.th 



ระดบัครูผู้สอน 

 

 ครูผู้สอนสามารถดูคะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ 

(มาตรฐาน ท 1.1-5.1) และโดยรวมได้ในระดับโรงเรียน เทียบกับ

ระดับจังหวดั ระดับสังกดั และระดับประเทศ  ว่ากลุ่มสาระ           ที่

สอนมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับใด  และมาตรฐานการเรียนรู้ใด             ที

ต้องปรับปรุง  เช่น มาตรฐาน ท.5.1 ทีค่ะแนนเฉลีย่ของนักเรียน 

ระดับโรงเรียนได้  9.20   คะแนน ซ่ึงน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย      

ระดับจังหวดั   (9.56 คะแนน)  เป็นต้น 

samphan@niets.or.th 
 



ตัวอย่างค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ 

samphan@niets.or.th 23 



samphan@niets.or.th 24 

ระดบัครูผู้สอน 



ฉบับที ่3 ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน 

samphan@niets.or.th 



ฉบับที ่4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน 

samphan@niets.or.th 



ระดบัผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 สามารถพิจารณาค่าสถิติในทุกกลุ่มสาระวิชา และ

แยกย่อยรายมาตรฐานการเรียนรู้  พิจารณาผลการสอบ  ใน

ภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉล่ียเทียบเคียงกับโรงเรียนที่

อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน ที่

มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน    ที่ใกล้เคียง

กัน และระดับประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอนของโรงเรียนยิ่งขึน้ โดยใช้ระบบการนิเทศฯ 

แล้วส่งเสริม สนับสนุนฯ 
samphan@niets.or.th 

 



ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
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ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ฉบับที ่1 ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล.pdf 

ฉบับที ่2  ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdf 

ฉบับที ่3 ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน.pdf 

ฉบับที ่4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน.pdf 

ฉบับที ่5 ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้.pdf 
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ดูผลสอบรายบุคคล 

 นร. ดูผลสอบรายบุคคลจากใบรายงานผล ฉบับที ่1 ได้ที่
http://www.onetresult.niets.or.th/Ann
ouncementWeb/Notice/FrEnquireStud
entGraphScore.aspx 

 เลอืกปีการศึกษาทีต้่องการดูคะแนน 

 กรอกเลขบัตรประชาชน 

 กรอกอกัษรทีป่รากฎ 

 รายบุคคล ป.6.pdf  
 รายบุคคล ม.3.pdf  

 รายบุคคล ม.6.pdf 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx


31 

ดูผลสอบรายโรงเรียน 

 ที ่http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx 

 กรอกช่ือผู้ใช้  กรอกรหัสผ่าน 

                                               เมนูผลสอบ O-NET รายบุคคล  

         1)  ฉบับท่ี 1     ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล.pdf   

                                  - เลือก ปีการศึกษา   เลือกระดบัชั้น 

                                            เมนูค่าสถิติระดับรายโรงเรียน 

2)  ฉบับท่ี 2    ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdf 

                     เลือกปีการศึกษา    เลือกระดบัชั้น 

3) ฉบับท่ี 5     ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้.pdf 

                     เลือกปีการศึกษา   เลือกระดบัชั้น 

4)  ฉบับท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน.pdf 

5 ) ฉบับท่ี 4  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน.pdf) 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx


ระดบันักเรียน 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบันักเรียน (ต่อ) 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบัครูผู้สอน 

 

สามารถดูผลคะแนนรายวชิาทีต่นเองสอน 

จากใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน  

(O-NET) ฉบับที ่1  

เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียน 

ทั้งโรงเรียนดงัแสดงในภาพ 

 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบัครูผู้สอน (ต่อ) 

 

 หากดูคะแนนของนักเรียนทั้ง 10 ลาํดบัจะพบว่า  

นักเรียนลําดับที่ 7  มีผลคะแนน 43 คะแนน อยู่ในระดับ

ปานกลาง และใกล้เคียงกับ  ค่าเฉลี่ยระดับสังกัดมาก       

(42.95 คะแนน)  ดัง น้ันครู ผู้สอนต้องดูแลนักเ รียน        

ลาํดบัที ่7  เป็นพเิศษ เป็นต้น 

 

samphan@niets.or.th 
 



 

ตัวอย่างค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

samphan@niets.or.th 



ระดบัครูผู้สอน 

 

 ครูผู้สอนสามารถดูคะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ 

(มาตรฐาน ท 1.1-5.1) และโดยรวมได้ในระดับโรงเรียน เทียบกับ

ระดับจังหวดั ระดับสังกดั และระดับประเทศ  ว่ากลุ่มสาระ           ที่

สอนมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับใด  และมาตรฐานการเรียนรู้ใด             ที

ต้องปรับปรุง  เช่น มาตรฐาน ท.5.1 ทีค่ะแนนเฉลีย่ของนักเรียน 

ระดับโรงเรียนได้  9.20   คะแนน ซ่ึงน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย      

ระดับจังหวดั   (9.56 คะแนน)  เป็นต้น 

samphan@niets.or.th 
 



รายวชิาทีส่อบ และวนั เวลา สอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 

รายวชิา 
วนัสอบ O-NET และจํานวนเวลาที่ใช้สอบ 

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

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 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

30 นาท ี

30 นาท ี

30 นาท ี

40 นาท ี

40 นาท ี

40 นาท ี

2 ช่ัวโมง 

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

samphan@niets.or.th 38 
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แต่ละวชิามีข้อสอบ 2 รูปแบบ 

 

1. ข้อสอบปรนัยแบบเลอืกตอบ ให้เลอืกคาํตอบทีถู่กทีสุ่ด  

     (อย่างตํ่า 80%) (ป.6 และ ม.3 ใช้ 4 ตวัเลอืก ม.6 ใช้ 5 ตัวเลอืก  ) 

2. รูปแบบอืน่ๆ (ไม่เกนิ 20%) ประกอบด้วย แบบเติมคาํให้ระบาย

คาํตอบ แบบมีคาํตอบทีถู่กหลายคาํตอบ และแบบให้เลอืกคาํตอบ

จากแต่ละกลุ่มทีสั่มพนัธ์กนั เช่น วชิาคณติศาสตร์ใช้แบบเติมคาํ 
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การนําคะแนน O-NET ไปใช้ในการพฒันา 

และยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 
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ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ฉบับที ่1 ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล.pdf 

ฉบับที ่2  ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdf 

ฉบับที ่3 ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน.pdf 

ฉบับที ่4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน.pdf 

ฉบับที ่5 ค่าสถติริะดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้.pdf 
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ดูผลสอบรายบุคคล 

 นร. ดูผลสอบรายบุคคลจากใบรายงานผล ฉบับที ่1 ได้ที่
http://www.onetresult.niets.or.th/Ann
ouncementWeb/Notice/FrEnquireStud
entGraphScore.aspx 

 เลอืกปีการศึกษาทีต้่องการดูคะแนน 

 กรอกเลขบัตรประชาชน 

 กรอกอกัษรทีป่รากฎ 

 รายบุคคล ป.6.pdf  
 รายบุคคล ม.3.pdf  

 รายบุคคล ม.6.pdf 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
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ดูผลสอบรายโรงเรียน 

 ที ่http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx 

 กรอกช่ือผู้ใช้  กรอกรหัสผ่าน 

                                               เมนูผลสอบ O-NET รายบุคคล  

         1)  ฉบับท่ี 1     ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล.pdf   

                                  - เลือก ปีการศึกษา   เลือกระดบัชั้น 

                                            เมนูค่าสถิติระดับรายโรงเรียน 

2)  ฉบับท่ี 2    ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdf 

                     เลือกปีการศึกษา    เลือกระดบัชั้น 

3) ฉบับท่ี 5     ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้.pdf 

                     เลือกปีการศึกษา   เลือกระดบัชั้น 

4)  ฉบับท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน.pdf 

5 ) ฉบับท่ี 4  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน.pdf) 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx


ระดบันักเรียน 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบันักเรียน (ต่อ) 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบัครูผู้สอน 

 

สามารถดูผลคะแนนรายวชิาทีต่นเองสอน 

จากใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน  

(O-NET) ฉบับที ่1  

เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียน 

ทั้งโรงเรียนดงัแสดงในภาพ 

 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบัครูผู้สอน (ต่อ) 

 

 หากดูคะแนนของนักเรียนทั้ง 10 ลาํดบัจะพบว่า  

นักเรียนลําดับที่ 7  มีผลคะแนน 43 คะแนน อยู่ในระดับ

ปานกลาง และใกล้เคียงกับ  ค่าเฉลี่ยระดับสังกัดมาก       

(42.95 คะแนน)  ดัง น้ันครู ผู้สอนต้องดูแลนักเ รียน        

ลาํดบัที ่7  เป็นพเิศษ เป็นต้น 

 

samphan@niets.or.th 
 



 

ตัวอย่างค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

samphan@niets.or.th 



ระดบัครูผู้สอน 

 

 ครูผู้สอนสามารถดูคะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ 

(มาตรฐาน ท 1.1-5.1) และโดยรวมได้ในระดับโรงเรียน เทียบกับ

ระดับจังหวดั ระดับสังกดั และระดับประเทศ  ว่ากลุ่มสาระ           ที่

สอนมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับใด  และมาตรฐานการเรียนรู้ใด             ที

ต้องปรับปรุง  เช่น มาตรฐาน ท.5.1 ทีค่ะแนนเฉลีย่ของนักเรียน 

ระดับโรงเรียนได้  9.20   คะแนน ซ่ึงน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย      

ระดับจังหวดั   (9.56 คะแนน)  เป็นต้น 

samphan@niets.or.th 
 



ตัวอย่างค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ 

samphan@niets.or.th 92 
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ระดบัครูผู้สอน 



ฉบับที ่3 ร้อยละของนักเรียนทีต่อบถูกในแต่ละข้อ ระดบัโรงเรียน 

samphan@niets.or.th 



ฉบับที ่4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดบัโรงเรียน 

samphan@niets.or.th 



ระดบัผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 สามารถพิจารณาค่าสถิติในทุกกลุ่มสาระวิชา และ

แยกย่อยรายมาตรฐานการเรียนรู้  พิจารณาผลการสอบ  ใน

ภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉล่ียเทียบเคียงกับโรงเรียนที่

อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน ที่

มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน    ที่ใกล้เคียง

กัน และระดับประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอนของโรงเรียนยิ่งขึน้ โดยใช้ระบบการนิเทศฯ 

แล้วส่งเสริม สนับสนุนฯ 
samphan@niets.or.th 

 



ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 



ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 

 ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 ค่าสถิติระดับศูนย์

สอบ     (ป.6)  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงคะแนน

เฉลี่ยระดับเขตพืน้ที่  ซ่ึงนําไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน

สถานศึกษาในสังกดัได้ 

 

samphan@niets.or.th 
 



ระดบัสังกดั 

 

 ต้นสังกดัของโรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถนําผลการสอบ 

O-NET ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ 

ความชํานาญในสาขาวิชาที่สอน กระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษาให้

นิเทศ กํากบัติดตาม จัดทําระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งผลักดันให้มีการ

ปรับปรุงและพฒันาการเรียนสอน การวดัและประเมินผล   

samphan@niets.or.th 
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บทบาทของการวดัและประเมินผลต่อการพฒันาคณุภาพ 
 

จดุม ุง่หมายการศึกษา 

(Objective ; O) 

(เป้าหมายOnet กพ.56) 

แผนการสอน 

แผนการประเมินผ ูเ้รยีน/วิจยั 

การเรยีนการสอน (Learning ; L) 

(สาระการเรยีนร ูแ้กนกลางของ

ตวัช้ีวดัป.6(4,5,6) 

ม.3(1,2,3) ม.6(4,5,6) 

ตวัช้ีวดัท่ื 6,7 (สมศ.รอบสาม) 

การวดัและประเมินผล  

(Evaluation ; E) 

สอบปลายภาคตน้/ปลาย 

ใชT้est Bluprint และรปูแบบ

ขอ้สอบO-NET  



ระดับสถานศกึษา : มาตรฐานของระบบ วธีิการ และเครื่องมือวัดและประเมินผล 

โดยเฉพาะพิจารณาแบบรายงานผลการเรยีน (ปพ.1) 

เปาหมาย : การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูมีความเชื่อมโยงทักทอทุกระดับ 

                    

ระดับชาติ : O-NET 

ระดับสังกัด : NT 

ระดับเขตพื้นที่ : LAS 

ระดับชั้นเรยีน : 4 องคประกอบที่รายงานในแบบบันทกึผลการเรียน (ปพ. 5) 

สทศ.กับการสงเสริมการประเมินผลการเรียนรู 

ใหมีความเชื่อมโยงในทุกระดับ 

ระดับสากล : PISA 
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ITEM  CARD 

102 

รูปแบบของขอ้สอบ O-NET แต่ละวชิามีไม่เกิน 2 รูปแบบ คือ  

(1) ปรนยั แบบเลือกตอบ มีคาํตอบถูกท่ีสุด 1 คาํตอบ (มีคะแนนไม่เกิน 80% ของคะแนนทั้งหมด) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี 4 ตวัเลือก 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี 5 ตวัเลือก  

(2) รูปแบบอ่ืนๆ (มีคะแนนไม่เกิน 20% ของคะแนนทั้งหมด) ไดแ้ก่ (2.1) ปรนยั แบบเลือกตอบ ท่ีมีคาํตอบถูกมากกวา่ 1 คาํตอบ (2.2) 

แบบเลือกคาํตอบจากแต่ละหมวดท่ีสัมพนัธ์กนั  (2.3) แบบระบายคาํตอบเป็นค่า/ตวัเลข  

1. ช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................................................................................................. 
2. ช้ัน  ป.6    ม.3   ม.6            
3. สาระการเรียนรู้........................................................................................... 
4. มาตรฐานการเรียนรู้............................................................................. 
5.ตวัช้ีวดั................................................................................................ 
6.สาระการการเรียนรู้แกนกลาง............................................................ 
7.ลกัษณะเฉพาะของข้อสอบ(Item specification)....................................................... 
8.ระดบัพฤตกิรรม  ความจาํ     เข้าใจ         นําไปใช้  

                             วิเคราะห ์    สงัเคราะห ์    ประเมินค่า                                                                  

9.ระดบัความยากง่าย  ง่าย   ค่อนข้างง่าย  ปานกลาง ค่อนข้างยาก  ยาก   

 

เฉลย 
 

ตัวเลอืกทีถู่ก 

 
เหตุผล
................................................................................................

.......................................................... 

............................................................................. 

............................................................................. 
……………………………………………………………………

…………………………………… 

โจทย/์คาํถาม .................................................................................................................................................................................... 
ตวัเลือก.................................................................................................................................................. 
1 ....................................................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................................................... 
3....................................................................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................................................... 

5.......................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................... ผูอ้อกข้อสอบ                                                                              ลงช่ือ.............................................ผูก้ลัน่กรองข้อสอบ 
      (.......................................)      (.......................................) 

คาํอธิบายข้อท่ีผิด 
              ………………………………………………..…  
……………………………………………………………………

…………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………

……………………………………………………..…… 
………………………………………………………………     

……………………………………………………………………

………………………………………………………….…………

…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………….… 

 



 

“ผมยนิดีรับฟังข้อเสนอแนะ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ 

ต่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคญั   

และมุ่งทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจ 

ภายใต้ความถูกต้องและความเป็นธรรม   

ทีนํ่าไปสู่ความสุขของทุกฝ่าย” 
 

 



 

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 
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