ฉบับที่ 64 ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

สทศ. สรุปข้อมูลจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
รวม 21 ประเภทการสอบ มีจํานวนผู้มีสิทธิ์สอบกว่า 3 ล้านคน
ปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และให้บริการการทดสอบทางการศึกษา รวม 21 ประเภท
มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 3,027,425 คน ศูนย์สอบ 881 ศูนย์ สนามสอบ 13,735 สนาม ห้องสอบ
108,944 ห้อง ผลิตข้อสอบทั้งหมด 128 วิชา ข้อสอบ 6,897 ข้อ มีรายละเอียดแต่ละประเภท
การสอบ ดังนี้

I-NET ตอนต้น
I-NET ตอนกลาง
I-NET ตอนปลาย
N-NET ประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2559
N-NET ม.ต้น ครั้งที่ 2/2559
N-NET ม.ปลาย ครั้งที่ 2/2559
B-NET ม.ต้น
B-NET ม.ปลาย
O-NET ป.6
O-NET ม.3
O-NET ม.6
V-NET ปวช.3
V-NET ปวส.2
E-Testing N-NET 2/2559 ม.ต้น
E-Testing N-NET 2/2559 ม.ปลาย
E-Testing B-NET ม.ต้น
E-Testing B-NET ม.ปลาย
E-Testing O-NET ม.3
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560
GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ผู้มีสิทธิ์สอบ
34,732
21,573
9,808
8,214
62,096
93,086
7,223
2,908
807,087
688,979
394,343
137,978
130,385
165
184
43
7
648
310,175
174,975
142,816

ศูนย์สอบ
25
32
21
77
77
77
12
12
186
227
18
30
30
1
1
1
1
1
18
17
18

จํานวน
สนามสอบ
240
199
123
915
1,049
1,046
14
14
4,182
4,329
405
352
343
2
2
1
1
4
243
132
139

รวมการสอบทุกประเภท

3,027,425

881

13,735

ที่

ประเภทการสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ห้องสอบ
1,482
919
445
1,038
2,691
3,737
252
103
29,563
25,436
13,433
4,870
4,598
2
2
1
1
4
10,232
5,502
4,633

วิชา
8
8
8
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
13
9
13

ข้อสอบ
210
275
355
200
200
200
250
250
166
225
380
160
160
200
200
250
250
225
1,148
445
1,148

108,944

128

6,897

การบริหารการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกําหนดการจัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดําเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึง กรกฎาคม 2560 เพื่อให้การทดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น สทศ. จึงได้
กําหนดแนวทางในการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. การจัดสนามสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้จัดสนามสอบโดยกําหนด 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็น 1 สนามสอบ โดยพิจารณาเลือก
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มที่มีความเหมาะสมเป็นสนามสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้จัดสนามสอบโดยกําหนด 1 อําเภอหรือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 1 สนามสอบ
2. การแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปประจําที่สนามสอบ
ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปประจําที่สนามสอบ โดยแต่งตั้งจากบุคลากรภายในศูนย์สอบ ครูต่างเครือข่าย
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือจากหน่วยงานอื่นๆ อัตรา 2 คน/สนามสอบ เพื่อทําหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในสนามสอบและทํา
หน้าที่ในการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ
3. การแต่งตั้งตัวแทน สทศ.ประจําสนามสอบ
ในวันสอบจะมีบุคลากร ครู อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี หรือนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยของรัฐ เข้าสังเกตการปฏิบัติงานของสนามสอบและรายงานผลให้ สทศ. ทราบ
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตําแหน่งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุม
สอบ จากต่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั้งชุดโดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน
5. การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบ
เมื่อศูนย์สอบได้รับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบจาก สทศ. ศูนย์สอบต้องเก็บ
รักษากล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบในห้องมั่นคง ก่อนส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบนํากล่องบรรจุแบบทดสอบและ
กล่องกระดาษคําตอบไปให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน ให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับผิดชอบนํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบเพื่อ
ส่งกลับ สทศ. พร้อมเอกสารประกอบการสอบ ส่งมอบให้ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ
6. กล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบ
กล่องบรรจุแบบทดสอบต้องปิดแน่นหนาแล้วปิดทับด้วยเทปกาวเฉพาะและมัดด้วยสายรัดเฉพาะของ สทศ. โดย สทศ.
อนุญาตให้หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบต่อหน้ากรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ
7. จํานวนชุดข้อสอบที่ใช้
ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 มีข้อสอบแต่ละวิชาจํานวน 6 ชุด (รหัสชุดข้อสอบ 100 ถึงรหัสชุดข้อสอบ 600)
ชั้น ม.6 มีข้อสอบแต่ละวิชา จํานวน 2 ชุด (รหัสชุดข้อสอบ 100 และรหัสชุดข้อสอบ 200)
8. การติดตามการบริหารการทดสอบ
สทศ. ร่วมมือกับ หน่ วยงานต้น สังกัด ในการติดตามการบริหารการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ โดยคณะทํางานจะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบ ก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ
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9. การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ
สทศ. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนในความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง คือ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมาย
(3) E-mail : testing@niets.or.th และ (4) call center 02-217-3800
10. ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557
สทศ. ขอให้ บุ ค ลากรประจํ า สนามสอบปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของสทศ. ว่ า ด้ ว ยแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด เพี่อให้การทดสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
สทศ. ขอให้ศูนย์สอบ โรงเรียน สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามแนวทางในการ
บริหารการทดสอบ และปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับโรงเรียน ประจําปี
การศึกษา 2560 อย่างเคร่งครัด

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบเตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
เดื อ นมิ ถุ น ายน – กรกฎาคม 2560 สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มี กํ าหนดการประชุ ม
คณะทํางานประจําศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2560 โดย สทศ. ได้
เชิญประธานศูนย์สอบและคณะทํางานเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเชิญศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูล รวมถึงกํากับ ติดตาม เพื่อให้การบริหารการทดสอบของ สทศ. ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีกําหนดการดังนี้
ที่
วันที่
ประเภทการสอบ
สถานที่
จังหวัด
1
15 มิถุนายน 2560
N-NET
โรงแรมริชมอนด์
นนทบุรี
2
19 มิถุนายน 2560
B-NET
โรงแรมรอยัล เจมส์
นครปฐม
3
4 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่
สงขลา
4
4 กรกฎาคม 2560
I-NET
โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่
สงขลา
5
6 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
สุราษฎร์ธานี
6
6 กรกฎาคม 2560
I-NET
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
สุราษฎร์ธานี
7
12 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์
อุบลราชธานี
8
14 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมดุสิต ปริน้ เซส
นครราชสีมา
9
17 กรกฎาคม 2560
I-NET
สทศ.
กรุงเทพ
10
18 กรกฎาคม 2560
V-NET
โรงแรมริชมอนด์
นนทบุรี
11
20 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
อุดรธานี
12
21 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่น
13
25 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมริชมอนด์
นนทบุรี
14
26 กรกฎาคม 2560
O-NET
โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
อยุธยา
15
1 สิงหาคม 2560
O-NET
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ วิว
พิษณุโลก
16
3 สิงหาคม 2560
O-NET
โรงแรมคุ้มภูคํา
เชียงใหม่
ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ สทศ. ได้สรุปผลการดําเนินการทดสอบปีที่ผ่านมา สําหรับการเตรียมความพร้อมการสอบ
ปีการศึกษา 2560 เน้นย้ําให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะ
กรรมการคุมสอบให้ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ในการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบของ สทศ. เป็นการ
สอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”
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สทศ. จัดโครงการ "เพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้จัดการทดสอบ
ด้วยระบบ E-Testing" ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการจัดการทดสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการทดสอบให้กับนักเรียน
ตลอดจนรองรับรูปแบบการทดสอบที่หลากหลายและมีการใช้สื่อประสม (Multimedia) มาใช้ในการทดสอบ
แทนการทดสอบในรูปแบบกระดาษคําตอบที่ไม่สามารถทําได้ ทําให้ประหยัดทรัพยากรเป็นอย่างมาก โดย สทศ.
ได้ติดตั้งระบบการทดสอบ E-Testing รวม 10 แห่ง ได้แก่
-

ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร)
ภาคกลาง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สทศ.)
ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการทดสอบด้วยระบบ E-Testing มีศักยภาพและมาตรฐาน มีผลการทดสอบที่เป็นที่
ยอมรับตามหลักวิชาการ สทศ. ได้มีโครงการเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบ
E-Testing ให้แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากศูนย์เครือข่าย 9 ศูนย์ เพื่อนําความรู้ไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2,000 คน โดยมีเป้าหมาย คือ
(1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการบริหาร
การทดสอบด้วย E-Testing
(2) มี ค วามเข้ า ใจและสามารถนํ า
Software ไปใช้ทดสอบด้วยระบบ E-Testing
ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบ
E-Testing ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อํานวยการ สทศ.
เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จํานวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 15 มกราคม 2560)
ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จํานวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2560)
ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 เมษายน 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 เมษายน 2560)
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จํานวน 1 รุ่น (วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560)
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จํานวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2560)
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จํานวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560)

ประโยชน์ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สทศ. จัดการทดสอบด้วยระบบ E-Testing อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้อย่างสม่ําเสมอและรองรับจํานวนผู้เข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้มากขึ้น บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการทดสอบด้วยระบบ E-Testing โดย
สมบูรณ์ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้ารับการทดสอบมีทางเลือกในการเข้ารับการทดสอบมากขึ้น

สทศ.จัดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่

1/2560

ด้วยระบบ E-Testing
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน
สําหรับรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จึงให้บริการการทดสอบสมรรถนะครู
ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 สทศ.ดําเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ครั้งที่ 1/2560 ด้วยระบบ E-Testing มีจํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,895 คน สนามสอบ 11 สนาม ดังนี้
สนามสอบ
จังหวัด
ผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)
1. สทศ. (KSL TOWER)
กรุงเทพฯ
190
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
190
3. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
37
4. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
111
5. ม.ขอนแก่น
ขอนแก่น
306
6. ม.บูรพา
ชลบุรี
217
7. ม.เชียงใหม่
เชียงใหม่
74
8. ม.เทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
242
9. ม.วลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
90
10. ม.นเรศวร
พิษณุโลก
322
11. ม.สงขลานครินทร์
สงขลา
116
รวม
1,895
สทศ.ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่
12 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th หากสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 สทศ.จะจัดส่งหนังสือรับรองผลคะแนนให้ตามที่อยู่ที่ระบุใน
ระบบรับสมัคร (ผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ) และยังได้รับพัฒนา
ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถนําไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับ
การพั ฒนาสมรรถนะด้ านการวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ให้ มากขึ ้น
โดยเป็น ความร่วมมือระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการ
อบรมและพัฒนาให้ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้
สําหรับการให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ครั้ ง ที่ 2/2560 เปิ ด รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 สมัครสอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

สพม.1 จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะครูฯ โดยเชิญ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย
“การสร้างข้อสอบชั้น ม.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครู”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้จัดการประชุมพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง
ข้อสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครู โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” มี 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 3
พฤษภาคม 2560 อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาไทย จํานวน 67 โรงเรียนๆ ละ
4 คน รวมทั้งสิ้น 268 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อบรมครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 67 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวม
ทั้งหมด 268 คน จัดขึ้น ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
รศ.ดร.สั ม พั น ธ์ พั น ธุ์ พ ฤกษ์ ผู้ อํ า นวยการ สทศ. บรรยายเรื่ อ ง
“การสร้างข้อสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนของครู” เพื่อเป็นแนวทางการนําผลการทดสอบ O-NET ไป
จั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ค รู ซึ่ ง เป็ น ครู จ าก 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่
1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.สังคมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5.สุขศึกษาและพลศึกษา 6.ศิลปะ 7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และ 8.ภาษาต่างประเทศ ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งหวังให้
ครู ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ นวทางการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบครู มื อ อาชี พ ที่ เ ชื่ อ มโยงแต่ ล ะ
องค์ ป ระกอบ ในกระบวนการทางการศึ ก ษา (Education Process)
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (OLE) ได้แก่
1.วัตถุประสงค์ (Objective : O) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู
ต้องใช้ในการวางแผนการสอน
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (Learning Process : L) โดยให้ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และเน้นให้ผู้เรียนเรียนแบบ สุ-จิ-ปุ-ลิ แบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Share & Learn)
3.การวัดและประเมินผล (Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนําไปปรับปรุง
พั ฒ นาให้ มี ค วามความก้ า วหน้ า รวมถึ ง ถั ก ทอเชื่ อ มโยงกระบวนการทาง
การศึกษากับการสอบ O-NET แบบครูมืออาชีพ
นอกจากนี้ ผู้อํานวยการ สทศ. เน้นการบรรยายในรูปแบบพาคิด พาทํา พานําผลการทดสอบไปใช้วางแผนปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสอบสูงกว่าปีที่ผ่านมาแบบครูมืออาชีพ

เตรียมพร้อมสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National
Educational Test : B-NET) หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ
นักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย
วัตถุประสงค์ในการสอบ B-NET
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย
2. เพื่อนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อนําผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
4. เพื่อนําผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ตารางสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันสอบ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

เวลา
09.00 –11.00 น.

13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา
วิชา
383 ภาษาบาลี
พัก 120 นาที
ธรรม
384 พุทธประวัติ
วินัย

เวลาสอบ
120 นาที

180 นาที

ตารางสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันสอบ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

เวลา
09.00 –11.00 น.

รหัสวิชา
วิชา
393 ภาษาบาลี

เวลาสอบ
120 นาที

พัก 120 นาที
ธรรม
13.00 – 16.00 น.
394 พุทธประวัติ
180 นาที
วินัย
ประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์ www.niets.or.th
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-217-3800 โทรสาร 02-219-2996 เว็บไซต์ www.niets.or.th อีเมล์ webmaster@niets.or.th

