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การจดัสอบ O-NET  พ.ศ. 2554  (ปีการศกึษา  2553) 

------------------------- 
 

1. สอบโดยใช้ขอ้สอบ O-NET ฉบบัสัน้ ซึ่งเป็นขอ้สอบที่มคีรบทุกวชิา  ทุกมาตรฐาน  อยู่ในฉบบั
เดยีวกนั  เป็นขอ้สอบทีใ่ชเ้วลาน้อย 

 

2. ขอ้สอบทัง้ช่วงชัน้ที ่2  และช่วงชัน้ที ่3  มชี่วงชัน้ละ  2  ชุดวชิา  แต่ละชุดวชิามขีอ้สอบ  2  ชุด  
คอื ชุด  A  และชุด B  ซึง่ทัง้สองชุดเป็นขอ้สอบคู่ขนานกนั (นกัเรยีน 1 คน สอบ 1 ชุด) 

  

3. แบบทดสอบและกระดาษค าตอบจะบรรจุแยกซองกนั  จ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบมี
เท่ากบัจ านวนผู้เขา้สอบในหอ้งสอบนัน้  แบบทดสอบชุด A  ใชแ้จกใหผู้้เขา้สอบล าดบัที ่ 1-15   
และแบบทดสอบชุด B  ใชแ้จกใหผู้เ้ขา้สอบล าดบัที ่ 16-30  แต่ละสนามสอบจะมแีบบทดสอบ
ส ารอง  7% และกระดาษค าตอบส ารอง  10% ของผูเ้ขา้สอบ 

 

4. กระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบทุกคน ไดร้ะบุขอ้มลูไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว  กรรมการคุมสอบต้องแจกให้
ตรงกบัผูเ้ขา้สอบ  หากไมต่รงกบัผูเ้ขา้สอบหรอืช ารุดตอ้งใชก้ระดาษค าตอบส ารอง 

 

5.   แต่ละซองจะมรีหสัสเีฉพาะของแต่ละชุดวชิาและแต่ละชุดของแบบทดสอบ  ซึง่รหสัสจีะเหมอืนกนั 
     ทัง้ทีซ่องแบบทดสอบ  มดักระดาษค าตอบ  แถบสทีีแ่บบทดสอบ  และสกีระดาษค าตอบ  
   

6.   ซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  จะถูกปิดดว้ย  “เทปกาวพิเศษแบบท าลายตนเอง”   
     เพื่อมใิหเ้ปิดจนถงึหอ้งสอบ  ในแต่ละชุดวชิาทีส่อบจะมจี านวนซองแบบทดสอบ  2  ซองและ 
     มดักระดาษค าตอบ 1 มดั (ประกอบดว้ยกระดาษค าตอบชุด A และชุด B) ต่อหอ้งสอบ 

 

7.   สทศ. จะบรรจซุองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบลงในกล่อง  ตามจ านวนหอ้งสอบของ 
     แต่ละสนามสอบเพื่อใชส้อบ 

 

8.  เมื่อศูนย์สอบรบักล่องที่บรรจุซองแบบทดสอบและกล่องบรรจุกระดาษค าตอบ  และเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง  แลว้ตอ้งกระจายใหส้นามสอบในวนัและเวลาทีเ่หมาะสม 

 

9. เมื่อสอบเสรจ็  สนามสอบจะนับกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนผู้ เขา้สอบและผู้ขาดสอบ  
ใส่ซองปิดดว้ยเทปกาวพเิศษ  บรรจุลงในกล่อง  เพื่อส่ง  สทศ. ผ่านศูนยส์อบ  โดยศนูยส์อบจะ
นับกล่องให้ครบถ้วนตามจ านวนสนามสอบเท่านัน้ 

 

10. สทศ. จะนดัหมายมารบักล่องกระดาษค าตอบพรอ้มเอกสารอื่นจากศูนยส์อบในภายหลงั  
 

      
 



ค าน า 
 
 
  สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) เป็นองคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อบรหิารจดัการและด าเนินการเกี่ยวกบัการศกึษา วจิยั พฒันา และใหบ้รกิารทางการประเมนิผลทางการ
ศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นศูนย์กลางความร่วมมอืด้านการทดสอบทาง
การศกึษาในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
  
 เพื่อใหก้ารบรกิารทางการทดสอบทางการศกึษา  ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี  สถาบนัทดสอบ- 
ทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  ไดจ้ดัท าคู่มอืการจดัสอบส าหรบัศูนยส์อบและสนามสอบ  เพื่อใช้
ในการประชุมชี้แจงศูนยส์อบ  และให้ผู้เกี่ยวขอ้งได้ศกึษา ท าความเขา้ใจ และถอืปฏบิตัใินทุกขัน้ตอน ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ  ซึง่จะช่วยใหก้ารจดัการทดสอบบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ทีต่ ัง้ไว ้
 
 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คู่มอืนี้จะช่วยให้ผู้ 
ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ   สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  ขอขอบคุณศูนยส์อบและสนามสอบทุกแห่ง  ในความรว่มมอืไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย  
 
 
 
 
 
       (ศาสตราจารย ์ดร.อุทุมพร  จามรมาน) 
     ผูอ้ านวยการสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
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คู่มอื O-NET ช่วงชัน้ที ่2 และ ชว่งชัน้ที ่3  ส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ ปีการศกึษา  2553      หน้า  1 

1.  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ช่วงชัน้ท่ี 2 และช่วงชัน้ท่ี 3 
 
 
1.1  ความเป็นมา 

 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  หรอื สทศ. คอืองคก์ารมหาชน  ตัง้ขึน้ตามพระ
ราชกฤษฎกีา  เมือ่วนัที ่ 3   กนัยายน  2548  เพือ่เป็นหน่วยงานทดสอบระดบัชาต ิ โดยมวีตัถุประสงคค์อื  เพือ่
บรหิารจดัการและด าเนินการเกีย่วกบัการศกึษา  วจิยั  พฒันา  และใหบ้รกิารทางการประเมนิผลทางการศกึษาและ
ทดสอบทางการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางและความรว่มมอืดา้นการทดสอบทางการศกึษาใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
 

1. เพือ่ทดสอบความรูแ้ละความคดิของนกัเรยีน  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544  
2. เพือ่น าผลการสอบไปใชใ้นการปรบัปรงุคณุภาพการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 
3. เพือ่น าผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนระดบัชาต ิ

 
   
1.3 หน่วยงานต้นสงักดัของนักเรียนท่ีสอบ O-NET    
 

ในปีการศกึษา  2553  สทศ. จดัสอบ  O-NET  ใหก้บันกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  
และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ทัง้หมด  4  กระทรวง/เทยีบเทา่   9  หน่วยงาน  ดงันี้ 
 

ตน้สงักดั หน่วยงาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน** 

ส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน** (ยกเว้นจงัหวดั 
ยะลา  ปตัตานี  นราธวิาส  สงขลา  และสตลู) 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยั)**  

กระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
(โรงเรยีนเทศบาล  โรงเรยีน อบต. โรงเรยีน อบจ.) 
ส านกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร 
ส านกัการศกึษา เมอืงพทัยา 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา สถาบนัการพลศกึษา (โรงเรยีนกฬีา)** 
ส านกันายกรฐัมนตร ี
 

กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน  สงักดัส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
(โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน)** 
ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ (โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม)**  

 

**  ศนูยส์อบส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ท าหน้าทีด่แูลการทดสอบของโรงเรยีนในหน่วยงาน 



คู่มอื O-NET ช่วงชัน้ที ่2 และ ชว่งชัน้ที ่3  ส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ ปีการศกึษา  2553      หน้า  2 

1.4  ศนูยส์อบท่ีบริหารการทดสอบ O-NET 
 

หน่วยงาน จ านวนศนูยส์อบ ป.6 จ านวนศนูยส์อบ ม.3 
  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 185 185 
  ส านกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร 1 1 
  ส านกัการศกึษา เมอืงพทัยา 1 1 
  ส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั 75 74 
  ส านกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดั 5 5 

รวม 267 266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอื O-NET ช่วงชัน้ที ่2 และ ชว่งชัน้ที ่3  ส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ ปีการศกึษา  2553      หน้า  3 

2.   โครงสร้างการบริหารการจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติฃขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ช่วงชัน้ท่ี 2  และช่วงชัน้ท่ี 3 

 

 
 

2.1  ระดบั  สทศ. 
  

เพือ่ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการทดสอบ 
 
 

2.2  ระดบัศนูยส์อบ 
  

เพื่อก ากบัการจดัสอบใหโ้ปร่งใส  ไดม้าตรฐาน  ประธานศนูยส์อบ  คอื  ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา / ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตัตานี  ยะลา  นราธิวาส  สงขลา และสตูล / 
ผูอ้ านวยการส านกัการศกึษา กทม./ ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา เมอืงพทัยา/ ทอ้งถิน่จงัหวดัซึง่ไดร้บัมอบหมาย
จากผูว้่าราชการจงัหวดั  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  และสามารถตัง้คณะท างานไดต้ามเหมาะสม  เชน่   

1. คณะท างานประสานงานการจดัสอบ  ชว่งชัน้ที ่2  และชว่งชัน้ที ่3   
2. คณะท างานรบั – สง่  เกบ็รกัษาแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  และอปุกรณ์การสอบ   
3. คณะท างานจดัท าขอ้มลูโรงเรยีน  ขอ้มลูนกัเรยีน  และขอ้มลูศนูยส์อบ   
4. คณะท างานการเงนิ  
จ านวนคณะท างาน  และจ านวนผูท้ างานแต่ละคณะ  ขอใหพ้จิารณาตามความเหมาะสมกบัจ านวน 

นกัเรยีนผูเ้ขา้สอบ 
 

หน้าท่ีหลกั คือ 
1. ประสานงานกบั สทศ.   และด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิอง  สทศ.    
2. ประสานงาน  ก ากบั  และตดิตาม การสง่ขอ้มลูโรงเรยีน  ขอ้มลูนกัเรยีนของสนามสอบและโรงเรยีนที ่

ศนูยส์อบรบัผดิชอบ  ใหเ้ป็นตามก าหนดการและแนวปฏบิตัขิอง  สทศ.  
3. ก าหนดสนามสอบ  และแจง้ขอ้มลูหอ้งสอบให ้สทศ. ทราบ 
4. ออกเลขทีน่ัง่สอบใหผู้เ้ขา้สอบกรณีพเิศษ 
5. แต่งตัง้ตวัแทนศนูยส์อบและสง่ไปปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าสนามสอบ 
6. แต่งตัง้คณะท างานระดบัศนูยส์อบ  และคณะกรรมการระดบัสนามสอบ 
7. ควบคมุ  ก ากบัใหก้ารด าเนินการจดัสอบของศนูยส์อบและสนามสอบเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมี 

ประสทิธภิาพ 
8. แกป้ญัหาในการด าเนินการจดัสอบของศนูยส์อบและสนามสอบ 
9. บรหิารคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการจดัสอบ จากเงนิจดัสรรทีไ่ดร้บัจาก สทศ. 
10. รายงานสรปุผลการด าเนินการจดัสอบ  และสรปุคา่ใชจ้่ายในการจดัสอบ แจง้ให ้สทศ. ทราบ 

 

บทบาทส าคญั 
นอกเหนือจากประสานงานกบั สทศ. และสนามสอบแลว้  ศนูยส์อบตอ้งรบัผดิชอบการจดัสอบในหอ้งสอบ 

และสนามสอบใหโ้ปรง่ใส  ไมท่จุรติ 
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  ระดบัศนูยส์อบ ท าอะไรท า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. การประสานงาน 
การจดัสอบ 

          
       

ก ากบั  ตดิตาม  และตรวจสอบ การจดัสอบของสนามสอบใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพเป็นตามคูม่อืการจดัสอบฯ ส าหรบัศนูยส์อบและ

สนามสอบ  มคีวามโปรง่ใส  และยตุธิรรม 

ก ากบัสนามสอบใหส้ง่กล่องกระดาษค าตอบ พรอ้มเอกสารและ
รายงานผลการด าเนนิการจดัสอบ ระดบัสนามสอบ ใหศ้นูยส์อบ  

ตามวนัทีน่ดัหมาย 
 

ส ารวจขอ้มลูโรงเรยีนทีเ่ปิดสอน ป.6 และ ม.3 และก ากบัตดิตาม
โรงเรยีนเรือ่งสง่ขอ้มลูโรงเรยีนและนกัเรยีน ภายในเวลาก าหนด  

ก าหนดสนามสอบ  กรอกขอ้มลูสนามสอบและหอ้งสอบ 
 
แกไ้ขรายชือ่นกัเรยีนและขอ้มลูโรงเรยีนใหถ้กูตอ้งตามค ารอ้งขอ

จากโรงเรยีนภายในเวลาก าหนด 
 

1. การน าสง่ขอ้มลูนกัเรยีน 
   โรงเรยีน ผา่นเวบ็ไซต ์ 
   สทศ. (www.niets.or.th) 

ตรวจสอบประกาศ เลขทีน่ัง่สอบ  หอ้งสอบ และสนามสอบ  
 

สง่มอบกล่องกระดาษค าตอบ  และบญัชสีง่จ านวนกล่องกระดาษ 
ค าตอบและเอกสารอืน่ๆ จากศนูยส์อบถงึ สทศ. ใหเ้จา้หน้าที ่

สทศ. ตามวนัทีน่ดัหมาย 
 

ก าหนดปฏทินิการท างาน  จดัประชมุชีแ้จงผูเ้กีย่วขอ้งกบัการ 
จดัสอบฯ  และก ากบัใหม้กีารประชมุระดบัสนามสอบ 

สง่รายงานผลการด าเนนิการจดัสอบฯ ระดบั ศนูยส์อบ โดย
สงัเคราะหจ์ากรายงานผลการด าเนินการจดัสอบ ระดบัสนามสอบ  

ให ้สทศ.  ภายใน  30  วนั  หลงัเสรจ็สิน้การสอบ 

แต่งตัง้คณะท างานด าเนินการทดสอบฯ ระดบัศนูยส์อบ 
คณะกรรมการด าเนินการทดสอบฯ ระดบัสนามสอบ และตวัแทน

ศนูยส์อบ    แลว้เกบ็รวบรวมค าสัง่ไวท้ีศ่นูยส์อบ 

ก าหนดวนัรบั เอกสารและอปุกรณ์การสอบ  แบบทดสอบ  และ
จดัเกบ็รกัษาโดยลบัในสถานทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมพรอ้ม
กระจายใหส้นามสอบ ป.6 และ ม.3 (กรณีสนามสอบไม่สามารถรบั
ขอ้สอบในเชา้วนัสอบไดใ้หอ้ยู่ในดุลยพนิิจของประธานศนูยส์อบทีจ่ะ
อนุญาตใหส้นามสอบน าไปเกบ็รกัษาโดยลบัในทีท่ีเ่หมาะสมล่วงหน้า) 

ออกเลขทีน่ัง่สอบใหผู้เ้ขา้สอบกรณีพเิศษ 
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ข้อควรระวงัของศนูยส์อบ 

 

1.  ก ากบัและตรวจสอบการสง่ขอ้มลูของโรงเรยีนในความดแูลอยา่งสม ่าเสมอ และก ากบัใหด้ าเนินการให้
เสรจ็สิน้ภายในเวลาที ่สทศ. ก าหนด 

 2. การออกเลขทีน่ัง่สอบใหผู้เ้ขา้สอบกรณีพเิศษ ตอ้งด าเนินการตามแนวปฏบิตัทิี ่สทศ. ก าหนด 
 3. รบัและตอ้งนบัจ านวนกล่องขอ้สอบ  กระดาษค าตอบ  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบ จาก สทศ.  ให้

ครบถว้นตามบญัชสีง่  และเกบ็รกัษาใหป้ลอดภยั 
4.  จดัสง่กล่องแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  กระดาษค าตอบส ารอง  และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั- 

    3. การควบคมุ 
      การใชจ้า่ย 
          
       

อนุมตักิารจ่ายเงนิ  คา่เบีย้เลีย้งผูป้ฏบิตังิาน  คา่ตอบแทน 
ในการด าเนนิการทดสอบฯ  ชว่งชัน้ที ่1- 3  คา่อาหารและคา่
เครือ่งดื่ม  และคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง โดยยดึตามขอ้บงัคบั 
คณะกรรมการบรหิารสถาบนัทดสอบฯ ว่าดว้ยคา่ใชจ้่าย 

ในการด าเนนิการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิพ.ศ. 2550 
แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่9  พ.ศ. 2552 

เกบ็รวบรวมหลกัฐานดา้นการเงนิไวเ้พือ่รอการตรวจสอบจาก 
ส านกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ 

สง่รายงานสรปุคา่ใชจ้่ายการจดัสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)  ให ้สทศ. ภายใน  30  วนัหลงัเสรจ็สิน้การสอบ 

 (ภายใน 30 วนั หลงัจากเสรจ็สิน้การสอบ) 
 

รบัเงนิจดัสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหวัของผูเ้ขา้สอบ  
ต่อคนต่อชดุวชิา  (จ านวน 2  ชดุวชิา)   ตามสภาพภมูศิาสตร์

และจ านวนนกัเรยีนภายในศนูยส์อบ 
  รบัเงนิโอนงวดที ่1 (15% ของงบการจดัสอบ ภายในวนัที ่
   7  ต.ค. 53)   และจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงนิให ้สทศ. ทนัท ี  
  รบัเงนิโอนงวดที ่2 (ทีเ่หลอืทัง้หมด ตามจ านวนรายชือ่ 
   นกัเรยีนเขา้สอบจรงิ ภายในวนัที ่ 7  ธ.ค. 53)  และจดัสง่ 
   ใบเสรจ็รบัเงนิให ้สทศ. ทนัท ี

 
 

แจง้ชือ่บญัชเีงนิอดุหนุนของศนูยส์อบ  เลขที ่ สาขา  ประเภท
บญัชขีองธนาคารกรงุไทย    ให ้สทศ. 



คู่มอื O-NET ช่วงชัน้ที ่2 และ ชว่งชัน้ที ่3  ส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ ปีการศกึษา  2553      หน้า  6 

สอบใหส้นามสอบครบถว้นตามบญัชสีง่  และก าชบัใหส้นามสอบเกบ็รกัษาใหป้ลอดภยั 
 
 

ข้อควรระวงัของศนูยส์อบ (ต่อ) 
 

5.  สง่ตวัแทนศนูยส์อบไปประจ าทีส่นามสอบ  สนามสอบละ  1   คน 
6.  ก ากบัใหก้ารทดสอบโปรง่ใส  ไมท่จุรติ  โดยตวัแทนศนูยส์อบตอ้งเดนิตรวจสอบตลอดเวลาการสอบ 
7.  ตรวจนบักล่องกระดาษค าตอบ  ทัง้ผูเ้ขา้สอบและผูข้าดสอบ  และเอกสารใหค้รบกอ่นสง่ สทศ. 
8.  สง่ใบเสรจ็รบัเงนิให ้ สทศ. ทนัทเีมือ่ไดร้บัเงนิ    และตอ้งสง่รายงานสรปุการจดัสอบ  และรายงานสรปุ 

คา่ใชจ้่ายในการจดัสอบฯ  ให ้ สทศ. ภายใน  30  วนัหลงัเสรจ็สิน้การสอบ 
   

 
 
 
2.3  ระดบัสนามสอบ 

 

เพือ่ก ากบัการจดัสอบในสนามสอบใหโ้ปรง่ใส  ไดม้าตรฐาน  สนามสอบเสนอชือ่คณะกรรมการด าเนินการ 
ทดสอบเพือ่ใหศ้นูยส์อบอนุมตัแิต่งตัง้  คณะกรรมการระดบัสนามสอบ  ประกอบดว้ย 

1. หวัหน้าสนามสอบ 
2. กรรมการกลาง     อตัรา  1  คน : 3  หอ้งสอบ (มใีนกรณีจ านวนหอ้งสอบตัง้แต่ 4  หอ้งขึน้ไป) 
3. กรรมการคมุสอบ  อตัรา  2  คน : 1  หอ้งสอบ (กรรมการคมุสอบไมค่วรคมุนกัเรยีนของตนเอง) 
4. นกัการ  ภารโรง   อตัรา  1  คน : 5  หอ้งสอบ 
โดยผูอ้ านวยการโรงเรยีนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าสนามสอบ  จ านวนคณะกรรมการ 

และกรรมการในแต่ละคณะ  ขอใหพ้จิารณาตามความเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรยีนผูเ้ขา้สอบ 
 

 หน้าท่ีหลกั คือ 
1.  ประสานงานกบัศนูยส์อบ  และด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิองศนูยส์อบอยา่งเครง่ครดั 
2.  เสนอชือ่คณะกรรมการทีท่ างานในระดบัสนามสอบ ใหศ้นูยส์อบอนุมตัแิต่งตัง้ 
3.  เตรยีมความพรอ้มกอ่นการจดัสอบ  เกีย่วกบัสถานทีส่อบและหอ้งสอบ  การประชาสมัพนัธก์ารสอบ   

การประกาศรายชือ่และเลขทีน่ัง่สอบ 
4.  รบั – สง่ แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ และเอกสารเกีย่วกบัการจดัสอบจากศนูยส์อบ ตามเวลาที ่

ศนูยส์อบนดัหมาย  และเกบ็รกัษาใหป้ลอดภยั 
5.  จดัสอบภายในสนามสอบใหม้ปีระสทิธภิาพ  มคีวามยตุธิรรม  โปรง่ใส  เป็นตามแนวปฏบิตัใินคูม่อื 

การจดัสอบส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ 
6.  ประสานงานศนูยส์อบ ในกรณีมผีูเ้ขา้สอบ(กรณีพเิศษ)   ผูเ้ขา้สอบ(กรณีพเิศษ)  คอื ผูท้ีไ่มม่ชีือ่ในใบ 

เซน็ชือ่ผูเ้ขา้สอบ(สทศ.2) และเป็นผูม้สีทิธิส์อบจรงิ    สาเหตุอาจเกดิจากจาก โรงเรยีนไมส่ง่ขอ้มลู (walk  in)  หรอื
ไดย้า้ยสถานศกึษามาในภายหลงั 

7.  ประสานงานกบัศนูยส์อบเกีย่วกบัการเบกิจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการปฏบิตังิาน ระดบัสนามสอบ 
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และรายงานสรปุการด าเนนิการจดัสอบใหศ้นูยส์อบทราบ 
ระดบัสนามสอบ ท าอะไร 
2.3.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                
 

 
 
                           
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

เสนอรายชือ่กรรมการไปใหศ้นูยส์อบเพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการทดสอบฯ ระดบัสนามสอบ 

 

รบักล่องแบบทดสอบจากศนูยส์อบ  กล่องบรรจุกระดาษค าตอบ 
และจดัเกบ็รกัษาใหป้ลอดภยั  กอ่นมอบใหก้รรมการคมุสอบ

น าไปใชใ้นการสอบ ตามตารางสอบ 
 

รบัซองเอกสาร    และอปุกรณ์การสอบ จากศนูยส์อบ  

จดัประชมุคณะกรรมการระดบัสนามสอบกอ่นวนัสอบ 

เตรยีมความพรอ้มในการจดัสอบฯ   ก ากบัใหม้กีารตดิรายชือ่ 
ผูเ้ขา้สอบในสนามสอบทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์  

ตดิรายชือ่ผูเ้ขา้สอบและแผนผงัทีน่ัง่สอบหน้าหอ้งสอบ   
จดัหอ้งสอบและตดิสติก๊เกอรบ์นโต๊ะผูเ้ขา้สอบ 

ก ากบั  ตดิตาม  ตรวจสอบ การจดัสอบใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย ตามคูม่อืการจดัสอบฯ ใหม้คีวามโปรง่ใส   

และยตุธิรรม 

ประสานงานกบัศนูยส์อบ เกีย่วกบัตวัแทนศนูยส์อบ 

หวัหน้าสนามสอบ  
 

 
 

4-6  
ห้
อ
ง
  
ใ
ห้
จั
ด
ก
ร
ร
ม
ก
า
ร
ก
ล
า
ง
  
2
  
ค
น 

จ่ายคา่ปฏบิตังิานของคณะกรรมการระดบัสนามสอบ  และรวบรวม
หลกัฐานคา่ใชจ้่ายทัง้หมดสง่มอบใหศ้นูยส์อบ 

 

สง่กล่องกระดาษค าตอบผา่นศนูยส์อบเพือ่สง่ต่อให ้ สทศ. 
สง่เอกสารการสอบ หรอืหลกัฐานอืน่(ถา้ม)ี  ใหศ้นูยส์อบ ตาม
ก าหนดเวลา  ไดแ้ก ่
   1. ใบเซน็ชือ่ผูเ้ขา้สอบ (สทศ.2)   
   2. ใบเซน็ชือ่ผูเ้ขา้สอบ(กรณีพเิศษ)(สทศ.3)   
   3. บญัชรีบัสง่แบบทดสอบระหว่างหวัหน้าสนามสอบกบั 
       กรรมการคมุสอบ    
   4. บญัชสีง่กระดาษค าตอบ และเอกสารอืน่ๆ จากหวัหน้าสนาม- 
       สอบถงึศนูยส์อบ   
   5. รายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินทดสอบทางการศกึษา- 
          แหง่ชาตขิ ัน้พืน้ฐาน  ระดบัสนามสอบ   
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  ข้อควรระวงัของสนามสอบ 

1. หวัหน้าสนามสอบจดัประชมุคณะกรรมการ ระดบัสนามสอบ  โดยเฉพาะกรรมการคมุสอบ ใหเ้ขา้ใจ 
ขัน้ตอนละวธิกีารท างานอยา่งชดัเจน  

2. การแจกแบบทดสอบ  ตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ยดึถอืตามตารางสอบทัง้ชดุวชิา  เวลา  และหอ้งสอบ 
3. สนามสอบตอ้งย า้ใหก้รรมการเขา้ใจเกีย่วกบัแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  วธิกีารแจกและการเกบ็ 
4. สนามสอบหา้มออกเลขทีน่ัง่สอบเองโดยไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากศนูยส์อบ 
5. หวัหน้าสนามสอบ / กรรมการกลาง  ตอ้งตรวจนบัจ านวนกระดาษค าตอบใหค้รบทัง้ของผูเ้ขา้สอบ 

 และผูข้าดสอบ และตรงกบัขอ้มลูใน  สทศ.2   
6. หวัหน้าสนามสอบ / กรรมการกลาง  ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูทีก่รอกและการระบายใน 

วงกลมใหถ้กูตอ้ง  ของผูเ้ขา้สอบทกุคนและทกุหอ้งสอบ 

กรรมการกลาง  

ก ากบัการสอบใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  มปีระสทิธภิาพเป็น
ตามคูม่อืการจดัสอบฯ มคีวามยตุธิรรม  โปรง่ใส และไมท่จุรติ 

กรรมการคมุสอบ 

รบั-สง่แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ และเอกสารเกีย่วกบัการ
สอบจากกรรมการกลางประจ าสนามสอบ ตามก าหนดเวลา 

ดแูลความเรยีบรอ้ยของหอ้งสอบและบรเิวณใกลเ้คยีงเพือ่ใหก้าร
สอบเป็นไปอยา่งยตุธิรรมและโปรง่ใส 

ด าเนินการจดัหอ้งสอบ  เตรยีมป้ายประชาสมัพนัธก์ารสอบ 
และเตรยีมสถานทีส่ าหรบัการจดัสอบ 

 นักการภารโรง 

ด าเนินการตามทีห่วัหน้าสนามสอบมอบหมาย 
 

แจกซองแบบทดสอบพรอ้มใบเซน็ชือ่ผูเ้ขา้สอบ(สทศ.2) ของชดุ
วชิาทีส่อบใหต้รงกบัตารางสอบ และดนิสอ 2B (เฉพาะชว่งชัน้ 

ที ่ 2)  ใหก้รรมการคมุสอบ 
 

รบักระดาษค าตอบ  ซองแบบทดสอบ  และ สทศ.2 ตรวจความ
เรยีบรอ้ยและนบัจ านวนใหถ้กูตอ้ง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษ- 
ค าตอบและปิดทบัดว้ยเทปกาวพเิศษ ต่อหน้ากรรมการคมุสอบ 

 

รายงานการคมุสอบใหห้วัหน้าสนามสอบ /กรรมการกลาง ทราบ   
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7.  ในซองกระดาษค าตอบทกุซองจะตอ้งม ีสทศ.2  หุม้กระดาษค าตอบเสมอ (หรอื สทศ.3 (ถา้ม)ี) 
3.  การจดัสนามสอบ  ห้องสอบ  และการออกเลขท่ีนัง่สอบผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 

 
 
3.1  การจดัสนามสอบ 
 

 การจดัสนามสอบใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของประธานศนูยส์อบ  โดย สทศ. ก าหนดใหศ้นูยส์อบพจิารณาเลอืก  
1  สนามสอบต่อหนึ่งต าบล  โดยรวมโรงเรยีนทีอ่ยูใ่กลก้นัเขา้สอบในสนามสอบเดยีวกนั  ยกเวน้ในโรงเรยีนหา่งไกล 
หรอืมเีหตุผลจ าเป็น 
 
 
3.2  การจดัห้องสอบ 
  

ศูนย์สอบต้องก าหนดสนามสอบ  ระบุจ านวนห้องสอบและรายละเอียดขอ้มูลห้องสอบ  ผ่านเว็บไซต ์ 
www.niets.or.th  โดยเขา้เมนูระบบ  O-NET  ภายในช่วงเวลาที ่สทศ. ก าหนด  ทัง้นี้จ านวนหอ้งสอบคดิจาก
จ านวนนกัเรยีนเขา้สอบหอ้งสอบละ  30  คน   
 หลงัจากนัน้  สทศ. จะจดัรายชือ่นกัเรยีนเขา้หอ้งสอบ  และประกาศเลขทีน่ัง่สอบต่อไป 
 
 
3.3  การออกเลขท่ีนัง่สอบผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 
 

 หลงัจาก สทศ. ได้ประกาศเลขทีน่ัง่สอบของนักเรยีนแล้ว  หากต่อมาภายหลงัโรงเรยีนได้เพิม่รายชื่อ
นกัเรยีนเขา้ในระบบ O-NET อกี  (โรงเรยีนสามารถท าไดถ้งึวนัที ่ 20  มกราคม  2554)     สทศ.กจ็ะออกเลขทีน่ัง่
สอบเพิม่เตมิใหน้กัเรยีนแต่นกัเรยีนเหล่านี้จะไม่มรีายชื่อใน สทศ.2  (ในวนัสอบตอ้งเขยีนชื่อและลงลายมอืชื่อผูเ้ขา้
สอบใน สทศ.3 )  
 หากในวนัสอบพบว่ามนีกัเรยีน walk  in เขา้มาอกี  สนามสอบตอ้งแจง้ขออนุมตัจิากศนูยส์อบ โดยศนูย์
สอบต้องพจิารณาจากจ านวนแบบทดสอบส ารองและกระดาษค าตอบส ารองว่าเพยีงพอหรอืไม่  หากมจี านวน
เพยีงพอและศนูยส์อบอนุญาตใหเ้ขา้สอบเป็นกรณีพเิศษ   ศนูยส์อบตอ้งออกเลขทีน่ัง่สอบใหน้ักเรยีนแลว้แจง้สนาม
สอบ  และศนูยส์อบตอ้งเพิม่รายชือ่นกัเรยีนในระบบ O-NET  ดว้ย 
 วธิกีารลงขอ้มลูและออกเลขทีน่ัง่สอบ หน้าสนามสอบ ณ วนัสอบ  ใหศ้นูยส์อบด าเนินการดงันี้ 
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การลงขอ้มลูและออกเลขทีน่ัง่สอบ หน้าสนามสอบ ณ วนัสอบ 
ผูด้ าเนินการ: ศนูยส์อบ เทา่นัน้ 
ระบบโอเน็ต เมนู จดัการสอบ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ขัน้ตอน 1. สนามสอบตรวจสอบรายชือ่และเลขทีน่ัง่สอบ ในใบเซน็ชือ่ หรอืจากระบบโอเน็ต โดยใชเ้มนู 
จดัการสอบ เลอืก ค้นหานักเรียนรายบคุคล 

ขัน้ตอน 2. ถา้พบว่า นกัเรยีนยา้ยมาจากสนามสอบอืน่หรอืไมม่รีายชือ่ในใบเซน็ชือ่ หรอืจากระบบ ให้
ตรวจสอบกอ่นว่า มแีบบทดสอบและกระดาษค าตอบส ารองเพยีงพอหรอืไม ่แลว้แจง้ศนูยส์อบ
ทราบทางโทรศพัท ์เพือ่อนุมตักิารเขา้สอบ 

ขัน้ตอน 3. ศนูยส์อบ เมือ่ไดร้บัแจง้จากสนามสอบ ใหต้รวจสอบรายชือ่นกัเรยีน โดยใชเ้มนู จดัการสอบ เลอืก 
คน้หานกัเรยีนรายบุคคล แลว้กรอกขอ้มลู เลขประจ าตวัประชาชน หรอืบางสว่นของชือ่ และ
บางสว่นของนามสกลุ 

ขัน้ตอน 4. ทีห่น้าจอใหม ่ถา้พบขอ้มลูนกัเรยีน และตรวจสอบวา่ นกัเรยีนยา้ยมาจากทีอ่ืน่ ใหก้ดปุม่ ยา้ย
สนามสอบ และเลอืก ชือ่สนามสอบ (จากรายการบนหน้าจอ) 

ขัน้ตอน 5. ถา้ไมพ่บขอ้มลูนกัเรยีน ระบบจะขึน้หน้าจอใหมใ่หก้รอกขอ้มลู ศนูยส์อบตอ้งกรอกขอ้มลูให้
ครบถว้น ไดแ้ก ่เลขประจ าตวัประชาชน ค าน าหน้า ชือ่ สกลุ เพศ ระดบัชัน้ ประเภทเดก็พเิศษ 

ขัน้ตอน 6. ถา้ศนูยส์อบกรอกขอ้มลูสมบรูณ์ ระบบจะตรวจสอบขอ้มลูอกีครัง้ ถา้นกัเรยีนยงัไมม่ขีอ้มลูในฐาน 
ระบบจะออกเลขทีน่ัง่สอบ และก าหนดหอ้งสอบ ใหน้กัเรยีน  

ขัน้ตอน 7. ศนูยส์อบแจง้สนามสอบวา่ ไดด้ าเนินการอยา่งไร และแจง้โรงเรยีนทราบเลขทีน่ัง่สอบ เพือ่ให้
สนามสอบแจง้กบันกัเรยีน หรอืแจง้สนามสอบใหพ้มิพใ์บเขา้หอ้งสอบไดจ้ากเมนู ขอ้มลูนกัเรยีน 
เลอืกเมนู พมิพบ์ตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ 
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4. แบบทดสอบ 
 
 

4.1   ลกัษณะข้อสอบท่ีใช้ 
  

 ในปีการศกึษา  2553  สทศ. จะจดัสอบโดยใชข้อ้สอบ O-NET ฉบบัสัน้   
ข้อสอบฉบบัสัน้  คอื  ขอ้สอบทีม่คีรบทกุวชิา  ทกุมาตรฐาน  อยูใ่นฉบบัเดยีวกนั  เป็นขอ้สอบทีใ่ชเ้วลา 

สอบน้อย 
ข้อสอบ O-NET ของช่วงชัน้ท่ี 2 (ป.6)   แบ่งเป็น  2  ชุดวชิา   ครบ  8  กลุ่มสาระ  76  มาตรฐานการ

เรยีนรู ้ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  พทุธศกัราช  2544 
ชดุวชิาทื ่1 ประกอบดว้ยวชิา  สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร ์ 

รวม  40 ขอ้  เวลาสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี
ชดุวชิาทื ่2   ประกอบดว้ยวชิา  ภาษาไทย  วทิยาศาสตร ์ สุขศกึษาและพลศกึษา  ศลิปะ  และการงานอาชพี- 

และเทคโนโลย ี รวม  50 ขอ้   เวลาสอบ 1  ชัว่โมง 30 นาท ี
            ข้อสอบ O-NET ของช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.3)   แบ่งเป็น  2  ชุดวชิา   ครบ  8  กลุ่มสาระ  76  มาตรฐานการ
เรยีนรู ้ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  พทุธศกัราช  2544 
ชดุวชิาทื ่1   ประกอบดว้ยวชิา  สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ภาษาองักฤษ  และคณิตศาสตร ์ 

รวม  50 ขอ้  เวลาสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี
ชดุวชิาทื ่2   ประกอบดว้ย วชิา  ภาษาไทย  วทิยาศาสตร ์ สขุศกึษาและพลศกึษา  ศลิปะ  และการงานอาชพี-

และเทคโนโลย ี รวม   50 ขอ้  เวลาสอบ 1 ชัว่โมง 30  นาท ี
 
4.2   การแจกแบบทดสอบ 
 

 เนื่องจากในแต่ละชดุวชิาทีส่อบ  สทศ. ไดจ้ดัพมิพแ์บบทดสอบทีม่คีวามแตกต่างกนั  2  ชดุ   
ชดุ  A   บรรจุอยูใ่นซองแบบทดสอบซองที ่1   มจี านวน  15  ฉบบั ใชแ้จกผูเ้ขา้สอบคนที ่1–15  ในหอ้งสอบ 
ชดุ  B   บรรจุอยูใ่นซองแบบทดสอบซองที ่2   มจี านวน  15  ฉบบั ใชแ้จกผูเ้ขา้สอบคนที ่16–30 ในหอ้งสอบ 
 เพื่อป้องกนัการสบัสนและให้มคีวามสะดวกในการท างานของกรรมการคุมสอบ   แบบทดสอบชุด  A   
จะมสีเีฉพาะตวัและมสีเีดยีวกบัสกีระดาษค าตอบทีผู่เ้ขา้สอบใช้   และมคีวามแตกต่างกบัสขีองแบบทดสอบและสี
ของกระดาษค าตอบชดุ  B  
 กรรมการคมุสอบตอ้งแจกแบบทดสอบตามล าดบัเลขทีน่ัง่สอบของผูเ้ขา้สอบ   จากคนที ่1  ถงึคนที ่ 30   
ใหต้รงกบัรายชือ่ผูเ้ขา้สอบใน  สทศ.2   และตามผงัทีน่ัง่สอบเป็นรปูตวั U  อยา่งเครง่ครดั  ซึง่ผูเ้ขา้สอบคนที ่ 1-15 
จะไดร้บัแบบทดสอบชุด  A   จากซองแบบทดสอบที ่ 1   ส่วนผูเ้ขา้สอบคนที ่16-30  จะไดร้บัแบบทดสอบชุด  B  
จากซองแบบทดสอบที ่ 2 
 
4.3   การเกบ็แบบทดสอบ 
 

 เมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบต้องเกบ็แบบทดสอบกลบัคนืทุกฉบบั  โดยเกบ็ตามล าดบัเลขทีน่ัง่
สอบจากผูเ้ขา้สอบคนที ่1  ถงึคนที ่ 30   ตามผงัทีน่ัง่สอบเป็นรปูตวั U  อยา่งเครง่ครดั  
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5. กระดาษค าตอบ 
 

 
5.1   ลกัษณะกระดาษค าตอบท่ีใช้ 
  

 1.1  กระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบไดร้ะบุขอ้มลู  ชือ่ – สกลุ รหสัเลขประจ าตวัประชาชน  เลขทีน่ัง่ 
สอบ  รหสัชดุวชิาทีส่อบ  วนัทีส่อบ  และสถานทีส่อบ  ไวแ้ลว้ 
 1.2  กระดาษค าตอบส ารอง  ใชก้รณี  กระดาษค าตอบไม่ตรงกบัผูเ้ขา้สอบหรอืช ารุด  หรอืมผีูเ้ขา้สอบ
กรณีพเิศษ 
 
 
5.2   การแจกกระดาษค าตอบ 
 

 เนื่องจากในแต่ละชดุวชิามกีระดาษค าตอบแตกต่างกนั  2  แบบ  ทีส่มัพนัธก์บัแบบทดสอบ 
กระดาษค าตอบของชดุ A    มจี านวน  15  แผน่    ใชแ้จกผูเ้ขา้สอบคนที ่1–15   
กระดาษค าตอบของชดุ B    มจี านวน  15  แผน่    ใชแ้จกผูเ้ขา้สอบคนที ่16–30 
 กระดาษค าตอบชดุ  A  และกระดาษค าตอบ ชดุ B   รวมอยูใ่นมดักระดาษค าตอบมดัเดยีวกนั  ซึง่แต่ละ
หอ้งสอบจะไดร้บั  1  มดั    
 กรรมการคมุสอบตอ้งแจกกระดาษค าตอบตามล าดบัเลขทีน่ัง่สอบของผูเ้ขา้สอบ  ใหต้รงกบัรายชื่อผูเ้ขา้
สอบใน สทศ.2  และตามผงัที่นัง่สอบเป็นรูปตัว U อย่างเคร่งครดั  ซึ่งผู้เข้าสอบคนที่  1-15  จะได้ร ับ
กระดาษค าตอบชดุ  A   สว่นผูเ้ขา้สอบคนที ่16-30  จะไดร้บักระดาษค าตอบชดุ  B   
 
 
5.3   การเกบ็กระดาษค าตอบ 
 

 เมือ่หมดเวลาสอบกรรมการคมุสอบตอ้งเกบ็กระดาษค าตอบกลบัคนืทกุแผน่  โดยเกบ็ตามล าดบัเลขทีน่ัง่
สอบจากผูเ้ขา้สอบคนที ่1  ถงึคนที ่ 30   ตามผงัทีน่ัง่สอบเป็นรปูตวั U อย่างเคร่งครดั  กระดาษค าตอบของผูเ้ขา้
สอบจะเรยีงล าดบัจากเลขทีน่ัง่สอบน้อยไปหามาก  ( จะมกีระดาษค าตอบชุด A  จ านวน  15  แผ่น และต่อดว้ย
กระดาษค าตอบชดุ  B  อกี  15  แผน่ )   
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6. การจดัสอบเดก็พิเศษ 
 
 
 
6.1   ลกัษณะเดก็พิเศษ 
  

 เดก็พเิศษ  หมายถงึ  ผูเ้ขา้สอบทีไ่มส่ามารถอ่านขอ้สอบและระบายกระดาษค าตอบดว้ยตนเองได ้ เช่น  
ตาบอดอ่านอกัษรเบรล์ลไม่ได้  หรอืผูเ้ขา้สอบทีส่ามารถอ่านขอ้สอบเองไดแ้ต่ระบายกระดาษค าตอบด้วยตนเอง
ไมไ่ดต้อ้งการผูช้ว่ย  เชน่  ตาบอด  ตาเลอืนราง  รา่งกายพกิาร  ใหจ้ดัหอ้งพเิศษแยก 
  
 
6.2    การจดัห้องพิเศษ 
  

 ห้องพเิศษ  คือ ห้องสอบที่ สทศ. และศูนย์สอบ  ก าหนดให้ผู้เขา้สอบที่ตาบอด  ตาเลือนราง  และ
รา่งกายพกิาร (เฉพาะกรณีทีต่อ้งการผูช้ว่ยเหลอืในการท าขอ้สอบ) เขา้สอบ  โดยจดัแยกออกจากหอ้งสอบของผูเ้ขา้
สอบทัว่ไป 
 
 
6.3   การจดักรรมการคมุสอบ 
 

 หากสนามสอบใดมหีอ้งพเิศษ  หวัหน้าสนามสอบตอ้งจดักรรมการคุมสอบและเสนอชื่อเพื่อใหศ้นูยส์อบ
แต่งตัง้ค าสัง่คณะกรรมการระดบัสนามสอบดว้ย 
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7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทดสอบ  ช่วงชัน้ท่ี 2  และช่วงชัน้ท่ี  3  ปีการศึกษา  2553 
 
 
7.1 ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการจดัสอบ  O-NET  ช่วงชัน้ท่ี 2  และ ช่วงชัน้ท่ี 3 
 

ระดบั /รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.  ระดบั  สทศ. 
1  คา่ตอบแทนผูเ้ขา้รว่มประชมุ  (กรณี สทศ.ด าเนินการจดัประชมุ  
    ศนูยส์อบสง่ ตวัแทนเขา้รว่มประชมุไมเ่กนิ 5 คน/ศนูย)์ 

 
 
 

   1.1 ประธานศนูยส์อบ/ตวัแทนประธานศนูยส์อบ 400 
   1.2 เจา้หน้าที ่(คนละ) 300 
2. คา่เดนิทางผูเ้ขา้รว่มประชมุ เบกิจ่ายตามอตัราทีจ่่ายจรงิ หรอือตัรา 

เหมาจ่ายครัง้ละไมเ่กนิ 1,000 บาท/ครัง้ 
หรอื คา่น ้ามนักโิลเมตรละ 5 บาท 

3. คา่ทีพ่กัของผูเ้ขา้ประชมุ อตัราเหมาจ่าย 1,000 บาท/คนื 
หรอืเบกิจ่ายตามจรงิพรอ้มใบเสรจ็ไม่
เกนิ 1,600  บาท 

2.  ระดบัศนูยส์อบ  
2.1  คา่ตอบแทนประธานศนูยส์อบ ไมเ่กนิ  
      (เหมาจ่ายต่อการจดัสอบ 1 ครัง้) 

5,000  / ชว่งชัน้* 

2.2  คา่จดัประชมุระดบัศนูยส์อบ  
     2.2.1  ประธานคณะท างาน (เบีย้ประชมุต่อการประชมุ 1 ครัง้) 400 
     2.2.2  คณะท างาน  (คนละ) ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 300 
     2.2.3  คา่อาหาร  (ไมเ่กนิ คนละ)   100 
     2.2.4  คา่อาหารว่าง  (ไมเ่กนิ คนละ) 50 
2.3  คา่การขนสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  ระหว่างศนูยส์อบกบั 
      สนามสอบ (ไป-กลบั) 

 

    2.3.1  คา่เชา่รถ (ถา้ม)ี เบกิจ่ายตามอตัราทีจ่่ายจรงิ  หรอื คา่
น ้ามนักโิลเมตร ละ 5 บาท  

    2.3.2  คา่ทีพ่กั (ถา้ม)ี เบกิจ่ายตามอตัราทีจ่่ายจรงิ  หรอื เหมา
จ่าย  1,000  บาท / คนื 

2.4  คา่เบีย้เลีย้งคณะท างาน (คนละ)  
      วนัท าการ 300  บาท / วนั 
      วนัหยดุ 500  บาท / วนั 
2.5  คา่เบีย้เลีย้งตวัแทนศนูยส์อบ (วนัสอบ)  
          วนัท าการ 300  บาท / วนั 
          วนัหยดุ 450  บาท / วนั 
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3.  ระดบัสนามสอบ  
3.1 คา่จดัประชมุชีแ้จงการจดัสอบ (ศนูยส์อบจดัประชมุหวัหน้าสนามสอบ

และผูป้ระสานงานระดบัสนามสอบ  รวมไมเ่กนิ  5  คน/สนาม  ให ้ 
      จดัประชมุจ านวน 1 ครัง้) 

 

  3.1.1  คา่อาหาร (ไมเ่กนิคนละ) 100 
  3.1.2  คา่อาหารว่าง (ไมเ่กนิคนละ) 50 
  3.1.3  คา่เชา่หอ้งประชมุ (ถา้ม)ี เหมาจ่ายไมเ่กนิ 1,500 
  3.1.4  คา่เดนิทางผูเ้ขา้รว่มประชมุ เบกิจ่ายตามอตัราทีจ่่ายจรงิ  หรอื อตัรา

เหมาจ่ายครัง้ละไมเ่กนิ  1,000  บาท /
ครัง้  คา่น ้ามนักโิลเมตร ละ 5 บาท  

  3.1.5  คา่ทีพ่กัของผูเ้ขา้ประชมุ (ถา้ม)ี เบกิจ่ายตามอตัราทีจ่่ายจรงิพรอ้ม
ใบเสรจ็ หรอืเหมาจ่าย 1,000 บาท /  
คนื  

3.2  คา่ตอบแทน (กอ่นวนัเปิดสนามสอบและหลงัวนัปิดสนามสอบ)  
   3.2.1  หวัหน้าสนามสอบ   400  บาท/วนั 
   3.2.2  ผูป้ระสานงานระดบัสนามสอบ (คนละ)  200  บาท/วนั 
   3.2.3  นกัการภารโรง (คนละ) อตัรา 5  หอ้งสอบ : นกัการภารโรง 1 คน 200  บาท/วนั 
3.3  คา่เบีย้เลีย้ง  (วนัสอบ) ต่อหนึ่งวนั 
   3.3.1  หวัหน้าสนามสอบ  
           วนัท าการ 400 
           วนัหยดุ 550 
  3.3.2  กรรมการคมุสอบ / กรรมการกลาง  
          วนัท าการ 300 
          วนัหยดุ 450 
  3.3.3  นกัการภารโรง / พนกังานขบัรถยนต ์(เหมาจ่าย/วนั)  
           วนัท าการ 200  บาท / วนั 
           วนัหยดุ 250  บาท / วนั 
4  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  (ส าหรบัช่วงชัน้ท่ี 2)  
 4.1  คา่เชา่รถกรณีพา นร.เดนิทางมาสอบ จ่ายตามจรงิ 
 4.2  คา่ตอบแทนอาจารยค์มุรถ (อาจารย1์คน/นร.20คน) ไป-กลบั/วนั 500 
 4.3  คา่พาหนะเหมาจ่าย กรณีใชร้ถสว่นราชการ คา่น ้ามนักโิลเมตรละ  5  บาท 
 4.4  คา่ตอบแทนพนกังานขบัรถ   (เหมาจ่าย) 500 
 

*  ในชว่งชัน้ตอ้งมจี านวนผูเ้ขา้สอบตัง้แต่  1,000  คนขึน้ไป  หากมจี านวนในแตล่ะชว่งชัน้ไมถ่งึ  1,000  คน     
ใหเ้หมาจ่าย  1  ครัง้  และดแูลบรหิารการจดัสอบทัง้ชว่งชัน้ที ่2 และชว่งชัน้ที ่3 

หนึ่งวนัแบ่งเป็นภาคเชา้(กอ่นเทีย่งวนั) และภาคบา่ย(หลงัเทีย่งวนั)  ถา้ปฏบิตังิานเพยีงภาคใดภาคหนึ่งใหไ้ดร้บั
อตัราครึง่หนึ่งของอตัราคา่ตอบแทนของอตัราคา่ตอบแทนต่อหนึ่งวนั 
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7.2  การจดัสรรค่าด าเนินการจดัสอบเหมาจ่ายรายหวั   
 

ช่วงชัน้ / รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
คา่ใชจ้่าย / คน / ชดุวชิา   
1.  กทม.  29 
2.  เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทีร่าบ เขตการศกึษาขนาดใหญ่ หรอืกลาง 34 
3.  เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทีร่าบ เขตการศกึษาขนาดเลก็ 36 
    เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทียุ่ง่ยาก  เขตการศกึษาขนาดใหญ่ หรอืกลาง 36 
4.  เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทียุ่ง่ยาก  เขตการศกึษาขนาดเลก็ 39 
 

หมายเหต ุ เขตการศกึษาขนาดเลก็ มจี านวนผูเ้ขา้สอบไมเ่กนิ  2,000  คน
               เขตการศกึษาขนาดกลางมจี านวนผูเ้ขา้สอบ  2,001 - 5,000  คน 

                        เขตการศกึษาขนาดใหญ่มจี านวนผูเ้ขา้สอบตัง้แต่  5,001 คน ขึน้ไป 
 
 
 
 
7.3   การสัง่จ่ายหรือการอนุมติัการเบิกจ่ายเงินของศนูยส์อบ 
 

1. การสัง่จ่ายเงนิหรอืการอนุมตักิารเบกิจ่ายเงนิในการด าเนินงานของศนูยส์อบ  แต่ละศนูยจ์ะตอ้งอยู่ 
ภายใต้บญัชแีนบท้าย 5  ของข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ  ว่าด้วย
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ พ.ศ. 2550  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ    ทัง้นี้  หากการสัง่
จ่ายเงนิหรอืการอนุมตัิการเบกิจ่ายเงนิจ าเป็นต้องมกีารด าเนินการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในบญัชแีนบทา้ย
ดงักล่าว  หรอืทีก่ าหนดไวแ้ลว้แต่ไมส่ามารถปฏบิตัไิดใ้หอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของประธานประจ าศนูยส์อบ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมายจากประธานประจ าศูนย์สอบ  โดยค านึงถึงความจ าเป็น  เหมาะสม  และประหยัดภายในวงเงิน
งบประมาณคา่ใชจ้่ายเหมาจ่ายทีไ่ดร้บั  โดยยดึถอืประโยชน์ของการด าเนินงานเป็นส าคญั 

2. การสัง่จ่ายเงนิหรอืการอนุมตักิารเบกิจ่ายเงนิในการด าเนินงานของศนูยส์อบแต่ละศนูย ์ ใหป้ระธาน 
ประจ าศนูย์สอบหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ านาจจากประธานศูนย์สอบ  พจิารณาตามความเหมาะสม จากจ านวนเงนิที่
ไดร้บัจดัสรร  โดยอาจมอีตัราจ านวนเงนิทีจ่่ายต ่ากว่าทีก่ าหนดไวไ้ด้ 
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7.4   การโอนเงินให้ศนูยส์อบ 
 

 สทศ. จะโอนเงนิงบประมาณในการด าเนินการสอบใหแ้กศ่นูยส์อบเป็น 2 งวด ดงันี้ 
 

งวดที ่ เดอืน จ านวนเงนิ 
1 7   ตุลาคม    2553 15 % ของงบประมาณทีจ่ดัสรรให ้
2 7   ธนัวาคม   2553 งบประมาณสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ทีจ่ดัสรรให ้ตามจ านวนผูเ้ขา้สอบ 

ทีย่นืยนัการตรวจสอบรายชือ่แลว้ 
 
 
 
7.5  การด าเนินการของศนูยส์อบ  และการเกบ็หลกัฐานต่างๆ 
 

 สทศ. จะโอนเงนิใหศ้นูยส์อบผา่นธนาคารกรงุไทย จ ากดั  ทัง้นี้ขอใหศ้นูยส์อบด าเนินการ ดงันี้ 
 1.  แจง้ชือ่บญัชขีองศนูยส์อบ  หมายเลขบญัช ีและสาขา ใหส้ทศ. ภายในวนัที ่ 31  สงิหาคม  2553  โดย 

ขอใหท้ าหนงัสอืแจง้เป็นทางการ เพือ่จะไดโ้อนเงนิใหไ้ดต้ามก าหนดเวลา 
  2.  เมื่อไดร้บัเงนิโอนในแต่ละงวด  ศูนยส์อบตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิ 1 ฉบบัต่อช่วงชัน้  หรอื 1  ฉบบัต่อ
ทัง้  2  ชว่งชัน้  ตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บั  แลว้จดัสง่ให ้สทศ.ทนัท ี (ในการสอบปีนี้ศนูยส์อบตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิ
ทัง้หมด  2  ฉบบัต่อชว่งชัน้  หรอื  2  ฉบบัต่อทัง้  2  ชว่งชัน้) 

  3.  เมือ่เสรจ็สิน้การด าเนินการสอบ ใหท้ าสรปุรายงานคา่ใชจ้่ายการจดัทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ระดบัศนูยส์อบ  แยกชว่งชัน้ ตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บั (หากมเีงนิเหลอืไมต่อ้งสง่เงนิคนื  สทศ.)  

4.  เกบ็หลกัฐานการเงนิทกุฉบบัไวท้ีศ่นูยส์อบ เพือ่รอการตรวจสอบจากส านกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ  หรอื 
บุคคลภายนอกตามระเบยีบ สทศ. 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



คู่มอื O-NET ช่วงชัน้ที ่2 และ ชว่งชัน้ที ่3  ส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ ปีการศกึษา  2553      หน้า  18 

8.  ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  
 

 
 

ช่วงชัน้ท่ี 2  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  (จ านวน  2  ชุดวิชา  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 
วนั-เดือน-ปี เวลาสอบ (น.) รหสัชุดวิชา วิชา จ านวนข้อ ระยะเวลา 

วนัองัคารที ่ 
1  กมุภาพนัธ ์ 
2554 

08.30 – 10.00 62A และ 62B 
(40 ขอ้) 

สงัคมศกึษา ฯ 
ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร ์

12 
8 
20 

1 ชัว่โมง 30นาท ี

พกั  1  ชัว่โมง 
11.00 -  12.30 61A และ 61B 

(50 ขอ้) 
ภาษาไทย 
วทิยาศาสตร ์
สขุศกึษาและพลศกึษา 
ศลิปะ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

18 
13 
6 
6 
7 

1 ชัว่โมง 30นาท ี

 

โรงเรยีนดผูลไดต้ัง้แต่วนัที ่ 20  มนีาคม  2554 
 
 
 

ช่วงชัน้ท่ี 3  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  (จ านวน  2  ชุดวิชา  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 
วนั-เดือน-ปี เวลาสอบ (น.) รหสัชุดวิชา วิชา จ านวนข้อ ระยะเวลา 

วนัพธุที ่ 
2  กมุภาพนัธ ์ 
2554 

08.30 – 10.00 92A และ 92B 
(50 ขอ้) 

สงัคมศกึษา ฯ 
ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร ์

15 
15 
20 

1 ชัว่โมง 30นาท ี

พกั  1  ชัว่โมง 
11.00 -  12.30 91A และ 91B 

(50 ขอ้) 
ภาษาไทย 
วทิยาศาสตร ์
สขุศกึษาและพลศกึษา 
ศลิปะ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

15 
15 
7 
6 
7 

1 ชัว่โมง 30นาท ี

 

โรงเรยีนดผูลไดต้ัง้แต่วนัที ่ 20  มนีาคม  2554 
 



คู่มอื O-NET ช่วงชัน้ที ่2 และ ชว่งชัน้ที ่3  ส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ ปีการศกึษา  2553      หน้า  19 

9.  ข้อปฏิบติัในการสอบ O-NET       
 
 

1.  ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
 

1. ไมม่เีลขทีน่ัง่สอบ  ไม่มีสิทธ์ิสอบ 
2. ไมม่บีตัรแสดงตน  ไม่มีสิทธ์ิสอบ 
3. ไปผดิสนามสอบ  ไม่มีสิทธ์ิสอบ 
4. ไปสายเกนิ  30  นาท ี ไม่มีสิทธ์ิสอบในวิชานัน้ 
5. ห้ามน าเครือ่งมอือปุกรณ์สือ่สารเขา้หอ้งสอบ 
6. ใหน้ัง่สอบจนหมดเวลา 
7. อนุญาต ใหน้ านาฬกิาเขา้หอ้งสอบ (ตอ้งเป็นนาฬกิาธรรมดา  ทีใ่ชด้เูวลาเทา่นัน้) 

 
 
 

2.  อปุกรณ์ท่ีใช้ในการท าข้อสอบ 
 
 1.  ปากกา  ใชส้ าหรบักรอกรายละเอยีดต่างๆ  บนหวักระดาษค าตอบ 
 2.  ดนิสอด า  2B  ใชส้ าหรบัระบายรหสัวชิา  เลขทีน่ัง่สอบ  และค าตอบทีต่อ้งการเลอืก 
      (ส าหรบัผูเ้ขา้สอบชว่งชัน้ที ่2 (ป.6)  สทศ. จะจดัสง่ดนิสอไปให)้ 
 3.  ยางลบ 
 4.  กบเหลาดนิสอ 
 
 
 
3.  หลกัฐานท่ีใช้ในการเข้าห้องสอบ 
  

บตัรประจ าตวันกัเรยีนทีม่รีปู  หรอื หลกัฐานอยา่งอืน่ทีส่ามารถใชแ้สดงตวัตนของนกัเรยีน 
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10.  เส้นทางการรบั - ส่งแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  เอกสาร และอปุกรณ์ส าหรบัการจดัสอบ 
 
 สทศ. บรหิารการรบั - สง่  แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ เอกสาร และอปุกรณ์ส าหรบัการจดัสอบไปยงั
สนามสอบผา่นศนูยส์อบ ( ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา/ ส านกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดั / ส านกังานสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั / ส านกัการศกึษา กทม./ ส านกัการศกึษา เมอืงพทัยา)  ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
10.1  ขัน้ตอนการส่งแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  เอกสารและอปุกรณ์การสอบจาก สทศ. ถึงศนูยส์อบ 
 

สทศ.  จดัสง่แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจดัสอบไปยงัศนูยส์อบ  เพื่อส่งต่อไป
ยงัสนามสอบโดยใชร้ถของบรษิทัเอกชนทีม่มีาตรฐานระบบการรกัษาความปลอดภยัสงู  

ในการจดัสง่แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  เอกสารและอปุกรณ์การสอบ จาก สทศ. ไปยงัศนูย์สอบ    จะ
จดัสง่เป็น  3  ระยะ  ดงันี้ 
 
 
ระยะที ่1   เดือนตลุาคม  2553    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สง่คูม่อืการจดัสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ส าหรบัสนามสอบและกรรมการคมุสอบ 
2.   สง่ VCD การคมุสอบ 

เพือ่ใหศ้นูยส์อบน าไปใชใ้นการประชมุชีแ้จงสนามสอบ  และแจกจ่ายใหแ้กส่นามสอบ 

สพท. 
 185 เขต   

สสท. 
75  จงัหวดั 

 

ส านกัการศกึษา กทม.  
(12 กลุ่มย่อย) 

สทศ. 

ส านกัการศกึษา 
เมอืงพทัยา 

 

สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ 

สช.จงัหวดั 
 5  จงัหวดั   

สนามสอบ 
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ระยะที ่2   ต้นเดือนมกราคม  2554  ( ชว่งวนัที ่ 10 – 14   มกราคม  2554 ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที ่3   ปลายเดือนมกราคม  2554  ( ชว่งวนัที ่ 23 – 28  มกราคม  2554 ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สง่กล่องเอกสารและอปุกรณ์เกีย่วกบัการจดัสอบ  ภายในกล่องม ี   
1. ซองเอกสารของศนูยส์อบ   ( ภายในม ี1. CD แบบฟอรม์การจดัสอบฯ  2.บญัชสีง่จ านวนกล่องกระดาษค าตอบ
และเอกสารอืน่ๆ จากศนูยส์อบถงึ สทศ.  3.รายงานผลการปฏบิตังิานของตวัแทนศนูยส์อบ ประจ าสนามสอบ   
4.รายงานสรปุคา่ใชจ้่ายการจดัสอบ O-NET ระดบัศนูยส์อบ)    
2. ซองเอกสารของสนามสอบเท่าจ านวนสนามสอบ   ( ภายในม ี1.บญัชรีายชื่อผูเ้ขา้สอบส าหรบัตดิบอรด์และ
ตดิหน้าหอ้งสอบ  2.สติก๊เกอรช์ือ่ผูเ้ขา้สอบส าหรบัตดิโต๊ะ  3.แผนผงัทีน่ัง่สอบ  4.สทศ.2   5.สทศ.3   6.สทศ.6 
7.บญัชรีบัส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่างหวัหน้าสนามสอบกบักรรมการคุมสอบ  8.บญัชสี่งจ านวน
กล่องกระดาษค าตอบและเอกสารฯจากหวัหน้าสนามสอบถงึศนูยส์อบ  9.รายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินการ
จดัสอบ O-NET ระดบัสนามสอบ  10.ใบส าคญัรบัเงนิคา่เบีย้เลีย้งผูป้ฏบิตังิานประจ าสนามสอบ )    
3. ดินสอ 2B (เฉพาะนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2) 

สนามสอบน าเอกสารและอปุกรณ์เกีย่วกบัการจดัสอบไปประชาสมัพนัธแ์ละด าเนินการเตรยีมการจดัสอบตามคูม่อื
การจดัสอบและการคมุสอบฯ 

1. กล่องแบบทดสอบ                    2.  กล่องกระดาษค าตอบ 
3. กล่องกระดาษค าตอบส ารอง  4.  กล่องปรบัขนาดส าหรบัใสซ่องกระดาษค าตอบกลบั  

โดยมเีจา้หน้าที ่สทศ. เป็นผูส้ง่มอบใหป้ระธานศนูยส์อบ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย   (ตามก าหนดการสง่ของ สทศ.) 
ศนูยส์อบต้องจดัเตรียมสถานท่ีเกบ็ท่ีปลอดภยั  เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจรบั  และ คนงานในการขนแบบทดสอบ
ไปเกบ็ 
       หมายเหต ุ ในแตล่ะสนามสอบจะมแีบบทดสอบประมาณ  7%  และกระดาษค าตอบส ารองไวป้ระมาณ  10% 
                      ของผูเ้ขา้สอบ 

ประธานศนูยส์อบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  ตรวจนบัจ านวนกล่องแบบทดสอบ  กล่องกระดาษค าตอบ   
กล่องกระดาษค าตอบส ารอง  และกล่องปรบัขนาดส าหรบัใสซ่องกระดาษค าตอบกลบั 

ของทุกสนามใหค้รบถว้น  และจดัเกบ็ในสถานทีป่ลอดภยัเพือ่แจกใหส้นามสอบในวนัและเวลาทีไ่ดน้ดัหมาย 
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10.2  ขัน้ตอนการส่งแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  เอกสารและอปุกรณ์การสอบ 
       จากศนูยส์อบ ถึงสนามสอบ 
  

ในการจดัส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารและอุปกรณ์การสอบจาก ศูนย์สอบไปยงัสนามสอบ    
จะจดัสง่เป็น  3  ระยะ  ตามก าหนดการนดัหมายของศนูยส์อบ  ดงันี้ 
 
ระยะที ่1   เดือนพฤศจิกายน  2553 / การประชุมช้ีแจงสนามสอบ 
 
 
 
 
 
 
ระยะที ่2   กลางเดือนมกราคม  2554 / ตามก าหนดนัดหมายของศนูยส์อบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที ่3   ปลายเดือนมกราคม  2554  (ก่อนก าหนดการสอบ ) หรือในวนัสอบ 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. ซองเอกสารของสนามสอบ 
2. อปุกรณ์เกีย่วกบัการจดัสอบ  (เชน่ ดนิสอ 2B)     

สนามสอบน าเอกสารและอปุกรณ์เกีย่วกบัการจดัสอบไปประชาสมัพนัธแ์ละด าเนินการเตรยีมการจดัสอบ
ตามคูม่อืการจดัสอบและการคมุสอบฯ  

 

ประธานศนูยส์อบสง่มอบกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษค าตอบ  กล่องกระดาษค าตอบส ารอง และกล่องปรบั
ขนาดส าหรบัใสก่ระดาษค าตอบกลบัใหห้วัหน้าสนามสอบ ทีศ่นูยส์อบตามวนัและเวลาทีไ่ดน้ดัหมาย   

 
 

หวัหน้าสนามสอบ  ก ากบั  ดแูล 
ตลอดการจดัสอบ 

หวัหน้าสนามสอบ   น าไปเกบ็รกัษาไวใ้นสถานที่
ปลอดภยักอ่นการสอบ 

สนามสอบทีร่บัในวนัสอบ สนามสอบทีร่บักอ่นวนัสอบ 

หวัหน้าสนามสอบ  ก ากบั  ดแูล 
ตลอดการจดัสอบ 

1.   สง่คูม่อืการจดัสอบ O-NET ส าหรบัสนามสอบและกรรมการคมุสอบ 
   2.  สง่ VCD การคมุสอบ 
เพือ่ใหส้นามสอบน าไปศกึษา จดัประชมุคณะกรรมการระดบัสนามสอบและเตรยีมความพรอ้มในการจดัสอบ 
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10.3  ขัน้ตอนการส่งกล่องกระดาษค าตอบ  และเอกสารเก่ียวกบัการสอบจาก สนามสอบ ถึงศนูยส์อบ 
 

หลงัจากเสรจ็สิน้การสอบช่วงชัน้ที ่2  และช่วงชัน้ที ่3    หรอืตามก าหนดการนัดหมายของศนูย์สอบ  ให้
สนามสอบด าเนินการ   ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานศนูยส์อบรวบรวมกลอ่งกระดาษค าตอบของทุกสนามสอบ และจดัเกบ็ไวใ้นทีป่ลอดภยั  
ทีศ่นูยส์อบ  จดัท าบญัชสีง่จ านวนกล่องกระดาษค าตอบและเอกสารอืน่ๆ จากศนูยส์อบถงึสถาบนัทดสอบ
ทางการศกึษาแหง่ชาต ิ รอเจา้หน้าที ่สทศ.เดนิทางไปรบักล่องกระดาษค าตอบตามก าหนดนดัหมาย 

หวัหน้าสนามสอบน าซองกระดาษค าตอบทัง้หมด   ของทกุหอ้งสอบ    บรรจุลงในกล่องปรบัขนาดส าหรบั
ใสก่ระดาษค าตอบกลบั  (กล่องสามารถบรรจุซอง 

กระดาษค าตอบได ้สงูสดุ 15  ซอง)  แลว้ปิดกล่องใหเ้รยีบรอ้ยดว้ยวสัดุที ่สทศ. จดัให ้

หวัหน้าสนามสอบจดัสง่ 
1.  กล่องกระดาษค าตอบ   
2.  ซองเอกสาร  ทีบ่รรจุ  1. สทศ.2 ทีเ่หลอือกี 1 copy  2.สทศ.3 (ถา้ม)ี อกี 1 copy  3.สทศ.6 (ถา้ม)ี 
     4.บญัชรีบัสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่างหวัหน้าสนามสอบกบักรรมการคมุสอบ    
     5.บญัชสีง่กล่องกระดาษค าตอบและเอกสารฯ จากหวัหน้าสนามสอบถงึศนูยส์อบ   6.รายงานผลการ 
     ด าเนินการจดัสอบฯ ระดบัสนามสอบ  7.ใบส าคญัรบัเงนิคา่เบีย้เลีย้งผูป้ฏบิตังิานประจ าสนามสอบ 
     8.เอกสาร อืน่ๆ(ถา้ม)ี  ใหแ้กป่ระธานศนูยส์อบ 

หวัหน้าสนามสอบ / กรรมการกลาง    ตรวจนบัจ านวนกระดาษค าตอบ  
และตรวจเชค็ความถกูตอ้งเมื่อครบถว้นแลว้จงึปิดผนึกซองกระดาษค าตอบ   

และปิดทบัด้วยเทปกาวชนิดพิเศษ ต่อหน้ากรรมการคมุสอบ 
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10.4  ขัน้ตอนการส่งกล่องกระดาษค าตอบ  และเอกสารเก่ียวกบัการสอบจาก ศนูยส์อบ ถึง สทศ. 
 

หลงัจากเสรจ็สิน้การสอบ  ใหศ้นูยส์อบด าเนินการจดัส่งกล่องกระดาษค าตอบ และเอกสารเกีย่วกบัการ
สอบจาก ศนูยส์อบไปยงั สทศ.   ก าหนดใหจ้ดัสง่เป็น  2  ระยะ   ดงันี้ 
 
ระยะที ่1   ตามก าหนดนัดหมายของ สทศ.   (ชว่งวนัที ่ 8 – 11  กมุภาพนัธ ์ 2554) 

 

ศนูยส์อบ ส่งกล่องกระดาษค าตอบ  และบญัชสี่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบและเอกสารอื่นๆ จากศนูย์
สอบถงึสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ   

 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะที ่2   หลงัเสรจ็ส้ินการสอบ  (ด าเนินการใหเ้สรจ็สิ้นภายใน 30  วนั หลงัการสอบสิ้นสดุลง ) 
    
ศนูยส์อบด าเนินการจดัสง่เอกสารส าคญัให ้ สทศ. ทางไปรษณีย ์ ดงันี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทศ. จดัสง่เจา้หน้าทีไ่ปรบักลอ่งกระดาษค าตอบจากศนูยส์อบตามก าหนดนดัหมายของ สทศ.  
และศนูยส์อบตอ้งสง่  1.กล่องกระดาษค าตอบใหค้รบทกุสนามสอบ   

2.  บญัชสีง่จ านวนกล่องกระดาษค าตอบจากศนูยส์อบถงึสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ(O-NET3)  
3.  แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูนกัเรยีน (สทศ.6) ถา้ม ี

  
 

 

4.  รายงานสรปุคา่ใชจ้่ายการจดัทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)   ระดบัศนูยส์อบ 
    ของชว่งชัน้ที ่3 
 
 

1.  รายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
    ระดบัศนูยส์อบ ของชว่งชัน้ที ่2  โดยสงัเคราะหจ์ากจากรายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินการ 
    ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ระดบัสนามสอบ  ของชว่งชัน้ที ่2 
 

 
 

3.  รายงานสรปุคา่ใชจ้่ายการจดัทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ระดบัศนูยส์อบ 
    ของชว่งชัน้ที ่2 
 
 

2.  รายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
    ระดบัศนูยส์อบ ของชว่งชัน้ที ่3  โดยสงัเคราะหจ์ากจากรายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินการ 
    ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ระดบัสนามสอบ  ของชว่งชัน้ที ่3 
 
 



คู่มอื O-NET ช่วงชัน้ที ่2 และ ชว่งชัน้ที ่3  ส าหรบัศนูยส์อบและสนามสอบ ปีการศกึษา  2553      หน้า  25 

11.  ปฏิทินปฏิบติังานของ สทศ.  ศนูยส์อบ  สนามสอบ  และโรงเรียน 
 

วนั / เดอืน / ปี รายการ ผูป้ฏบิตั ิ
พ.ค. 53 - ก.พ. 54 สทศ. ศนูยส์อบ และโรงเรยีนประชาสมัพนัธเ์รื่องการสอบของนกัเรยีน ชัน้ ป. 6 ม.3 สทศ./ศนูยส์อบ 
ม.ิย. -  ส.ค.  53 สทศ. จดัประชมุชีแ้จงศนูยส์อบ 267 ศนูย ์ สทศ. / ศนูยส์อบ 
1 ก.ค. – 30  ก.ย. 53 โรงเรยีนสง่ขอ้มลูนกัเรยีน ป.6 และ ม.3  ผ่านเวบ็ไซต ์ www.niets.or.th โดยเขา้เมนู

ระบบ O-NET 
โรงเรยีน 

1 ก.ค. – 31  ส.ค. 53 สนามสอบกรอกขอ้มลูหอ้งเรยีนเพื่อใชเ้ป็นหอ้งสอบ สนามสอบ 
31  สงิหาคม  53 ศนูยส์อบสง่เลขทีบ่ญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาให ้สทศ. ศนูยส์อบ 
1 ก.ย. – 30  ก.ย. 53 ศนูยส์อบเพิม่  ลด  แกไ้ข  ขอ้มลูสนามสอบ  ผ่านเวบ็ไซต ์สทศ. ศนูยส์อบ 
1 ต.ค. – 30  พ.ย. 53 โรงเรยีนเพิม่  ลด  แกไ้ข  ขอ้มลูนกัเรยีน  ผ่านเวบ็ไซต ์สทศ. โรงเรยีน 
1 ต.ค. –15  พ.ย. 53 โรงเรยีนแจง้เพิม่ ลด รายชื่อนกัเรยีน ผ่านเวบ็ไซต ์สทศ.(มผีลต่อเอกสารการจดัสอบ) โรงเรยีน 
7 ต.ค. 53 สทศ. โอนเงนิ ระยะที ่1 จ านวน 15 % ของเงนิจดัสรรใหศ้นูยส์อบ และศนูยส์อบจดัสง่

ใบเสรจ็รบัเงนิให ้สทศ. ทนัท ี
สทศ. 

ตุลาคม  53 - ศนูยส์อบแต่งตัง้คณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัศนูยส์อบ 

- สทศ.จดัสง่คู่มอืการคมุสอบ และ VCD ใหศ้นูยส์อบเพื่อกระจายต่อไปยงัสนามสอบ 
ศนูยส์อบ 
สทศ. 

7 ธ.ค.  53 สทศ. โอนเงนิ ระยะที ่2  ในจ านวนทีเ่หลอืทัง้หมดของเงนิจดัสรรใหศ้นูยส์อบ  และศนูย์
สอบจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงนิให ้ สทศ. ทนัท ี

สทศ. 

ธนัวาคม  53 - ศนูยส์อบแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการทดสอบฯ  ระดบัสนามสอบ ศนูยส์อบ 
ธนัวาคม  53 – 
มกราคม  54 

- ศนูยส์อบประชุมชีแ้จงบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการระดบัสนามสอบ 
- สนามสอบประชุมชีแ้จงแนวปฏบิตังิานของกรรมการ ระดบัสนามสอบ 

ศนูยส์อบ /  
สนามสอบ 

5  มกราคม  54 สทศ.  ประกาศเลขทีน่ัง่สอบ สทศ. 
5  - 20  ม.ค. 54  โรงเรยีนแจง้เพิม่  ลด  รายชื่อนกัเรยีน  ป.6 และ ม3 ผ่านเวบ็ไซต ์สทศ. “เป็นกรณี

พเิศษ”  (มเีลขทีน่ัง่สอบ  แต่ไมม่ชีือ่และเลขทีน่ัง่สอบในใบเซน็ชือ่ผูเ้ขา้สอบ (สทศ.2) ) 
โรงเรยีน 

10 - 14  ม.ค.  54 สทศ. สง่เอกสารเกีย่วกบัการจดัสอบและอุปกรณ์การสอบไปยงัศนูยส์อบ สทศ. / ศนูยส์อบ 
23 - 28  ม.ค.  54 สทศ. สง่แบบทดสอบไปยงัศนูยส์อบ  ศนูยส์อบจดัเตรยีมเจา้หน้าที ่ สถานทีจ่ดัเกบ็

แบบทดสอบ  และคนงานชว่ยขนขอ้สอบ 
สทศ. / ศนูยส์อบ 

31 ม.ค.54หรอืวนัสอบ สนามสอบรบัแบบทดสอบจากศนูยส์อบ  ไปเกบ็รกัษาใหป้ลอดภยั ศนูยส์อบ/สนามสอบ 
1  ก.พ.  54 สอบ O-NET  ป.6 สนามสอบ 
2  ก.พ.  54 สอบ O-NET  ม.3 สนามสอบ 
วนัสอบ 
 

หากมนีกัเรยีน Walk  in สนามสอบตอ้งขออนุญาตศนูยส์อบ หากมขีอ้สอบ-กระดาษ 
ค าตอบพอ ศนูยส์อบตอ้งออกเลขทีน่ัง่สอบใหน้กัเรยีนและเพิม่ขอ้มลูในระบบ O-NET 

สนามสอบ /  
ศนูยส์อบ 

1 - 2  ก.พ.  54 สนามสอบสง่กล่องกระดาษค าตอบ และสง่รายงานผลการจดัสอบ ใหศ้นูยส์อบ สนามสอบ/ศนูยส์อบ 
8 - 11  ก.พ.  54 สทศ.ไปรบัรบักล่องกระดาษค าตอบจากศนูยส์อบ  สทศ. / ศนูยส์อบ 
กุมภาพนัธ ์ 54 ศนูยส์อบสง่รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการใชเ้งนิงบประมาณให ้

สทศ. ทราบ (ภายใน  30  วนั หลงัเสรจ็สิน้การสอบ) 
ศนูยส์อบ 

20  ม.ีค. 54 สทศ. ประกาศผลการสอบ O-NET ป.6   และ  ม.3    ผา่นเวบ็ไซต ์สทศ. สทศ. / โรงเรยีน 
เมษายน  54 รายงาน “ผลวเิคราะหค์ะแนนโอเน็ต”  ผ่านเวบ็ไซต ์ สทศ. สทศ. 
พฤษภาคม  54 สทศ. จดัสง่ใบประกาศคะแนนรายบุคคลใหน้กัเรยีนโดยสง่ผ่านศนูยส์อบและโรงเรยีน สทศ./ ศนูยส์อบ 

http://www.niets.or.th/
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ภาคผนวก  
 

  
1 - เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสอบ 

 
2 -  ก าหนดจดัสรรค่าด าเนินการจดัสอบเหมาจ่ายรายหวั ปีการศึกษา  2553 

 
3 -  ผงัโครงสร้างบริหารการจดัสอบ O-NET 
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1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสอบ 
 

สทศ.2 
ใบเซน็ช่ือผู้เข้าสอบ 

ระดบัชัน้.............................. รหสัศนูยส์อบ.................................... ชือ่ศนูยส์อบ.................................
รหสันามสอบ........................ ชือ่สนามสอบ.................................... 
ตกึ / อาคาร...................................  ชัน้..................    หอ้งสอบ................................ 
รหสัชดุวชิา..........      ชือ่วชิา....................     วนัทีส่อบ............................. เวลาสอบ................................  น. 
เลขทีน่ัง่สอบ..................... - ....................  =  30  คน 

 
     ล าดบัที ่    เลขทีน่ัง่สอบ     เลขประจ าตวัประชาชน                ลายมอืชือ่                    ชือ่-สกลุ   
        1       ............       .......................                     …………………………            ...........................  
        2       ............       .......................                      ………………………..             ........................... 
          3       ............       ......................                       ………………………..             ...........................  
        4       ............       .......................                      ………………………..             ...........................  
   
 
 
       .....       ............       .......................                      ………………………..             ........................... 
       30       ............       .......................                      ………………………..             ...........................  

 
จ านวนผูม้สีทิธิส์อบ   30  คน 

จ านวนผูเ้ขา้สอบจรงิ ..........  คน 
จ านวนผูข้าดสอบ .…......  คน 

 
 

ลายเซน็กรรมการคมุสอบ  1............................................................................. 
2.................................................................................... 

 
 
        
 
 
 
 
 
 

การยืนยนัความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบ 
ส าหรบัผู้เข้าสอบและกรรมการคมุสอบ 
ขอยนืยนัว่าซองแบบทดสอบอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยด ี และยงัไมม่กีารเปิดกอ่นท าการสอบ 
 
ลงชือ่.............................................(ผูเ้ขา้สอบ  คนที ่1)     ลงชือ่............................................... (กรรมการคมุสอบ  คนที ่1) 
ลงชือ่.............................................(ผูเ้ขา้สอบ  คนที ่2)     ลงชือ่................................................(กรรมการคมุสอบ  คนที ่2) 
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  สทศ.3 
 

ใบเซน็ช่ือผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ) 
 

ระดบัชัน้.............................. รหสัศนูยส์อบ.................................... ชือ่ศนูยส์อบ.................................
รหสันามสอบ........................ ชือ่สนามสอบ.................................... 
ตกึ / อาคาร...................................  ชัน้..................    หอ้งสอบ................................ 
รหสัชดุวชิา..........      ชือ่วชิา....................     วนัทีส่อบ............................. เวลาสอบ................................  น. 
    

เลขทีน่ัง่
สอบ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล 
(เขยีนตวับรรจง) 

ชื่อโรงเรยีน ลายเซน็ผูเ้ขา้สอบ ระบุสาเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมจ านวนผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ)  ทัง้หมด คน 
 
 
ลงชือ่..........................................  กรรมการคมุสอบ 1    ลงชือ่.......................................  กรรมการคมุสอบ 2 
   (...............................................)          (.................................................) 
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สทศ.6 
 

แบบค าขอแก้ไขข้อมลู 
 

 
 

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศกึษา 2553 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ระดบัชัน้....................... รหสัศนูยส์อบ............................ ชือ่ศนูยส์อบ............................................. 
รหสัสนามสอบ................... ชือ่สนามสอบ........................... ชือ่โรงเรยีน............................................ 
 
ขา้พเจา้ เดก็ชาย/เดก็หญงิ/นาย/นางสาว  ............................................................................................................ 
 

เลขทีน่ัง่สอบ   
 

โทรศพัทบ์า้น..............................................................โทรศพัทม์อืถอื................................................................ 
 

โทรสาร...................................................................... อเีมล.์............................................................................. 
 

 มคีวามประสงคจ์ะขอแก้ไขข้อมลูในใบเซน็ช่ือผู้เข้าสอบ (สทศ.2)   ดงันี้ 

รายการ จากเดิม ขอแก้ไขเป็น 

1.  เพศ   

2.  ชือ่   

3.  นามสกลุ   

4.  เลขประจ าตวัประชาชน   

5.  รหสัโรงเรยีน   

6.  เลขประจ าตวันกัเรยีน   
 

  

ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาหลกัฐานทีจ่ าเป็น   เพือ่ประกอบการขอแกไ้ขมาดว้ยแลว้  คอื 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
     ลงชือ่ .......................................................... 
      (                      ) 
     วนัที ่................./......................../................. 
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 O-NET 1 
บญัชีรบัส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่างหวัหน้าสนามสอบกบักรรมการคมุสอบ (ส าหรบัหวัหน้าสนามสอบ เป็นผูล้งบนัทกึ และสง่เกบ็ไวท้ีศ่นูยส์อบ) 

 
ระดบัชัน้................................  รหสัศนูยส์อบ................................   ชือ่ศนูยส์อบ.............................................................. 
รหสัสนามสอบ....................................................   ชือ่สนามสอบ................................... รหสัชดุวชิา....................... ชือ่วชิา............................................... 
วนัทีส่อบ...............................................................  เวลาสอบ.............................น. 
 

กอ่นการสอบ หลงัเสรจ็สิน้การสอบ 
หอ้ง
สอบ 

จ านวนซอง ชือ่ผูร้บัแบบทดสอบ จ านวน 
สทศ.2 

จ านวนผูม้สีทิธิส์อบตาม สทศ.2 จ านวน 
สทศ.3 

จ านวนผูเ้ขา้สอบ
กรณีพเิศษ 

ชือ่ผูส้ง่ซองกระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เขา้สอบ ขาดสอบ 

          
          
          
          
          
          
          
  รวม       

 
ไดต้รวจนบัแลว้ครบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุไว ้

ลงชือ่......................................................................หวัหน้าสนามสอบ 
                                                            (....................................................................) 
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O-NET 2 
บญัชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ และเอกสารอ่ืนๆ  จากหวัหน้าสนามสอบถึงศนูยส์อบ  (ส าหรบัหวัหน้าสนามสอบเป็นผูบ้นัทกึและสง่เกบ็ไวท้ีศ่นูยส์อบ) 

 
ระดบัชัน้................................  รหสัศนูยส์อบ................................   ชือ่ศนูยส์อบ.............................................................. 
รหสัสนามสอบ....................................................   ชือ่สนามสอบ................................... วนัทีส่อบ.................................................................. 
 
รหสัชดุ
วชิา 

ชือ่วชิา  จ านวนกระดาษค าตอบ จ านวน สทศ.2 จ านวนผูม้สีทิธิส์อบตาม สทศ.2 จ านวน สทศ.3 จ านวนผูเ้ขา้สอบ
กรณีพเิศษ 

จ านวนซองเอกสาร
อืน่ ๆ(ถา้ม)ี ซอง กล่อง เขา้สอบ ขาดสอบ 

          
          
          
          
          

รวม         
 

ลงชือ่ผูส้ง่....................................................................หวัหน้าสนามสอบ 
                                                                                                                     (.................................................................) 

                                            ……….. / ……………… / ………… 
 

ไดต้รวจนบัแลว้ครบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุไว ้
    ลงชือ่ผูร้บั....................................................................ประธานศนูยส์อบ 

                                                                                                                     (.................................................................) 
……….. / ……………… / ………… 
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O-NET 3 
(ส าหรบัศนูยส์อบบนัทกึแลว้น าสง่ สทศ. พรอ้มกล่องกระดาษค าตอบ) 

บญัชสีง่จ านวนกล่องกระดาษค าตอบและเอกสารอืน่ๆ  จากศนูยส์อบถงึสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ
--------------------------------------------- 

 

ระดบัชัน้.................................       วนัทีส่อบ ....................................................................... 
รหสัศนูยส์อบ...................................................           ชือ่ศนูยส์อบ.................................................................. 
ชือ่ประธานศนูยส์อบ............................................................... โทรศพัท…์…..……………………………. 
ชือ่ผูป้ระสานงาน.....................................................................  โทรศพัท…์…..……………………………. 

 
ล าดบั
ที ่

ชือ่สนามสอบ จ านวน หมายเหต ุ
กล่องแบบทดสอบ ซองเอกสาร(ถา้ม)ี  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

รวมจ านวนทัง้หมด         ...................สนามสอบ              ...............กล่อง                  ..............ซอง 
 
 

ไดต้รวจสภาพกล่องและซองแลว้  ทัง้หมดอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยดแีละครบจ านวนตามระบ ุ
 

ลงชือ่ผูส้ง่.....................................................  ประธานศนูยส์อบ 
                                                                         (...................................................) 

.......... /.................../............. 
 

ไดต้รวจสภาพกล่องและซองแลว้  ทัง้หมดอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยดแีละครบจ านวนตามระบุ 
 

ลงชือ่ผูร้บั.....................................................  เจา้หน้าที ่ สทศ. 
(...................................................) 
  .......... /.................../.............. 
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(ส าหรบัสนามสอบบนัทกึและสง่เกบ็ไวท้ีศ่นูยส์อบพรอ้มกล่องกระดาษค าตอบ) 
รายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัสนามสอบ 

--------------------------------------------- 
 

ระดบัชัน้................... รหสัศนูยส์อบ................................  ชือ่ศนูยส์อบ............................................... 
รหสัสนามสอบ....................... ชือ่สนามสอบ............................... วนัทีส่อบ...................................................
ชือ่หวัหน้าสนามสอบ.................................................... โทรศพัท.์................................................................ 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบ 
รหสัชดุ
วชิา 

ชือ่วชิา จ านวน
หอ้งสอบ 

จ านวนผูม้สีทิธิส์อบตาม สทศ.2 จ านวนผูเ้ขา้สอบ
กรณีพเิศษ 

จ านวนกล่อง
กระดาษค าตอบ เขา้สอบ ขาดสอบ 

       
       
       
       
       

 
 
ผลการปฏิบติังาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ค าชีแ้จง      ใหท้า่นใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิ  ถา้ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งไมใ่ช ่
                ใหร้ะบุปญัหาและขอ้เสนอแนะดว้ย 
 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

เป็นตามแนวปฏบิตั ิ ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
ใช ่ ไมใ่ช ่  

 

ก่อนการจดัสอบ 
1.การประสานงานของศนูยส์อบ 
2.การจดัสง่ขอ้มลูตามก าหนด   
3.การแต่งตัง้คณะกรรมการ ระดบัสนามสอบ  
4.การจดัสนามสอบและหอ้งสอบ 
5.การประชาสมัพนัธก์ารสอบ  
6.การตรวจสอบขอ้มลูทางเวบ็ไซต ์ 
7.การรบัสง่แบบทดสอบ  เอกสารและ
อปุกรณ์การสอบ ระหว่างศนูยส์อบกบั 
สนามสอบ  
 

 

 
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………… 

 

 
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………… 

 

 
......................................................................
......................................................................
...................................................................... 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................  
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 

เป็นตามแนวปฏบิตั ิ ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
ใช ่ ไมใ่ช ่  

 

ระหว่างการจดัสอบ 
1.การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
ระดบัสนามสอบ 
2.การปฏบิตัติามระเบยีบการเขา้
หอ้งสอบ ของผูเ้ขา้สอบ 
3.การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
คมุสอบ 
4.การแจกและเกบ็แบบทดสอบ 
5.การแจกและเกบ็
กระดาษค าตอบ 
6.การตรวจสอบความถกูตอ้งและ
จ านวนกระดาษค าตอบ 
7.การสอบมคีวามเรยีบรอ้ย  
โปรง่ใสและยตุธิรรม 
 

 

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

 

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

 

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

 

หลงัเสรจ็ส้ินการจดัสอบ 
1.การตรวจนบัจ านวน และ
เรยีงล าดบักระดาษค าตอบ 
2.การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการสอบ 
3.การน าสง่ซองแบบทดสอบและ
ซองกระดาษค าตอบใหก้รรมการ
กลาง 
4.การปิดผนึกซอง
กระดาษค าตอบและการปิดทบั
ดว้ยเทปกาวแบบท าลายตนเอง 
 

 

 
………… 
 
………… 
 
………….. 
 
 
………….. 

 

 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
 
…………. 

 

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

 
 
        ลงชือ่..................................................    หวัหน้าสนามสอบ 

        (.......................................................) 
           …….. / ………………../………… 
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(ส าหรบัศนูยส์อบบนัทกึแลว้ น าสง่ สทศ. โดยสงัเคราะหจ์ากรายงานฯ ระดบัสนามสอบ)    
รายงานผลการปฏบิตังิานการด าเนินการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ระดบัศนูยส์อบ 

--------------------------------------------- 
ระดบัชัน้.................................   วนัทีส่อบ ....................................................................... 
รหสัศนูยส์อบ...................................................        ชือ่ศนูยส์อบ.................................................................. 
ชือ่ผูป้ระสานงาน...................................................... โทรศพัท…์…..……………………………………………. 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบ 
รหสัชดุ
วชิา 

ชือ่วชิา จ านวน
หอ้งสอบ 

จ านวนผูม้สีทิธิส์อบตาม สทศ.2 จ านวนผูเ้ขา้สอบ
กรณีพเิศษ 

จ านวนกล่อง
กระดาษค าตอบ เขา้สอบ ขาดสอบ 

       
       
       
       
       

 
ผลการปฏิบติังาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ค าชีแ้จง      ใหท้า่นใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิ  ถา้ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งไมม่ ี 
                ใหร้ะบุปญัหาและขอ้เสนอแนะดว้ย 
 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

เป็นตามแนวปฏบิตั ิ ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
ใช ่ ไมใ่ช ่  

 

ก่อนการจดัสอบ 
1.การประสานงานของ สทศ.  
2.การประชาสมัพนัธก์ารสอบและ
แจง้โรงเรยีนด าเนินการสง่ขอ้มลูผา่น
เวบ็ไซต ์  
3.การแต่งตัง้คณะท างาน 
ระดบัศนูยส์อบ   
4.การตรวจสอบขอ้มลูทางเวบ็ไซต ์ 
5.การรบั - สง่แบบทดสอบ  เอกสาร
และอปุกรณ์การสอบจาก สทศ. ไป
ยงัศนูยส์อบ 
6.การรบั - สง่แบบทดสอบ  เอกสาร
และอปุกรณ์การสอบจากศนูยส์อบ 
ไปยงัสนามสอบ 

 

 
…………
………… 
 
 
………… 
 
…………
………… 
 
 
………… 
 
 

 

 
…………
………… 
 
 
………… 
 
…………
………… 
 
 
………… 
 

 

 
.............................................................................. 
................................................................................ 
 
 
............................................................................... 
 
...................................................................................
............................................................................. 
 
 
................................................................................ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 

เป็นตามแนวปฏบิตั ิ ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
ใช ่ ไมใ่ช ่  

 

ระหว่างการจดัสอบ 
1.การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะท างาน
ระดบัศนูยส์อบ 
2.การปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทนศนูย์
สอบ 
3.การปฏบิตัภิารกจิของสนามสอบ  
4.การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการคมุ
สอบ    
5.การปฏบิตัติามระเบยีบการเขา้หอ้ง
สอบ ของผูเ้ขา้สอบ 
6.จ านวนแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ 
7.การสอบมคีวามเรยีบรอ้ย  โปรง่ใส
และยตุธิรรม 
 

 

 
………… 
 
………… 
 
………… 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
 

 

 
………… 
 
………… 
 
………… 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
 

 

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

 

หลงัเสรจ็ส้ินการจดัสอบ 
1.การรบั – สง่กล่องกระดาษค าตอบ
และเอกสารประกอบการสอบจาก
สนามสอบมายงัศนูยส์อบ 
2.จ านวนกล่องกระดาษค าตอบ
ครบถว้นและมคีวามเรยีบรอ้ย 
3.เอกสารประกอบการสอบครบถว้น
และมคีวามเรยีบรอ้ย 
4.หลกัฐานการเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยของ
สนามสอบ 
5.การใชจ้่ายเงนิจดัสรรทีไ่ดร้บั จาก  
สทศ. 
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                                                                   ลงชือ่...................................................  ประธานศนูยส์อบ 
                                                    (...................................................) 
                  ………/ …….……../……….. 
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(ส าหรบัตวัแทนศนูยส์อบบนัทกึแลว้สง่เกบ็ไวท้ีศ่นูยส์อบหลงัเสรจ็สิ้นการปฏบิตัหิน้าที)่ 
รายงานผลการปฏิบติังานของตวัแทนศนูยส์อบ  ประจ าสนามสอบ 

--------------------------------------------------------- 
 

ระดบัชัน้.............................. รหสัศนูยส์อบ.................................... ชือ่ศนูยส์อบ.................................
รหสันามสอบ........................ ชือ่สนามสอบ.................................... 
ชือ่ตวัแทนศนูยส์อบ...................................................  โทรศพัท.์................................................................ 
 
ผลการปฏิบติังาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ค าชีแ้จง ใหท้า่นใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิ  ถา้ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งไมใ่ช ่

ใหร้ะบุปญัหาและขอ้เสนอแนะดว้ย 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
เป็นตามแนวปฏบิตั ิ ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
ใช ่ ไมใ่ช ่  

 

1.แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารและ
อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสอบจาก      
ศนูยส์อบไปยงัสนามสอบใหอ้ยูใ่นสภาพ
เรยีบรอ้ยและปลอดภยั 
2.การด าเนินการจดัสอบของสนามสอบมี
ความเรยีบรอ้ยโปรง่ใสและยตุธิรรม   
3.หวัหน้าสนามสอบ  กรรมการกลางปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและเป็นตามแนว
ปฏบิตั ิ
4.กรรมการคมุสอบปฎบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
รบัผดิชอบและเป็นตามแนวปฎบิตั ิ
5.ผูเ้ขา้สอบปฏบิตัติามระเบยีบการเขา้หอ้ง
สอบ  
6.การตรวจนบัจ านวนกระดาษค าตอบ
ครบถว้น 
7.การสง่กล่องกระดาษค าตอบ เอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสอบจากสนามสอบไปยงั
ศนูยส์อบอยูใ่นสภาพปลอดภยั 
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ลงชือ่.................................................ตวัแทนศนูยส์อบประจ าสนามสอบ 

                                                        (.......................................................) 
         ……… / ……………… /…………   
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  (ส าหรบัสนามสอบบนัทกึหลงัเสรจ็สิ้นการสอบแลว้สง่เกบ็ไวท้ีศ่นูยส์อบ) 
ใบส าคญัรบัเงนิคา่เบีย้เลีย้งผูป้ฏบิตังิานประจ าสนามสอบการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

 
ระดบัชัน้.................. รหสัศนูยส์อบ...........................   ชือ่ศนูยส์อบ..................................................   วนัทีส่อบ................................................................................. 
รหสัสนามสอบ....................... ชือ่สนามสอบ.......................................    ชือ่หวัหน้าสนามสอบ...................................................  โทรศพัท.์.................................................. 
 
ล าดบัที ่ ชือ่ -สกลุ ต าแหน่ง จ านวนเงนิ (บาท) ลายมอืชือ่ผูร้บัเงนิ วนั – เดอืน – ปี ทีร่บัเงนิ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเงนิ    
 
 
จ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ (ตวัอกัษร)................................................................. ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบกิจ่ายเงนิถกูตอ้งแลว้  ลงชือ่..................................  หวัหน้าสนามสอบ 

        (.............................................) 
 
        ลงชือ่..................................  ประธานศนูยส์อบ 
        (.............................................) 

หมายเหตุ        ต  าแหน่งใหร้ะบุตามค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการระดบัสนามสอบ  เช่น  หวัหนา้สนามสอบ 

                  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบหอ้งสอบท่ี....   นกัการภารโรง  ฯลฯ  
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  (ส าหรบัศนูยส์อบบนัทกึแลว้สง่ให ้ สทศ. โดยสรุปจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดัสอบ)  
รายงานสรปุค่าใช้จ่ายการจดัทดสอบระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  ระดบัศนูยส์อบ      ปีการศึกษา  .............................. 

 
ระดบัชัน้ ................................  วนัท่ีสอบ................................................................................    

รหสัศนูยส์อบ................     ชือ่ศนูยส์อบ.............................  รวมจ านวนสนามสอบ...............สนาม รวมจ านวนหอ้งสอบ.............หอ้ง   จ านวนผูเ้ขา้สอบ...........คน 
 

คา่เบีย้เลีย้งและคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน ณ ศนูยส์อบและสนามสอบ 
ต าแหน่ง จ านวน(คน) คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทน 

ระดบัศนูยส์อบ 
ประธานคณะท างาน 

   

คณะท างานและเจา้หน้าที ่    
คนงาน นกัการ ภารโรง    
ตวัแทนศนูยส์อบ    
เจา้หน้าทีอ่ืน่ๆ    
    
ระดบัสนามสอบ 
หวัหน้าสนามสอบ 

   

กรรมการกลาง    
กรรมการคมุสอบ    
นกัการ  ภารโรง ประจ าสนามสอบ    
เจา้หน้าทีอ่ืน่ๆ    
    

รวม    

 

1.  คา่เบีย้เลีย้งและคา่ตอบแทน   ........................ บาท 
2.  คา่อาหารเครือ่งดื่ม ณ ศนูยส์อบ  ........................ บาท 
3.  คา่อาหารว่างเครือ่งดื่มในการประชมุชีแ้จงสนามสอบ ............. บาท 
4.  คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง   ........................ บาท 
5.  คา่น ้ามนัและยานพาหนะ   ........................ บาท 
6.  คา่วสัด ุ อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น   ........................  บาท 
7.  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ (ระบุ)............................... ………………... บาท 
       รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน  ………………   บาท 
 
8.  จ านวนเงินท่ีได้รบัจดัสรร   ......................... บาท 
9.  จ านวนเงินคงเหลือ    ......................... บาท 
 
 
    ลงชือ่...........................................................ประธานศนูยส์อบ 
  (.....................................................) 
                       ............. / ....................../............. 
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2.  ก าหนดจดัสรรค่าด าเนินการจดัสอบเหมาจ่ายรายหวั ปีการศึกษา  2553 
 

ที ่ ศนูยส์อบ 
ปีการศกึษา  2552 ปีการศกึษา 2553 

นร.ช่วง 2 (คน) นร.ช่วง 3 (คน) อตัรา/วชิา (ช.2,3) อตัรา / ชุดวชิา 
1 กระบี ่เขต 1 7,101 5,691 30 36 
2 กรุงเทพมหานคร เขต 1 16,899 25,992 24 29 
3 กรุงเทพมหานคร เขต 2 13,730 27,388 24 29 
4 กรุงเทพมหานคร เขต 3 11,734 21,045 24 29 
5 กาญจนบุร ีเขต 1 4,328 3,948 30 36 
6 กาญจนบุร ีเขต 2 2,920 2,299 32 39 
7 กาญจนบุร ีเขต 3 2,537 1,566 32 39 
8 กาญจนบุร ีเขต 4 2,010 1,369 32 39 
9 กาฬสนิธุ ์เขต 1 4,552 4,753 28 34 
10 กาฬสนิธุ ์เขต 2 4,132 3,006 28 34 
11 กาฬสนิธุ ์เขต 3 4,803 3,733 28 34 
12 ก าแพงเพชร เขต 1 5,649 4,683 28 34 
13 ก าแพงเพชร เขต 2 4,492 3,689 30 36 
14 ขอนแก่น เขต 1 6,115 6,957 28 34 
15 ขอนแก่น เขต 2 4,228 3,581 28 34 
16 ขอนแก่น เขต 3 3,296 2,808 28 34 
17 ขอนแก่น เขต 4 4,428 3,740 28 34 
18 ขอนแก่น เขต 5 6,092 4,766 28 34 
19 จนัทบุร ีเขต 1 4,239 3,924 30 36 
20 จนัทบุร ีเขต 2 2,950 2,373 30 36 
21 ฉะเชงิเทรา เขต 1 5,686 5,467 28 34 
22 ฉะเชงิเทรา เขต 2 4,219 3,314 30 36 
23 ชลบุร ีเขต 1 6,460 6,513 28 34 
24 ชลบุร ีเขต 2 3,571 3,159 28 34 
25 ชลบุร ีเขต 3 8,023 7,563 28 34 
26 ชยันาท เขต 1 3,629 3,248 28 34 
27 ชยัภมู ิเขต 1 5,310 4,914 28 34 
28 ชยัภมู ิเขต 2 5,568 3,461 28 34 
29 ชยัภมู ิเขต 3 3,603 2,354 28 34 
30 ชุมพร เขต 1 3,862 4,029 30 36 
31 ชุมพร เขต 2 2,700 3,124 30 36 
32 เชยีงราย เขต 1 3,393 3,718 30 36 
33 เชยีงราย เขต 2 4,023 3,473 30 36 
34 เชยีงราย เขต 3 4,706 3,950 30 36 
35 เชยีงราย เขต 4 3,452 3,016 30 36 
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ที ่ ศนูยส์อบ 
ปีการศกึษา  2552 ปีการศกึษา 2553 

นร.ช่วง 2 (คน) นร.ช่วง 3 (คน) อตัรา/วชิา (ช.2,3) อตัรา / ชุดวชิา 
36 เชยีงใหม ่เขต 1 6,504 8,052 28 34 
37 เชยีงใหม ่เขต 2 3,362 3,198 30 36 
38 เชยีงใหม ่เขต 3 5,114 3,760 30 36 
39 เชยีงใหม ่เขต 4 2,655 2,590 30 36 
40 เชยีงใหม ่เขต 5 1,823 1,379 32 39 
41 เชยีงใหม ่เขต 6 2,081 1,766 30 (ช.2)/ 32(ช.3) 36 
42 ตรงั เขต 1 5,091 4,929 30 36 
43 ตรงั เขต 2 4,198 3,355 30 36 
44 ตราด เขต 1 3,078 2,752 30 36 
45 ตาก เขต 1 2,731 2,627 30 36 
46 ตาก เขต 2 4,537 3,062 30 36 
47 นครนายก เขต 1 3,235 3,400 30 36 
48 นครปฐม เขต 1 6,203 6,107 28 34 
49 นครปฐม เขต 2 6,693 6,210 28 34 
50 นครพนม เขต 1 6,116 5,638 28 34 
51 นครพนม เขต 2 4,413 3,566 28 34 
52 นครราชสมีา เขต 1 7,944 8,182 28 34 
53 นครราชสมีา เขต 2 4,507 3,164 30 36 
54 นครราชสมีา เขต 3 4,435 2,541 30 36 
55 นครราชสมีา เขต 4 5,590 2,878 30 36 
56 นครราชสมีา เขต 5 4,533 3,119 30 36 
57 นครราชสมีา เขต 6 3,440 2,432 30 36 
58 นครราชสมีา เขต 7 5,383 3,894 30 36 
59 นครศรธีรรมราช เขต 1 4,729 6,338 28 34 
60 นครศรธีรรมราช เขต 2 6,266 5,207 28 34 
61 นครศรธีรรมราช เขต 3 5,421 4,642 30 36 
62 นครศรธีรรมราช เขต 4 4,186 3,195 30 36 
63 นครสวรรค ์เขต 1 5,215 5,842 28 34 
64 นครสวรรค ์เขต 2 3,278 2,581 30 36 
65 นครสวรรค ์เขต 3 4,543 3,973 30 36 
66 นนทบุร ีเขต 1 3,661 5,099 28 34 
67 นนทบุร ีเขต 2 7,448 6,750 28 34 
68 นราธวิาส เขต 1 5,393 4,452 30 36 
69 นราธวิาส เขต 2 3,940 2,655 32 39 
70 นราธวิาส เขต 3 2,814 1,701 32 39 
71 น่าน เขต 1 3,636 3,872 30 36 
72 น่าน เขต 2 2,873 2,586 32 39 
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ที ่ ศนูยส์อบ 
ปีการศกึษา  2552 ปีการศกึษา 2553 

นร.ช่วง 2 (คน) นร.ช่วง 3 (คน) อตัรา/วชิา (ช.2,3) อตัรา / ชุดวชิา 
73 บุรรีมัย ์เขต 1 5,952 5,380 28 34 
74 บุรรีมัย ์เขต 2 6,164 5,207 28 34 
75 บุรรีมัย ์เขต 3 6,721 5,822 28 34 
76 บุรรีมัย ์เขต 4 4,714 4,275 28 34 
77 ปทุมธาน ีเขต 1 6,164 5,912 28 34 
78 ปทุมธาน ีเขต 2 6,476 5,492 28 34 
79 ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 3,152 3,207 30 36 
80 ประจวบครีขีนัธ ์เขต 2 3,350 3,265 30 36 
81 ปราจนีบุร ีเขต 1 3,645 3,655 30 36 
82 ปราจนีบุร ีเขต 2 2,950 2,236 30 36 
83 ปตัตานี เขต 1 5,616 4,974 30 36 
84 ปตัตานี เขต 2 3,689 3,083 30 36 
85 ปตัตานี เขต 3 1,814 2,264 32 39 
86 พระนครศรอียุธยา เขต 1 6,586 6,258 28 34 
87 พระนครศรอียุธยา เขต 2 4,284 3,958 28 34 
88 พะเยา เขต 1 2,690 3,092 30 36 
89 พะเยา เขต 2 2,940 3,025 30 36 
90 พงังา เขต 1 2,837 3,841 30 36 
91 พทัลุง เขต 1 3,221 3,542 30 36 
92 พทัลุง เขต 2 3,305 2,708 30 36 
93 พจิติร เขต 1 3,616 3,307 28 34 
94 พจิติร เขต 2 3,208 2,921 30 36 
95 พษิณุโลก เขต 1 4,950 5,397 28 34 
96 พษิณุโลก เขต 2 2,614 2,388 30 36 
97 พษิณุโลก เขต 3 2,877 2,964 30 36 
98 เพชรบุร ีเขต 1 3,267 3,716 30 36 
99 เพชรบุร ีเขต 2 2,112 1,882 32 39 
100 เพชรบรูณ์ เขต 1 3,987 4,038 30 36 
101 เพชรบรูณ์ เขต 2 3,613 3,411 30 36 
102 เพชรบรูณ์ เขต 3 5,136 4,700 30 36 
103 แพร่ เขต 1 3,170 3,541 30 36 
104 แพร่ เขต 2 2,118 2,030 32 39 
105 ภูเกต็ เขต 1 3,413 3,693 30 36 
106 มหาสารคาม เขต 1 4,728 4,510 28 34 
107 มหาสารคาม เขต 2 4,920 3,540 28 34 
108 มหาสารคาม เขต 3 3,085 2,580 28 34 
109 มุกดาหาร เขต 1 5,099 4,825 28 34 
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ที ่ ศนูยส์อบ 
ปีการศกึษา  2552 ปีการศกึษา 2553 

นร.ช่วง 2 (คน) นร.ช่วง 3 (คน) อตัรา/วชิา (ช.2,3) อตัรา / ชุดวชิา 
110 แมฮ่่องสอน เขต 1 2,161 1,568 32 39 
111 แมฮ่่องสอน เขต 2 2,230 1,532 32 39 
112 ยโสธร เขต 1 3,818 3,783 28 34 
113 ยโสธร เขต 2 3,418 2,954 28 34 
114 ยะลา เขต 1 4,603 4,476 30 36 
115 ยะลา เขต 2 2,641 1,274 32 39 
116 ยะลา เขต 3 1,422 917 32 39 
117 รอ้ยเอด็ เขต 1 6,027 6,143 28 34 
118 รอ้ยเอด็ เขต 2 7,453 6,404 28 34 
119 รอ้ยเอด็ เขต 3 5,412 4,685 28 34 
120 ระนอง เขต 1 2,777 2,295 32 39 
121 ระยอง เขต 1 7,354 6,518 30 36 
122 ระยอง เขต 2 2,793 2,206 30 36 
123 ราชบุร ีเขต 1 5,344 5,089 28 34 
124 ราชบุร ีเขต 2 6,113 5,271 30 36 
125 ลพบุร ีเขต 1 5,141 5,754 28 34 
126 ลพบุร ีเขต 2 4,395 3,757 28 34 
127 ล าปาง เขต 1 4,608 5,777 30 36 
128 ล าปาง เขต 2 2,922 2,708 30 36 
129 ล าปาง เขต 3 1,503 1,353 32 39 
130 ล าพนู เขต 1 2,831 3,466 30 36 
131 ล าพนู เขต 2 1,897 1,448 32 39 
132 เลย เขต 1 3,466 3,340 30 36 
133 เลย เขต 2 3,550 3,106 30 36 
134 เลย เขต 3 950 922 32 39 
135 ศรสีะเกษ เขต 1 7,318 6,935 28 34 
136 ศรสีะเกษ เขต 2 4,214 2,780 28 34 
137 ศรสีะเกษ เขต 3 4,954 4,053 28 34 
138 ศรสีะเกษ เขต 4 5,979 3,525 28 34 
139 สกลนคร เขต 1 5,190 4,902 28 34 
140 สกลนคร เขต 2 6,098 5,262 28 34 
141 สกลนคร เขต 3 5,186 3,850 28 34 
142 สงขลา เขต 1 5,032 4,783 30 36 
143 สงขลา เขต 2 7,518 8,083 30 36 
144 สงขลา เขต 3 6,651 4,210 30 36 
145 สตูล เขต 1 4,518 3,808 30 36 
146 สมุทรปราการ เขต 1 10,726 10,148 28 34 
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147 สมุทรปราการ เขต 2 5,272 5,071 28 34 
148 สมุทรสงคราม เขต 1 2,179 2,171 30 36 
149 สมุทรสาคร เขต 1 6,238 4,651 28 34 
150 สระแกว้ เขต 1 4,091 3,191 30 36 
151 สระแกว้ เขต 2 3,613 2,989 30 36 
152 สระบุร ีเขต 1 3,646 3,746 28 34 
153 สระบุร ีเขต 2 3,949 3,389 28 34 
156 สงิหบ์ุร ีเขต 1 2,795 2,614 28 34 
157 สโุขทยั เขต 1 3,079 3,146 28 34 
158 สโุขทยั เขต 2 3,264 3,655 28 34 
159 สพุรรณบุร ีเขต 1 3,688 3,883 28 34 
160 สพุรรณบุร ีเขต 2 4,021 3,213 28 34 
161 สพุรรณบุร ีเขต 3 3,023 2,501 28 34 
162 สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1 5,550 5,158 28 34 
163 สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2 4,607 4,126 28 34 
164 สรุาษฎรธ์าน ีเขต 3 4,137 3,137 28 34 
165 สรุนิทร ์เขต 1 8,572 7,896 28 34 
166 สรุนิทร ์เขต 2 4,976 4,305 28 34 
167 สรุนิทร ์เขต 3 7,167 5,933 28 34 
168 หนองคาย เขต 1 4,586 4,285 28 34 
169 หนองคาย เขต 2 4,357 3,500 28 34 
170 หนองคาย เขต 3 4,466 3,730 28 34 
171 หนองบวัล าภ ูเขต 1 4,749 3,948 28 34 
172 หนองบวัล าภ ูเขต 2 2,623 2,339 30 36 
173 อ่างทอง 3,499 3,608 28 34 
174 อ านาจเจรญิ เขต 1 5,346 5,450 28 34 
175 อุดรธาน ีเขต 1 7,850 7,739 28 34 
176 อุดรธาน ีเขต 2 4,896 4,099 28 34 
177 อุดรธาน ีเขต 3 5,194 4,105 28 34 
178 อุดรธาน ีเขต 4 3,846 3,073 28 34 
179 อุตรดติถ ์เขต 1 3,887 3,938 30 36 
180 อุตรดติถ ์เขต 2 1,468 1,157 32 39 
181 อุทยัธาน ีเขต 1 1,519 1,641 30 36 
182 อุทยัธาน ีเขต 2 2,702 2,347 30 36 
183 อุบลราชธาน ีเขต 1 7,021 7,444 28 34 
184 อุบลราชธาน ีเขต 2 4,863 4,153 28 34 
185 อุบลราชธาน ีเขต 3 5,017 3,468 28 34 
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186 อุบลราชธาน ีเขต 4 3,331 2,844 28 34 
187 อุบลราชธาน ีเขต 5 7,110 5,962 28 34 
154 ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 42,721 7,865 24 29 
155 ส านกัการศกึษาเมอืงพทัยา 1,602 997 30 36 
188 ทอ้งถิน่จงัหวดักระบี ่ 236 122 32 39 
189 ทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุร ี 483 211 32 39 
190 ทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 291 1,316 30 36 
191 ทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร 243 212 30 36 
192 ทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น 1,848 2,937 30 36 
193 ทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุร ี 656 487 30 36 
194 ทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา 385 375 30 36 
195 ทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุร ี 2,043 1,233 30 36 
196 ทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 361 325 30 36 
197 ทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิ 187 2,859 30 36 
198 ทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร 296 328 32 39 
199 ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย 797 896 32 39 
200 ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม ่ 512 389 32 39 
201 ทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั 708 340 32 39 
202 ทอ้งถิน่จงัหวดัตราด 96 122 32 39 
203 ทอ้งถิน่จงัหวดัตาก 801 623 32 39 
204 ทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก 169 68 30 36 
205 ทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม 1,018 706 30 36 
206 ทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม 342 134 30 36 
207 ทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา 1,029 7,147 30 36 
208 ทอ้งถิน่จงัหวดันครศรธีรรมราช 2,586 498 30 36 
209 ทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ 847 487 30 36 
210 ทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุร ี 2,354 915 30 36 
211 ทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส 676 202 32 39 
212 ทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน 153 95 32 39 
213 ทอ้งถิน่จงัหวดับุรรีมัย ์ 551 415 30 36 
214 ทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธาน ี 338 352 30 36 
215 ทอ้งถิน่จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 609 274 32 39 
216 ทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุร ี 367 716 30 36 
217 ทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี 945 144 32 39 
218 ทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 921 381 30 36 
219 ทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา 279 89 32 39 
220 ทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา 381 234 32 39 
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221 ทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลุง 963 388 30 36 
222 ทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร 638 545 30 36 
223 ทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก 537 247 30 36 
224 ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุร ี 833 304 32 39 
225 ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบรูณ์ 373 374 32 39 
226 ทอ้งถิน่จงัหวดัแพร ่ 399 371 32 39 
227 ทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ 1,707 923 32 39 
228 ทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม 359 1,882 30 36 
229 ทอ้งถิน่จงัหวดัมุกดาหาร 73 67 30 36 
230 ทอ้งถิน่จงัหวดัแมฮ่่องสอน 170 75 32 39 
231 ทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร 553 382 30 36 
232 ทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา 709 122 32 39 
233 ทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ 524 592 30 36 
234 ทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง 242 109 32 39 
235 ทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง 895 167 30 36 
236 ทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุร ี 971 687 32 39 
237 ทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุร ี 544 595 30 36 
238 ทอ้งถิน่จงัหวดัล าปาง 407 204 32 39 
239 ทอ้งถิน่จงัหวดัล าพนู 326 184 32 39 
240 ทอ้งถิน่จงัหวดัเลย 166 317 32 39 
241 ทอ้งถิน่จงัหวดัศรสีะเกษ 480 3,718 30 36 
242 ทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร 233 746 32 39 
243 ทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา 1,893 531 32 39 
244 ทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล 261 76 32 39 
245 ทอ้งถิน่จงัหวดัสมุทรปราการ 937 585 30 36 
246 ทอ้งถิน่จงัหวดัสมุทรสงคราม 357 119 30 36 
247 ทอ้งถิน่จงัหวดัสมุทรสาคร 1,061 1,009 30 36 
248 ทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ 253 965 30 36 
249 ทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุร ี 1,305 710 30 36 
250 ทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุร ี 152 67 30 36 
251 ทอ้งถิน่จงัหวดัสโุขทยั 987 550 30 36 
252 ทอ้งถิน่จงัหวดัสพุรรณบุร ี 485 280 30 36 
253 ทอ้งถิน่จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 1,093 879 30 36 
254 ทอ้งถิน่จงัหวดัสรุนิทร ์ 245 235 30 36 
255 ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย 406 288 30 36 
256 ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 36 0 30 36 
257 ทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง 392 162 30 36 
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258 ทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจรญิ 118 0 30 36 
259 ทอ้งถิน่จงัหวดัอุดรธาน ี 1,080 1,404 30 36 
260 ทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ ์ 776 381 32 39 
261 ทอ้งถิน่จงัหวดัอุทยัธานี 180 65 30 36 
262 ทอ้งถิน่จงัหวดัอุบลราชธาน ี 1,051 2,293 30 36 
 
หมายเหต ุ   ปีการศึกษา  2552     คดิจ านวนวชิาสอบทัง้หมด  4  วชิา 

การจดัสรรเงนิเหมาจ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ปีการศึกษา  2553     คดิจ านวนชดุวชิาทีส่อบ  2  ชดุวชิา 
     การจดัสรรเงนิเหมาจ่าย  ตามรายละเอยีดหน้า  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชว่งชัน้ / รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
คา่ใชจ้่าย / คน / วชิา   
1.  กทม.  24 
2.  เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทีร่าบ เขตการศกึษาขนาดใหญ่ หรอืกลาง 28 
3.  เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทีร่าบ เขตการศกึษาขนาดเลก็ 30 
    เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทียุ่ง่ยาก  เขตการศกึษาขนาดใหญ่ หรอืกลาง 30 
4.  เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั  พืน้ทียุ่ง่ยาก  เขตการศกึษาขนาดเลก็ 32 
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3.  ผงัโครงสร้างบริหารการจดัสอบ O-NET  ช่วงชัน้ท่ี 2 และ 3  ปีการศึกษา  2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทศ. 

ศูนยส์อบ ส านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวดั   
นราธวิาส  ปตัตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล  ( 5  ศูนย)์ 

ศูนยส์อบ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
(185  ศูนย)์ 

 
 

 
สนามสอบโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดั........ 
นราธวิาส  ปตัตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล 

สนามสอบโรงเรยีนสงักดั สพฐ.  สกอ.  
สช.(ยกเวน้เวน้ 5 จงัหวดั)  

ร.ร.กฬีา  ร.ร.ตชด.  ร.ร.พระปรยิตัฯิ 
 
  
 

ศูนยส์อบ ส านักงานสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั  (75  ศูนย)์ 

 
 

 

ศูนยส์อบ  
ส านกัการศกึษา กทม. 

 
 

 

ศูนยส์อบ  
ส านกัการศกึษา เมอืงพทัยา 

 
 

 
สนามสอบโรงเรยีนสงักดั  
อบจ.  อบต.  เทศบาล 

  
 

สนามสอบโรงเรยีน 
สงักดั กทม. 

 
  
 

สนามสอบโรงเรยีน 
สงักดัเมอืงพทัยา 

 
  
 



 
  ข้อแตกต่างระหว่างการจดัสอบ O-NET ปีน้ีกบัปีท่ีแล้ว 

 
 

รายการ ปีน้ี (ปีการศึกษา 2553) ปีท่ีแล้ว (ปีการศึกษา 2552) 

1.ลกัษณะขอ้สอบ แบบฉบบัสัน้ แบบฉบบัยาว 
2.จ านวนชุดวชิาทีส่อบ ช่วงชัน้ละ  2  ชุดวชิา ช่วงชัน้ละ  4  ชุดวชิา 
3.ลกัษณะขอ้สอบใน 
แต่ละชุดวชิา 

ม ี 2  แบบ เป็นขอ้สอบคู่ขนาน 
ผูเ้ขา้สอบคนที ่1 - 15  สอบชุด A 
ผูเ้ขา้สอบคนที ่16 - 30  สอบชุด B 

มแีบบเดยีว  
ผูเ้ขา้สอบทุกคนสอบเหมอืนกนั 

4.จ านวนซอง
แบบทดสอบ 

2  ซอง/ชุดวชิา/หอ้งสอบ 
- ซองที ่1  คนที ่1–15   ชุด A  สแีดง 
- ซองที ่2  คนที ่16-30  ชุด B  สนี ้า
เงนิ 

1  ซอง/ชุดวชิา/หอ้งสอบ 
ซองที ่1  คนที ่ 1 - 30 
 

5.จ านวนมดั
กระดาษค าตอบ 

1  มดั/ชุดวชิา/หอ้งสอบ 
- ชุด A  สแีดง   แจกใหค้นที ่1 – 15   
- ชุด B  สนี ้าเงนิ  แจกใหค้นที ่16-30   

1 มดั/ชุดวชิา/หอ้งสอบ 
แจกใหค้นที ่ 1 - 30 
 

6.การแจกแบบทดสอบ ชุด A  แจกผูเ้ขา้สอบคนที ่ 1 – 15 
ชุด B  แจกผูเ้ขา้สอบคนที ่ 16 – 30 

ขอ้สอบชุดเดยีว แจกผูเ้ขา้สอบคนที ่ 
1 - 30 

7.จ านวนวนัทีส่อบ ช่วงชัน้ละครึง่วนั ช่วงชัน้ละ  2  วนั 
8.การจดัสนามสอบ รวมสนามสอบ 

1  สนามสอบ / หนึ่งต าบล 
ดุลยพนิิจของศูนยส์อบ 

9.การออกเลขทีน่ัง่สอบ
ของผูเ้ขา้สอบกรณพีเิศษ 
( Walk in ในวนัสอบ ) 

ในวนัสอบหากมนีกัเรยีน  Walk in 
ศูนยส์อบตอ้งเป็นผูด้ าเนินการและตอ้ง
เพิม่ขอ้มลูในระบบ O-NET ดว้ย 

สทศ. เป็นผูด้ าเนินการ 

10.การแกไ้ขขอ้มลูผูเ้ขา้
สอบ 

ในวนัสอบหากพบขอ้มลูของผูเ้ขา้สอบ
ไมถู่กตอ้ง  ใหผู้เ้ขา้สอบแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ในแบบฟอรม์ สทศ.6   แลว้สนามสอบ
รวบรวมส่งศูนยส์อบ  และศูนยส์อบ
รวบรวมส่ง สทศ. พรอ้มกล่อง
กระดาษค าตอบ   

โรงเรยีนส่งเอกสารขอ้แกไ้ข 
ทางไปรษณยี ์หรอื 
ส่ง FAX มาที ่สทศ.  

 
 



ปกหลงั - ดา้นนอก 
  รายช่ือผูป้ระสานงานการจดัสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา  2553 

 
 
@ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  

โทรศพัท ์ 02 – 217 – 3800 
โทรสาร 02 – 219 – 2996 
website www.niets.or.th 
e-mail webmaster@niets.or.th 
 
 
@ กลุ่มงานบริหารการทดสอบ  (สอบถามเกีย่วกบัการจดัสอบ  การเงนิ  การส่งเอกสารและแบบทดสอบ) 
  

โทรศพัท ์ 02 – 217 – 3800   
ต่อ  111     พฒันา 
ต่อ  509     สมชาย 

โทรศพัทม์อืถอื 081–731–4147 
e-mail patana@niets.or.th 

somchai@niets.or.th 
 
 
@ กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการทดสอบ   
                                               (สอบถามเกีย่วกบัการใชง้านระบบ O-NET และฐานขอ้มลูการสอบ ) 

 

โทรศพัท ์ 02 – 217 – 3800   
ต่อ  605     ปิยะพงษ์            ต่อ  701     สุทศิา 
ต่อ  702     ภรูชิา                 ต่อ  705     สุกจิ   
ต่อ  706     สรรเสรญิ  

โทรศพัทม์อืถอื 081–731–4145 
081–731–4146 

e-mail piyapong@niets.or.th 
sansern@niets.or.th

 

http://www.niets.or.th/
mailto:patana@niets.or.th
mailto:somchai@niets.or.th
mailto:piyapong@niets.or.th

