การจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปการศึกษา 2563
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ หรือ สทศ. เปนองคการมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และใหบริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้ง มาตรา
8(2) และ (3) จึงไดกําหนดใหสถาบันมีอํานาจหนาที่หลัก ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัด
การศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนใหความรวมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัด
ความรูความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผลไปใชเปนสวนหนึ่งในการเทียบ
ระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาตางระบบ
การสอบ O-NET และ V-NET เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและ
เปนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อนําผลไปใชในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อัน
จะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนและเพื่อเปนการสรางหลักประกันวาผูเขารับการศึกษาใน
แต ล ะระดั บ ชั้ น ทุ กคนจะได รั บ การศึ กษาที่ มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาอยาง
ครบถวนและเทาเทียมกัน
สํ า หรั บ การสอบ O-NET และ V-NET ในป ก ารศึ ก ษา 2563 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปการศึกษา 2563 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีว ศึ ก ษา
(V-NET) ระดับ ปวช. 3 ปการศึกษา 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยใหถือวาการสอบ
O-NET และ V-NET ในปการศึกษา 2563 เปนสิทธิสวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาที่จะเขารั บการ
ทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีขอจํากัดดานการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด–19 ในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ดังนั้น สทศ. จึงไดดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจําปที่เกี่ยวของกับการจัดการสอบ O-NET
และ V-NET สําหรับปการศึกษา 2563 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาตางๆ และเพื่อใหการสอบ O-NET และ V-NET ในปการศึกษา 2563 สามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพภายใตการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด คณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จึงมีมติ ให สทศ. ดําเนินการ
1. จัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปการศึกษา 2563 ใหสอดคลอง
กับสถานการณและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19
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2. แนวทางการจัดการทดสอบ
2.1 กรณีการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปการศึกษา 2563
2.1.1 ผู มี สิ ทธิ์ เ ข า รั บการทดสอบ คื อ นั กเรี ย นที่ กํ าลั งศึ กษาชั้ น ป.6 และ ม.3
ปการศึกษา 2563 ทุกสังกัด หรือเทียบเทา
2.2.1 วิธีการเขารับการทดสอบ
1) วิธีการสมัครสอบ : สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผานระบบ O-NET
www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเขาสอบ” ระหวางวันที่ 25
มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2564 โดยไมเสียคาสมัครสอบ
2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสนามสอบ : วันที่ 19 กุมภาพันธ
2564
3) กําหนดการสอบ :
- ป.6 สอบวันเสารที่ 13 มีนาคม 2564
- ม.3 สอบวันเสารที่ 13 และวันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2564
4) ประกาศผลสอบ :
- ป.6 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564
- ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564
5) การรายงานผลสอบ :
- กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน (ทั้ง 6 ฉบับ) และระดับรายบุคคล
- กรณีนักเรียนสมัครสอบดวยตนเอง : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบ
ระดับรายบุคคล
2.2 กรณีการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปการศึกษา 2563
2.2.1 ผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ปวช.3
ปการศึกษา 2563 ทุกสังกัด
2.2.2 วิธีการเขารับการทดสอบ
1) วิธกี ารสมัครสอบ : สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผานwww.niets.or.th
“ระบบสมั ครและยื นยั นการเข าสอบ” ระหว า งวั น ที่ 25 มกราคม - 5
กุมภาพันธ 2564 โดยไมเสียคาสมัคร
2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสนามสอบ : วัน ที่ 22 กุมภาพันธ
2564
3) กํ า หนดการสอบ : วั น ที่ 4 – 5 เมษายน 2564 ด ว ยระบบ Digital
Testing ใชเวลาในการทดสอบคนละ 3 ช.ม. โดย สทศ. จัดสอบวันละ 2 รอบ
4) ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 เมษายน 2564 ทาง www.niets.or.th
5) การรายงานผลสอบ :
- กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน (ทัง้ 8 ฉบับ) และระดับรายบุคคล
- กรณีนักเรียนสมัครสอบดวยตนเอง : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบ
ระดับรายบุคคล
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3. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 สําหรับการจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
สทศ. ไดเตรียมความพรอมตั้งแตขั้นตอนการดําเนินการกอนสอบ การจัดเตรียมสนามสอบ/
หองสอบ และการดําเนินการในวันสอบตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ของ
รั ฐ บาล กระทรวงสาธารณสุ ข ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้อโควิด–19 (ศบค.) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดอยางเครงครัด
ทั้ ง นี้ หากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด –19 มี ค วามรุ น แรงขึ้ น
คณะกรรมการ สทศ. จะพิจารณาดําเนินการจัดการทบทวนในเรื่องของวันเวลาในการทดสอบ และรูปแบบการ
จัดการทดสอบใหเหมาะสม และเปนไปตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 โดย
คํานึงถึงประโยชน และความปลอดภัยของผูเขาสอบเปนสําคัญ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
15 มกราคม 2564
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