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     ส่วนที ่2  
วิธีด าเนินการ 

 
 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 ในครั้งนี้มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการประเมินดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 3. การด าเนินการประเมิน 
 4. การตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2557 ของศูนย์สอบส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน(คน) หมายเหตุ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,764  
สังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 451  
สังกัดการศึกษาพิเศษ 5  
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา -  

รวม 2,220  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน(คน) หมายเหตุ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 326  
สังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 230  
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา 102  
สังกัดการศึกษาพิเศษ 5  

รวม 663  
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 เป็นการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
โดยใช้แบบทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบจ านวน 6 ฉบับ จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย 
ใช้กระดาษค าตอบ 4 แผ่น  ดังนี้ 

 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบ จ านวน 6 ฉบับ จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
กระดาษค าตอบ สาระละ 1 แผ่น ยกเว้นกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ใช้แผ่นเดียวกัน รวมใช้กระดาษค าตอบ 6 แผ่น  
 ลักษณะของแบบทดสอบ 
 1) แบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก หลายตัวเลือก และแบบสัมพันธ์กัน 
 2) แบบปรนัยชนิดเติมค าตอบ หรือระบายค่าค าตอบ 
 

การด าเนินการประเมิน 
 1) ก าหนดการสอบ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที ่31 มกราคม 2558 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบในวันที ่31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 
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 2) การด าเนินการสอบ 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 เป็นศูนย์สอบและเป็นผู้ด าเนินการ
จัดสอบตามคู่มือการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 3) ปฏิทินการดำเนินการของศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต 1 
 

ช ่วงเวลา การด าเนินงาน
ดำเนินการ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2557 ติดตามโรงเรียนในความร ับผิดชอบให้ส ่งข้อมูลนักเรียนที่มีส ิทธิส์อบและข้อมูล

ห้องเรียนท ี่จะใช ้สอบให้ครบถ้วนผ่านทางระบบ O-NET 

1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2557 ศูนย์สอบก าหนดสนามสอบผ่านระบบ O-NET  โดยกรอกข้อมูลสนามสอบและห้อง
สอบ ในระบบ 

31 สิงหาคม  2557 วันสุดทา้ยของการจ ัดสนามสอบศูนย์สอบต้องด าเนินการติดตามโรงเรียนที่ยังไม่สง่ 
ข้อมูลหรอืส่งไม่ครบถ ้วนศูนย์สอบต ้องด าเนินการจัดสนามสอบและห้องสอบให้ 
เสร็จสิ้น 

ภายใน 31 สิงหาคม 2557 ศูนย์สอบแจ้งเลขที่แจ ้งขอบัญชีเงินอุดหนุนของศูนย์สอบเลขทีส่าขาประเภทบัญชี 
ของธนาคารกรุงไทย ให้ สทศ. 

5 – 30 พ.ย. 2557 แจ้งเพ ิ่มลดรายชื่อนักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ O-NET 

5 พฤศจิกายน 2557 สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 1) 

22 พฤศจิกายน 2557 สทศ. โอนเงินให้ศูนยส์อบร ้อยละ 15 ของยอดเงินตามสภาพภูมศิาสตร ์และ
จ านวนนักเรียนภายในศูนย์สอบและศนูย์สอบจดัส่งใบเสร็จร ับเงินให้ สทศ. ทันที 

23 – 27ธ.ค.2557 สทศ. ส่งคู่มือการคมุสอบและ DVD การจัดสอบให้ศูนย์สอบใชใ้นการประชุมชี้แจง 

ธ.ค. 56 – ม.ค. 58 1.  แต่งตั้งคณะทำงานด าเนินการทดสอบฯระดับศูนยส์อบคณะกรรมการ
ด าเนินการทดสอบฯ ระดบัสนามสอบและต ัวแทนศูนย์สอบแล้วเก็บรวบรวม
ค าสั่งไว้ทศี ูนยส์อบ 

2.  ก าหนดปฏ ิทนิการทำงานจัดประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้องก ับการจัดสอบฯและกำก ับ 
ให้มีการประช ุมระดับสนามสอบศูนย์สอบจ ัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ 

3.  สนามสอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคมุสอบ 
5 มกราคม 2558 สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 2) 

ประกาศเลขที่นัง่สอบ(รอบที่2) 
5 – 15 มกราคม 2558 แจ้งเพ ิ่มลดรายชื่อนักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ O-NET กรณีพิเศษ 

15 - 20 มกราคม 2558 สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ 

17 มกราคม 2558  สทศ. ส่งข้อสอบ ให้ศูนย์สอบ 

20 มกราคม 2558 ประชุมกรรมการระดับศูนย์สอบ กรรมการระดับสนามสอบ 
22 มกราคม 2558 สทศ. โอนเงินให้ศูนยส์อบร ้อยละ 70 ของยอดเงินตามสภาพภูมศิาสตร์และ

จ านวนนักเรียนภายในศูนย์สอบและศนูย์สอบจ ัดส่งใบเสร็จร ับเงินให้สทศ. ท ันที 
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ช ่วงเวลา การด าเนินงาน
ดำเนินการ 31 มค. – 1 กพ. 2558  ศูนย์สอบและสนามสอบด าเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 

15-16 มีนาคม 2558  ประกาศผลสอบ O-NET 
 

4) สนามสอบศูนย์สอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1) สนามสอบศูนย์สอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาแพร่  
เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สนามสอบ จ านวนสนามสอบ ห้องปกติ/ห้องพิเศษ 
สนามสอบ 10 78/5 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สนามสอบ จ านวนสนามสอบ ห้องปกติ/ห้องพิเศษ 
สนามสอบ 4  23/1 

 
การตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และส่ง
รายงานผลการสอบรายโรงเรียนทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน : 
http//www.niets.or.th)  
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 สรุปประมวลผลและข้อเสนอแนะ
ในการน าผลการประเมินไปใช้ในระดับโรงเรียนและส่งรายงานผลไปยังโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ด าเนินการวิเคราะห์สรุปประมวลผล
ภาพรวมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกเป็นรายโรงเรียนเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่าง 
ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X  )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   
 


