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 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนองคกร

ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับ           

การศึกษา วิจัย พัฒนา และใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษา

และทดสอบทางการศึกษาอยางตอเน่ือง รวมท้ังเปนศูนยกลางความรวมมือ        

ดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีภาระ

หนาท่ีสําคัญอยางหน่ึง คือ จัดสอบวัดผลระดับชาติใหแกนักเรียนทุกคน             

เพือ่โรงเรียนจะไดนาํผลประเมินท่ีไดไปปรับปรงุการเรียนการสอน และเพ่ือนาํ

ผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชผลการเรียนของ            

ผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดสวน 70 : 30 นอกจากน้ีการสอบ O-NET คะแนน
ที่ไดยังนําไปใชในการเปนสวนหน่ึงของการเขาศึกษาตอ การดําเนินการ         
ระดับสนามสอบซ่ึงประกอบดวย หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางและ

กรรมการคุมสอบ รวมท้ังบุคลากรในตําแหนงตางๆ ตองใหความสําคัญกับ

การบริหารจัดการทดสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีความโปรงใส 

ยุติธรรมและไมทุจริต
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 เพือ่ใหการบริหารงานการทดสอบทางการศึกษา สาํเร็จลลุวงไปดวยดี 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)ไดจัดทําคูมือการจัด

สอบ O-NET สําหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ เพื่อใชในการประชุม

ชี้แจงบุคลากรระดับสนามสอบ และใหผูเกี่ยวของไดศึกษา ทําความเขาใจ  

และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะชวย

ใหการจัดการทดสอบบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณที่ตั้งไว

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หวังเปน 

อยางยิ่งวา คูมือนี้จะชวยใหผูที่เกี่ยวของทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน)  ขอขอบคุณศนูยสอบและสนามสอบทุกแหง รวมท้ังบุคลากรทุกทาน 

ในความรวมมือไว ณ ที่นี้ดวย 

(รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ)

ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
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 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มีภาระ

หนาท่ีสําคัญอยางหน่ึง คือ จัดสอบวัดผลระดับชาติใหแกนักเรียนทุกคน                            

เพื่อโรงเรียนจะไดนําผลประเมินที่ไดไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือนํา

ผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชผลการเรียนของ           

ผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดสวน 70 : 30  

 สาํหรบัปการศกึษา 2557 สทศ.กาํหนดวนัสอบ O-NET ระดับชัน้ ป.6

ในวันที่ 31 มกราคม 2558 ระดับชั้น ม.3 สอบในวันที่ 31 มกราคม -                         

1 กุมภาพันธ 2558 สถาบันทดสอบฯ ขอใหกรรมการคุมสอบปฏิบัติหนาท่ี

ตามคูมือการจัดสอบสําหรับกรรมการคุมสอบอยางเครงครัด ใหมีมาตรฐาน 

มีความโปรงใสและยุติธรรม เปนไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติที่ สทศ.ไดกําหนดไว
 การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการคุมสอบ ตองรายงานตัวตอหัวหนา

สนามสอบไมนอยกวา 30 นาทีกอนเวลาสอบ หลังจากรับซองแบบทดสอบ           
ซองกระดาษคําตอบ และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบเรียบรอยแลว ตองไปประจําที่

หองสอบ กอนถึงเวลาสอบ 15 นาทีใหกรรมการคุมสอบยืนประจําที่ประตู

ทางเขาหองสอบเพ่ือตรวจบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน ตรวจ
อุปกรณที่อนุญาตใหนําเขาหองสอบไดแก ปากกา ดินสอดาํ 2B ยางลบและ           
กบเหลาดินสอเทาน้ัน กอนอนุญาตใหเขาหองสอบและไมอนุญาตใหผูเขาสอบ

นําโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสตางๆและสิ่งนอกเหนือจาก

อุปกรณที่กําหนดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด กอนถึงเวลาสอบ 10 นาที ขอให
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กรรมการคุมสอบนําซองแบบทดสอบแสดงใหผูเขาสอบดูวาซองแบบทดสอบ

อยูในสภาพเรียบรอย ยังไมมีการเปดซองแบบทดสอบกอนสอบ สําหรับการ

แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ ตองแจกตามลําดับจากเลขที่นั่งสอบ

นอยไปมากเปนรปูตัว U อยางเครงครัด เนือ่งจาก สทศ.ไดจดัเรียงแบบทดสอบ

และสลับชุดไวเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ขอใหกรรมการคุมสอบไดเขมงวดใน

เรื่องของการใหผูเขาสอบระบายรหัส ชุดขอสอบใหถูกตองตามแบบทดสอบ

ที่ตนเองไดรับ ซึ่งในแตละวิชา ผูเขาสอบอาจไดรหัสชุดขอสอบท่ีแตกตางกัน

และหามกรรมการคุมสอบแกไขรหัสชุดขอสอบของผูเขาสอบ โดยที่ไมมี            

การตรวจสอบจากรหัสชุดขอสอบ และหามผูเขาสอบทําขอสอบจนกวาจะ 

ถึงกําหนดเวลา

 ระหวางการสอบขอใหกรรมการคุมสอบเครงครัดในการกํากับ        

หองสอบ งดทํากิจกรรมตางๆ เชน พูดคุยเสียงดัง เลนไลน เลนเฟสบุค              

ทํางานสวนตัว อานหนังสือ รวมทั้งจดบันทึกขอความใดๆ ออกจากหองสอบ 

หามทําสําเนาแบบทดสอบดวยวิธีการถายภาพ ถายเอกสารและวิธีการอื่นๆ

โดยเด็ดขาด รวมทั้งงดการใชโทรศัพทมือถือ อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณ               

อิเลคทรอนิกสทุกชนิด ในระหวางการสอบตองมีกรรมการคุมสอบประจําที่ 
หองสอบตลอดเวลา และหากพบเห็นการทุจรติตองรบีรายงานใหหวัหนาสนาม
สอบทราบทันทีพรอมใหผูเขาสอบบันทึกรับทราบในแบบบันทึกผูปฏิบัติผิด

ระเบียบการสอบ (สทศ.5) ซึ่งในระหวางนั้นขอใหกรรมการคุมสอบตรวจดูวา

ผูเขาสอบลงลายมือชื่อครบถวน และระบายรหัสชุดขอสอบถูกตอง  

 หลังเสร็จสิ้นการสอบแตละวิชา ใหกรรมการคุมสอบเก็บกระดาษ       

คําตอบของผูเขาสอบและขาดสอบใหครบตามจํานวน โดยการนํากระดาษ        

คําตอบของผูเขาสอบเทียบกับรายชื่อในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) เมื่อ
ตรวจกระดาษคาํตอบเปนทีเ่รยีบรอยใหนาํใบเซน็ชือ่ผูเขาสอบ (สทศ.2) ทีร่ะบุ 
“สนามสอบใชหุมกระดาษคําตอบ และสงคืน สทศ.” หุมกระดาษคําตอบ



ทั้งหมดโดยแลวประกบดวยกระดาษแข็ง ดานบน - ลาง แลวบรรจุในซอง

กระดาษคาํตอบ ยงัไมตองปดผนกึซองกระดาษคาํตอบ สาํหรับแบบทดสอบให

ตรวจนบัจาํนวนใหครบตามทีร่ะบไุวหนาซองแบบทดสอบ แลวนาํสงกรรมการ

กลางทันท ีในขณะท่ีกรรมการกลางตรวจนับจาํนวนกระดาษคําตอบและแบบ

ทดสอบ  กรรมการคมุสอบตองยนืกํากับการนบัของกรรมการกลาง จนกระทัง่

กรรมการกลางปดผนึกซองกระดาษคําตอบและปดทับดวยเทปกาวพิเศษ       

แบบทําลายตัวเองเปนที่เรียบรอย จึงลงชื่อสงกระดาษคําตอบ  

 แบบทดสอบถือเปนเอกสารลับทางราชการและเปนสมบัติของ สทศ. 

หามนําไปเผยแพรโดยเด็ดขาดมิเชนนั้นอาจอาจถูกดําเนินการทางกฎหมาย 

 เม่ือดาํเนนิการสอบเสรจ็สิน้แลว ขอใหสนามสอบ/ศนูยสอบเกบ็รักษา

แบบทดสอบไวจนกระท่ัง สทศ.ประกาศผลสอบ จงึอนุญาตใหศนูยสอบทําลาย

สทศ.กําหนดวันประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในวันที่ 15 

มีนาคม 2558 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558           

ผานเวบ็ไซต สทศ. www.niets.or.th เขาเมนปูระกาศผลสอบ O-NET เพือ่ให

โรงเรียนและหนวยงานตางๆ สามารถนําคะแนนไปใชตอไป ซึ่งการประกาศ

คะแนนสอบสามารถดูไดทั้งในระดับโรงเรียน (โรงเรียนใช Username และ 
Password) และระดับรายบุคคล (นักเรียนใชเลขบัตรประชาชน)

 สทศ.ขอขอบคุณกรรมการคุมสอบทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ

ดําเนินการบริหารการจัดสอบในสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย           
มีความโปรงใส ความยุติธรรม และเปนไปตามมาตรฐาน การทดสอบทาง       
การศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการจัดสอบของเรามีความนาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับ

และเปนมาตรฐานเดียวกนัทั่วประเทศ
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 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดทํา

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหดําเนินงานเกี่ยวกับการ

บริหารการทดสอบ การจัดระบบวิธีการทดสอบ บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ

ทดสอบการพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล การรายงานผลและการนาํผล

ไปใช มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงจําเปน

ตองกําหนดมาตรฐานการทดสอบแหงชาติขึ้น โดยมีคณะอนุกรรมการยกราง

การกําหนดมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา ทําหนาที่กําหนดขอบเขต 
และรายละเอยีดของมาตรฐานแตละดาน เพือ่ใหครอบคลมุโครงสรางและการ

ดําเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และ

สามารถนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมได โดยมาตรฐานที่ไดมี
การจัดทําขึ้น ประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ไดแก
 1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ เปนมาตรฐานเพื่อการประกัน

คณุภาพวา ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบตัไิดจรงิ 
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเช่ือถือไดในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 2. มาตรฐานบคุลากรดานการทดสอบ เปนมาตรฐานเพือ่การประกนั

คณุภาพวา บคุลากรทีเ่กีย่วของกบัการทดสอบมคีณุภาพ คณุสมบัต ิและหนาที่

เทียบตามมาตรฐานสากล 

1.1.
ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍºÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº

·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒμÔ ÔμμμμμÔ
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 3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ เปนมาตรฐานเพ่ือการประกัน

คณุภาพวา แบบทดสอบทีใ่ชในการวดัและประเมนิ มกีารพฒันาอยางมรีะบบ  

มีขั้นตอนการดําเนินการท่ีเปนมาตรฐานเช่ือถือไดมีสารสนเทศเชิงประจักษ 

และเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพดานความตรง ความเที่ยง และมีความ

ยุติธรรม  

 4. มาตรฐานการพิมพ การรับ/สง การตรวจ และการประมวลผล

เปนมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพวา ระบบการพิมพแบบทดสอบและ

กระดาษคาํตอบ มกีารควบคมุและกาํกบัการดาํเนนิงานอยางมขีัน้ตอนทีช่ดัเจน

มีมาตรการดานความปลอดภัยและมีการเก็บรักษาความลับอยางรัดกุม           

มกีระบวนการตรวจใหคะแนนทีถ่กูตอง มรีะบบชดัเจนและสามารถตรวจสอบ

ความผิดพลาดได และมีการรายงานผลดวยคะแนนที่มีความหมาย และมีการ

แปลคะแนนอยางเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแตละคร้ัง/ป

 5. มาตรฐานการรายงานผล และการนําผลไปใชเปนมาตรฐานเพ่ือการ

ประกนัคณุภาพวาการรายงานผลและการนําผลไปใชมคีวามถูกตองเหมาะสม

และเปนธรรม
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 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National 

Education Test : O-NET) เปนการทดสอบใหกับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งนักเรียน

เทียบเทาในแตละระดับช้ัน

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃ·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÃÐ Ñ́ºªÒμÔ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (O-NET)

 1. เพือ่ทดสอบความรูและความคดิของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

 2. เพือ่ทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.2.
¡ÒÃ·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÃÐ´ÑºªÒμÔ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (O-NET) ÃÐ Ñ́ºªÒμÔ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (O-NET) 

 ÃÐ´ÑºªÑé¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6  ÃÐ Ñ́ºªÑé¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6 

áÅÐ ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 3

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557

Õ 3Õ 3

77
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 3. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหน่ึงในการจบ        

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 4. เพือ่นาํผลการสอบไปใชในการปรบัปรงุคณุภาพการเรยีนการสอน

ของโรงเรียน

 5. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรู ของ

นักเรียนระดับชาติ

 6. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอื่น

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÐ´ÑºÊ¹ÒÁÊÍº »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

 1. หัวหนาสนามสอบ หัวหนาสนามสอบเปนประธานศูนยสอบ          

เครือขาย/ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูแทน/ผูที่ศูนยสอบพิจารณาแตงตั้งตาม

ความเหมาะสม

 2. กรรมการกลาง อตัรา 1 คน : 3 หองสอบ (ในกรณจีาํนวนหองสอบ

ตั้งแต 3 หองขึ้นไป)

 สนามสอบที่มีการรวมโรงเรียนสามารถแตงตั้งกรรมการกลางฝาย

ประชาสัมพันธ เพ่ือทําหนาท่ีในการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับการสอบ  

รวมท้ังการแตงต้ังกรรมการกลางฝายพยาบาลโดยใหอยูในดุลยพินิจของ                
ศูนยสอบในการพิจารณาแตงตั้ง
 3. กรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน : 1 หองสอบ (กรรมการคุมสอบ

ในแตละหองสอบใหมาจากตางโรงเรียนกัน และกรรมการคุมสอบไมคุมสอบ

นักเรียนตนเอง)
 4. นักการ ภารโรง อัตรา 1 คน : 5 หองสอบ
 5. เจาหนาท่ีอื่นๆ เชน เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย ในสนามสอบท่ีมีความเส่ียง สามารถพิจารณาแตงต้ัง เจาหนาที่       

เพิ่มเติม เพื่อดูแลความเรียบรอยในสนามสอบ 
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 เพื่อใหการบริหารการทดสอบในระดับสนามสอบและหองสอบเปน

มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จึงขอใหกรรมการคุมสอบไดปฏิบัติตามวิธีการ

ทํางานของกรรมการคุมสอบอยางเครงครัด ในทุกวิชาที่มี การสอบ ดังนี้

¡‹Í¹àÇÅÒÊÍº 30 ¹Ò·Õ

 1. รายงานตัวตอหัวหนาสนามสอบ
 2. รับ 1. ซองแบบทดสอบ 2. ซองกระดาษคําตอบ 3. ใบเซ็นชื่อ           

ผูเขาสอบ (สทศ.2) (มี 2 แผน/วิชา) และตรวจสอบซองแบบทดสอบวาชํารุด

หรือมีการเปดซองแบบทดสอบกอนหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบใบเซ็นชื่อ                    

ผูเขาสอบ (สทศ.2) ซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบวาตรงกับวิชา

ที่จะสอบ หากพบปญหาใหรายงานหัวหนาสนามสอบทันที

¡‹Í¹àÇÅÒÊÍº 20 ¹Ò·Õ

 ตรวจสอบความเรียบรอยภายในหองสอบ เชน บอรดนิทรรศการ  
อุปกรณหนังสือเรียน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนท่ีมีเนื้อหาท่ีอาจสงผลตอความไม
ยตุธิรรมในการสอบ หากพบเหน็ใหแจงหวัหนาสนามสอบเพือ่ดําเนนิการแกไข

3.3.
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØÁÊÍº¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØÁÊÍº
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¡‹Í¹àÇÅÒÊÍº 15 ¹Ò·Õ 

 ใหกรรมการคุมสอบยนืประจาํท่ีประตเูพือ่ตรวจหลักฐานของผูเขาสอบ

กอนอนุญาตใหเขาหองสอบ ซึ่งปฏิบัติดังนี้

 1. ตรวจดูบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน              

หากไมมีใหติดตอหัวหนาสนามสอบ

 2. ตรวจดูรูปในบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน

เทียบกับตัวผูเขาสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน จึงอนุญาตใหเขาสอบ หากไมใช

บุคคลเดียวกันใหติดตอหัวหนาสนามสอบ

 3. ตรวจดอูปุกรณของผูเขาสอบ อนญุาตใหผูเขาสอบนาํเฉพาะปากกา 

ดินสอ 2B และยางลบเทานั้นเขาหองสอบ  

 4. แจงใหผู เขาสอบนั่งที่โตะใหตรงตามรายช่ือและหมายเลขท่ี          

นั่งสอบ โดยดูจากสติ๊กเกอรบนโตะและแผนผังที่นั่งสอบหนาหอง

¡‹Í¹àÇÅÒÊÍº 10 ¹Ò·Õ

 1. แจงตารางสอบ ระเบียบการสอบและแจงใหผูเขาสอบใชปากกาใน

การกรอกขอมูลและใชดินสอดํา 2B ในการระบายและใชยางลบลบใหสะอาด

ตรงขอที่ไมตองการ
 2. ใหกรรมการคุมสอบนําซองบรรจุแบบทดสอบ แสดงใหผูเขาสอบ
ทั้งหองไดเห็นวาอยูในสภาพเรียบรอยและเชิญผูเขาสอบ 2 คน ลงช่ือยืนยัน

ความเรียบรอยของซองแบบทดสอบ
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 3. ใหผู เขาสอบที่เปนสักขีพยาน ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความ

เรียบรอยของซองแบบทดสอบในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) ทั้ง 2 แผน

 4. กรรมการคุมสอบแจกกระดาษคําตอบใหกับผูเขาสอบเรียงลําดับ

จากเลขที่นั่งสอบจากนอยไปหามากเปนรูปตัว U  

 5. เมือ่แจกกระดาษคาํตอบครบทัง้หมด ใหแจงผูเขาสอบทกุคนปฏบิตัิ

พรอมกันทุกคนตามลําดับ ดังนี้

  5.1 ตรวจสอบรายช่ือบนกระดาษคําตอบของผูเขาสอบวาตรงกับ

ผูเขาสอบ และขอมูลตางๆ บนหัวกระดาษคําตอบวาถูกตอง  (หากไมตรงตอง

แจงกรรมการคุมสอบทันที)

  5.2 ใหผูเขาสอบลงลายมือชื่อในชอง “ลายมือชื่อผูเขาสอบ”

     5.3 หากผูเขาสอบพบขอมลูบางสวนไมถกูตองใหแจงแกไขขอมลู

โดยใชแบบฟอรมคําขอแกไขขอมูล (สทศ.6)

¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂ¢Í§áºº·´ÊÍº
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒà¢ŒÒÊÍº áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØÁÊÍº
¢ÍÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò «Í§áºº·´ÊÍºÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾àÃÕÂºÃŒÍÂ´Õ áÅÐÂÑ§äÁ‹ÁÕ¡ÒÃà»�´ ¡‹Í¹·íÒ¡ÒÃÊÍº
 Å§ª×èÍ.............................(¼ÙŒà¢ŒÒÊÍº ¤¹·Õè 1) Å§ª×èÍ...........................................(¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØÁÊÍº ¤¹·Õè 1)
 Å§ª×èÍ.............................(¼ÙŒà¢ŒÒÊÍº ¤¹·Õè 2) Å§ª×èÍ...........................................(¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØÁÊÍº ¤¹·Õè 2)
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¡‹Í¹àÇÅÒÊÍº 5 ¹Ò·Õ

 1. แจกแบบทดสอบ โดยยงัไมใหผูเขาสอบเปดแบบทดสอบ เนือ่งจาก

แบบทดสอบมีจํานวน 6 ชุดซึ่งแตละชุดจะมีความแตกตางกันและมีรหัส          

ชุดขอสอบ ระบุบริเวณดานหนาปกแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบท้ัง 6 ชุดได

จดัเรียงสลับชดุไว เปนทีเ่รียบรอยแลว กรรมการคุมสอบตองแจกแบบทดสอบ

ตามลําดับเปนรูปตวั U เรียงตามลําดับจากเลขที่นั่งสอบนอยไปหามาก  

 2. ใหผูเขาสอบ กรอกรายชือ่และเลขทีน่ัง่สอบบนหนาปกแบบทดสอบ

ดวยปากกา

 3. แจงใหผูเขาสอบตรวจดูรหัสชุดขอสอบบนปกแบบทดสอบท่ี           

ไดรับและระบายรหัสชุดขอสอบบนกระดาษคําตอบดวยดินสอบดํา 2B

ใหถกูตอง (ยํา้ใหผูเขาสอบตองระบายรหัสชดุขอสอบ มฉิะน้ันจะไมมคีะแนน

ในรายวิชานั้นๆ)

àÁ×èÍ¶Ö§àÇÅÒÊÍº

 1. แจงใหผูเขาสอบ เปดแบบทดสอบได

 2. แจงใหผูเขาสอบเปดนับจํานวนหนาของแบบทดสอบวาครบถวน 

หากแบบทดสอบหนาใดหรอืขอใดพมิพไมชดัเจน ใหแจงกรรมการคมุสอบเพือ่
เปลี่ยนแบบทดสอบฉบับใหมทันที
 3. ประกาศใหผูเขาสอบอานคําชีแ้จงใหเขาใจและเร่ิมทาํแบบทดสอบ
โดยยํ้าใหชัดเจนวาให ระบายคําตอบดวยดินสอดํา 2B  เทาน้ัน  
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ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÊÍº¼‹Ò¹ä»áÅŒÇ 30 ¹Ò·Õ

 1. กรรมการคุมสอบนําใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) ทั้ง 2 แผน ใหผู

เขาสอบลงช่ือ

 2. ใหผูเขาสอบลงลายมือช่ือดวยปากกาในใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ (สทศ.

2) ทั้ง 2 แผน และยํ้าวาใหผูเขาสอบลงลายมือชื่อใหเหมือนกับในกระดาษคํา

ตอบ (สทศ.1) 

 3. ใหผูเขาสอบกรอกรหัสชุดขอสอบที่ตนเองไดรับ ลงในใบเซ็นชื่อผู

เขาสอบ (สทศ.2)

 4. ระหวางที่ผูเขาสอบลงลายมือชื่อ กรรมการคุมสอบตองตรวจ

สอบการระบายรหัสชุดขอสอบของผูเขาสอบวาถูกตอง เพื่อปองกันการ

ระบายรหัสชุดขอสอบผิด และใหกรรมการคุมสอบลงลายมือช่ือ ในชอง 

“ลายมือชื่อกรรมการคุมสอบ”

 5. เก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของนักเรียนที่ขาดสอบ             

กลับคืน

 6. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบท่ีมาสายเกิน 30 นาที เขาหองสอบ               

ผูเขาสอบทีม่าสาย (ภายใน 30 นาทหีลงัจากท่ีเริม่สอบ) ไมวากรณใีดๆ จะไมได
รับการตอเวลาสําหรับการสอบในวิชานั้นๆ
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ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÊÍº

 1. ในกรณีที่ผูเขาสอบมีความจําเปนตองเขาหองนํ้า ใหกรรมการ              

คุมสอบติดตามผูเขาสอบและตรวจดูภายในหองนํ้ากอนและหลังจากท่ีผู          

เขาสอบใชหองนํ้า เพื่อปองกันการทุจริต

 2. ตรวจดูความเรียบรอยระหวางการสอบ ใหมีความโปรงใส ไมมี

การทุจริตระหวางการสอบ และควบคุมการสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
 3. ประกาศเวลา ใหผูเขาสอบทราบในแตละวิชา ดังนี้

  ครัง้ที ่1 เมือ่การสอบผานไป 30 นาที 

    (สาํหรบัผูเขาสอบระดบัชัน้ป.6)
    เมือ่การสอบผานไป 1 ชัว่โมง 
    (สาํหรบัผูเขาสอบระดบัชัน้ ม.3)

  ครั้งที่ 2 กอนหมดเวลาสอบ 5 นาที 

           ครั้งที่ 3 เมื่อหมดเวลาสอบ  
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àÁ×èÍËÁ´àÇÅÒÊÍº

  1. แจงใหผูเขาสอบวางดินสอหรือปากกาและหยุดทําแบบทดสอบ 

และตรวจสอบความเรียบรอยของกระดาษคําตอบ

  2. ใหผูเขาสอบวางกระดาษคําตอบบนแบบทดสอบ

  3. หามผูเขาสอบลุกจากท่ีนั่งจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต

  4. กรรมการคุมสอบตรวจสอบการกรอกขอมูลของผูเขาสอบบน

ปกแบบทดสอบ การกรอกขอมูลและการระบายบนหัวกระดาษคําตอบให            

ครบถวนและถูกตอง

  5. กรรมการคุมสอบคนที่ 1 เก็บแบบทดสอบ

   กรรมการคุมสอบคนที่ 2 เก็บกระดาษคําตอบ

  6. เม่ือเกบ็แบบทดสอบและกระดาษคาํตอบเรียบรอยแลวประกาศ

ใหผูเขาสอบลุกออกจากหองสอบอยางเปนระเบียบ

  7. กรรมการคุมสอบ ตรวจสอบจํานวนและความถูกตองของ      

แบบทดสอบและบรรจุลงซอง

  8. กรรมการคมุสอบตรวจสอบความถกูตองของใบเซน็ชือ่ผูเขาสอบ 

(สทศ.2) ทั้ง 2 ใบและกรอกขอมูลใหถูกตอง
  9. กรรมการคุมสอบตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบเทียบกับ              

ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) และตรวจสอบการกรอกขอมูล การระบายรหัส

ชุดขอสอบ 
 10. ใชใบเซน็ช่ือผูเขาสอบ (สทศ.2) ทีร่ะบ ุ“สนามสอบใชหุมกระดาษ
คาํตอบ และสงคนื สทศ.” หุมกระดาษคาํตอบทัง้หมด ใชกระดาษแขง็ปดดาน
บน - ลาง แลวบรรจลุงในซองกระดาษคําตอบและกรอกขอมลูบนซองกระดาษ

คําตอบใหเรียบรอย (หามปดผนึกซองกระดาษคําตอบ)
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 11. นําซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบและเอกสารการสอบ 

สงกรรมการกลาง/หัวหนาสนามสอบ  

   11.1 ซองกระดาษคําตอบ ซึ่งภายในจะประกอบดวย  

    1. กระดาษคําตอบท่ีมจีาํนวนครบถวน (ทัง้ของผูเขาสอบ

และผูขาดสอบ) ตามใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)  

    2. ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) จํานวน 1 แผนที่ใชหุม

กระดาษคําตอบ ในระดับช้ัน ป.6 ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) จะมี 2 แผน

ตามวิชาที่สอบ

    3. เทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเอง

   11.2 ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) อีก 1 แผนที่เหลือ (ระบุ 

“สนามสอบสงคืนศูนยสอบ ศูนยสอบเก็บไว) และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบกรณี

พิเศษ (สทศ.3)

   11.3 เอกสารอื่นๆ ถามี เชน แบบฟอรมสําหรับผู ปฏิบัติ           

ผิดระเบียบการสอบ (สทศ.5) แบบฟอรมคําขอแกไขขอมูล (สทศ.6) เปนตน

   11.4 ซองแบบทดสอบ ซึ่งบรรจุแบบทดสอบที่มีจํานวน             

ครบถวนตามที่ระบุไวบนหนาซองแบบทดสอบ  
 12. รอใหกรรมการกลางตรวจนับจํานวน และความถูกตองของ

กระดาษคําตอบใหเรียบรอย จึงปดผนึกซองกระดาษคําตอบและปดทับดวย

เทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเองทันที แลวจึงลงชื่อสงกระดาษคําตอบ
 13. รอใหกรรมการกลางตรวจนับจํานวนแบบทดสอบและเอกสาร
ตางๆ ใหเสร็จสิ้นแลวจึงลงชื่อใบบัญชีรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ
ระหวางหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (O-NET 1)
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¢ŒÍ»¯ÔºÑμÔÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¤ØÁÊÍº

 1. หาม กรรมการคมุสอบแกไขแบบทดสอบหรืออธิบายใดๆ เพิม่เตมิ

จากคําชี้แจงในแบบทดสอบ เวนแตจะไดรับแจงจากหัวหนาสนามสอบ  

 2. หาม ผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบ นาํแบบทดสอบและกระดาษ 

คําตอบออกไปจากหองสอบ แบบทดสอบถือเปนเอกสารลับทางราชการและ

เปนสมบัติของ สทศ.

 3. หาม ผู เขาสอบและกรรมการคุมสอบจดบันทึกขอความใดๆ            

ออกจากหองสอบเปนอันขาด

 4. หาม กรรมการคุมสอบทําสําเนาแบบทดสอบดวยวิธีการถายภาพ 

ถายเอกสารและวิธีการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

 5. หาม กรรมการคุมสอบใชโทรศัพทมือถือ อุปกรณสื่อสารและ           
อุปกรณอิเลคทรอนิกสทุกชนิด

 6. กํากับการสอบในหองสอบตลอดเวลายกเวนมีเหตุสุดวิสัยจะตอง

มีกรรมการอยางนอย 1 คน อยูในหองสอบ
 7. งดทํากิจกรรมที่อาจสงผลใหเกิดการทุจริตหรือรบกวนผูเขาสอบ 

เชน พูดคุยเสียงดัง เลนไลน เลนเฟคบุค ทํางานสวนตัว อานหนังสือ เปนตน
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á¼¹¼Ñ§¡ÒÃá¨¡ - à¡çºáºº·´ÊÍºá¼¹¼Ñ§¡ÒÃá¨¡ - à¡çºáºº·´ÊÍº

áÅÐ¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒμÍº μÒÁÅíÒ´Ñºà»š¹ÃÙ»μÑÇ UáÅÐ¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒμÍº μÒÁÅíÒ´Ñºà»š¹ÃÙ»μÑÇ U

 การแจก - เก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ ใหแจกเปนรูปตัว U 

เรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบจากนอยไปหามาก (เรียงจากลําดับ ที่ 1-30)

ดานหลังหองสอบ

โตะกรรมการคุมสอบ คนที่ 1

โตะกรรมการคุมสอบ คนที่ 2
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ÃÙ»áºº¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºËÑÇ¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒμÍºÃÙ»áºº¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºËÑÇ¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒμÍº

หัวกระดาษคําตอบแบบลงขอมูล

 2.1 ตรวจสอบลายมือชื่อผูเขาสอบวาลงชื่อเรียบรอยหรือไม
    2.2 ตรวจวากรรมการคุมสอบลงชื่อครบทั้ง 2 คนหรือไม

    2.3 กรณีนักเรียนขาดสอบ กรรมการคุมสอบระบายตรงชอง “ข” 

ขาดสอบ
   2.4  ตรวจสอบการระบายรหัสชุดขอสอบวาไดระบายหรือไม  

2.3 2.1

2.2

2.4
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หัวกระดาษคําตอบสํารอง

 2.5  กรณีใชกระดาษคําตอบสํารอง  ตองตรวจสอบวาผูเขาสอบกรอก

ขอมูลบนหัวกระดาษคําตอบทุกชองครบถวนหรือไม

2.5 กระดาษคําตอบสํารอง ตองตรวจสอบขอความทั้งหมด
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 สาํหรบัการรบัซองแบบทดสอบและซองกระดาษ

คําตอบ ของการสอบระดับช้ัน ป.6 ในวิชาคณิตศาสตร

กบัวชิาสังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ           

ขอใหกรรมการคุมสอบปฏิบัติดังนี้

 - กอนเวลาสอบ 30 นาทีของแตละชวง

เวลาสอบ รับซองแบบทดสอบของวิชาสอบแรก (ไดแก

วิชาคณิตศาสตรหรือวิชาภาษาไทย) พรอมซองกระดาษ            

คําตอบ และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)  

 - กอนหมดเวลาสอบวิชาแรก 20 นาท ี (ของ
แตละชวงเวลาสอบ)ใหกรรมการคุมสอบ 1 คน มารับซอง

แบบทดสอบวิชาที่ 2 (ไดแกวิชาสังคมศึกษาฯ หรือวิชา
ภาษาอังกฤษ) และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) เพื่อไป

แจกตามกาํหนดเวลา(ซองกระดาษคาํตอบไมมเีนือ่งจาก

กระดาษคําตอบใชรวมกันกับวิชาแรกที่กําลังสอบ)

ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃÃÑº«Í§áºº·´ÊÍº¢Í§¡ÒÃÊÍº O-NET  

ÃÐ Ñ́ºªÑé¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6

 **ทัง้นี ้หามกรรมการกลาง/หวัหนาสนามสอบ แจกซองแบบทดสอบ
ทีใ่ชสอบท้ัง 2 วชิาไปพรอมกัน ขอใหกรรมการคุมสอบมารับตามระยะเวลา
ที่กําหนด**
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8.30 น. - 9.20 น. 
วิชาคณิตศาสตร

9.20 น. - 10.10 น.
วิชาสังคมศึกษาฯ

10.30 น. - 11.20 น.
วิชาภาษาไทย

11.20 น. - 12.10 น.
วิชาภาษาอังกฤษ

13.10 น. - 14.00 น.
วิชาวิทยาศาสตร

14.10 น. - 15.50 น.
สุขศึกษา/ศิลปะ/
การงานอาชีพ

กอนหมดเวลาสอบ
วิชาคณิตศาสตร 20 นาที

(เวลา 9.00 น.)

กอนหมดเวลาสอบ
วิชาภาษาไทย 20 นาที

(เวลา 11.00 น.)

 ใหกรรมการคุมสอบไปรับซอง
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาฯ 
และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)       
ที่กองกลางของสนามสอบ แลว
แจกแบบทดสอบ โดยวางบนโตะ
ผูเขาสอบ และหามผูเขาสอบ เปด
แบบทดสอบก อนถึงเวลาสอบ        
เม่ือเริ่มสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ให
กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบ
วชิาคณิตศาสตรกลบัคนื และตรวจ
นับใหครบถวน กอนบรรจุใสซอง

 ใหกรรมการคุมสอบไปรับซอง
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)            
ที่กองกลางของสนามสอบ แลว
แจกแบบทดสอบโดยวางบนโตะ
ผูเขาสอบ และหามผูเขาสอบเปด
แบบทดสอบกอนถึงเวลาสอบ

 เ มื่ อหมด เ วลาสอบ 
วิชาคณิตศาสตร ประกาศ
ใหผู เขาสอบเริ่มสอบวิชา
สังคมศึกษาฯ และแจงให
ผู เขาสอบระบายรหัสชุด
ขอสอบบนกระดาษคําตอบ 
และกรรมการคุมสอบให
ผู  เข าสอบ ลงลายช่ือใน
ใบเซ็นชื่อผู เขาสอบ และ
กํากับใหผู เขาสอบกรอก
รหัสชดุขอสอบในใบเซ็นช่ือ           
ผูเขาสอบใหถูกตอง 

 เมื่อหมดเวลาสอบวิชา
ภาษาไทย ประกาศใหผู 
เขาสอบเร่ิมสอบวิชาภาษา
อังกฤษ และแจงใหผู เขา
สอบระบายรหัสชุดขอสอบ
บนกระดาษคําตอบ และ
กรรมการคุมสอบใหผู เขา
สอบลงลายชื่อในใบเซ็น
ชื่อผู เขาสอบ และกํากับ
ใหผูเขาสอบกรอกรหัสชุด
ขอสอบบนใบเซ็นช่ือผูเขา
สอบใหถูกตอง

หมดเวลาสอบ
วิชาสังคมศึกษา

หมดเวลาสอบ
ภาษาอังกฤษ

ใหเก็บกระดาษคําตอบและแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
และตรวจนับใหครบถวนกอนบรรจุใสซอง

ดําเนินการสอบปกติ

เนื่องจากแบบทดสอบ
ทั้ง 3 วิชา อยูในฉบับ

เดียวกัน

แนวปฏิบัติในการแจกและเก็บแบบทดสอบสําหรับกรรมการคุมสอบของการสอบ O-NET

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ใหเก็บกระดาษคําตอบและแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาฯ
และตรวจนับใหครบถวนกอนบรรจุใสซอง

ประกาศใหผูเขาสอบทราบเม่ือหมดเวลาการสอบของแตละวิชา
และเม่ือถึงเวลา 15.50 น. ใหเก็บกระดาษคําตอบและแบบทดสอบ

พรอมทั้งตรวจนับใหครบถวนกอนบรรจุใสซอง

ชวงเวลาสอบ การดําเนินการ กรรมการคุมสอบคนท่ี 1 กรรมการคุมสอบคนที่ 2
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1. วิธีปฏิบัติกรณีนักเรียนขาดสอบ

 ระหวางการสอบ กรณีมีผูขาดสอบ  ใหกรรมการคุมสอบปฏิบัติดังนี้

 1. เขียนคําวา “ขาดสอบ” ดวยปากกาแดงลงในชอง “ลายมือชื่อ          

ผูเขาสอบ” ในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) ทั้ง 2 แผน

  2. ใหกรรมการคมุสอบ

ใชดินสอดํา 2B ระบายในชอง ข 

“ขาดสอบ” บนกระดาษคําตอบ 
(สทศ.1) 
  3. ลงชื่อกรรมการคุม

สอบท้ัง 2 คน บนกระดาษคํา

ตอบของผูขาดสอบ
 4. เกบ็กระดาษคาํตอบเรยีงตามลาํดบัเลขทีน่ัง่สอบใสรวมกบักระดาษ
คําตอบของผูเขาสอบและสงให สทศ.

ขาดสอบ
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2. วิธีปฏิบัติกรณีที่กระดาษคําตอบแบบลงขอมูลไมตรงกับผูเขาสอบ

 หรือชํารุด ฉีกขาด ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี

 1. ใหกรรมการคุมสอบใชดินสอดํา 2B ระบายในชอง ย “ยกเลิก” 

ในกระดาษ คําตอบแบบลงขอมูล และลงลายมือช่ือของกรรมการคุมสอบ          

ทั้ง 2 คน

 2. ใหกรรมการคุมสอบนํากระดาษคําตอบสํารองมาใหผูเขาสอบ  
 3. ใหกรรมการคุมสอบกํากับผูเขาสอบ กรอกขอมูลเรียงตามลําดับ

ดังน้ี

  3.1 กรอกช่ือ-นามสกุล/กรอกเลขบัตรประชาชน/กรอกช่ือ  
   สนามสอบ/กรอกหองสอบ/กรอกวันที่สอบดวยปากกา
     3.2 กรอกเลขท่ีนั่งสอบ ดวยปากกา

    3.3 ระบายเลขท่ีนั่งสอบ ดวยดินสอดํา 2B

  3.4 ลงลายมือชื่อ ในชอง “ลายมือชื่อผูเขาสอบ”
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3. วธิปีฏบิตักิรณีมผีูเขาสอบกรณีพเิศษ สามารถแบงไดเปน 2 กรณี คอื

 กรณีที่ 1 หมายถึง ผูเขาสอบที่ไมมีชื่อในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)

เน่ืองจากทางโรงเรียนไดขอเพิ่มขอมูลภายหลังจากที่ สทศ.ไดประกาศเลขที่

นั่งสอบแลว หรือมีการเปล่ียนแปลงสนามสอบ ซึ่งไดรับการตรวจสอบและ

อนุญาตจาก สทศ. ใหเขาสอบในสนามสอบนั้นได  ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้  

 1. ใหเขาสอบโดยน่ังในลําดบัท่ีตอจากคนสุดทาย ในหองสอบสุดทาย

 2. ใชแบบทดสอบสํารองและกระดาษคําตอบสํารอง และลงช่ือใน         

ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)

 3. ใหกรรมการคุมสอบกํากับผูเขาสอบ กรอกขอมูลเรียงตามลําดับ

ดังนี้

  3.1  กรอกชื่อ-นามสกุล/กรอกเลขบัตรประชาชน/กรอกชื่อ        

สนามสอบ/กรอกหองสอบ/กรอกวันที่สอบดวยปากกา

  3.2  กรอกเลขท่ีนั่งสอบ ดวยปากกา

  3.3  ระบายเลขท่ีนั่งสอบที่ สทศ.ออกใหดวยดินสอดํา2B

  3.4  ลงลายมือชื่อ ในชอง “ลายมือชื่อผูเขาสอบ”
 4. ใหกรรมการคุมสอบใชดินสอดํา 2B ระบายในชอง พ “ผูเขาสอบ

กรณีพิเศษ” และลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน

กํากับใหผูเขาสอบกรอกขอมูลในชองวางใหครบถวน
กํากับใหระบายเลขที่นั่งสอบ และรหัสชุดขอสอบใหถูกตอง
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 กรณีที่ 2 เปนผูเขาสอบที่โรงเรียนไมไดสงรายชื่อนักเรียนในการเขา

สอบ และไมมีขอมูลเปนรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ (walk in) ใหปฏิบัติตามขั้นตอน 

ดังน้ี  

 1. ใหสนามสอบตรวจสอบหลักฐานวาเปนนักเรียนระดับชั้นนั้นท่ีจะ

เขาสอบ และเขียนคํารองในแบบฟอรมสําหรับผูปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 

(สทศ.5) 

 2. ใหเขาสอบโดยน่ังในลําดบัท่ีตอจากคนสุดทาย ในหองสอบสุดทาย

 3. ใชแบบทดสอบสาํรองและกระดาษคาํตอบสาํรอง และลงชือ่ในใบ

เซ็นชื่อผูเขาสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)

 4. ใหกรรมการคุมสอบกํากับผูเขาสอบ กรอกขอมูลเรียงตามลําดับ

ดังน้ี

  1. กรอกช่ือ - นามสกุล/กรอกเลขบัตรประชาชน/กรอกช่ือ 

        สนามสอบ/กรอกหองสอบ/กรอกวันที่สอบ ดวยปากกา

  2. ไมตองกรอกเลขท่ีนั่งสอบ (ใหเวนวาง)

  3. ไมตองระบายเลขท่ีนั่งสอบ (ใหเวนวาง)

  4. ลงลายมือชื่อ ในชอง “ลายมือชื่อผูเขาสอบ”

 5. ใหกรรมการคมุสอบใชดนิสอดาํ 2B ระบายในชอง พ “ผูเขาสอบ
กรณีพิเศษ” และลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน
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4. วิธีปฏิบัติการบรรจุกระดาษคําตอบใสซอง

 1. รวบรวมและนับจํานวนกระดาษคําตอบท้ังหมดวาครบตามจํานวน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) ปกติ คือ 30 แผน (ยกเวน

หองสอบสุดทายและกรณีมีการใชกระดาษคําตอบสํารอง)

 2. เรยีงลาํดบักระดาษคําตอบจากเลขท่ีนัง่สอบนอยไปมากตามลําดบั 

โดยตรวจสอบใหตรงกับใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)   

 3. นํากระดาษคําตอบที่ตรวจสอบแลวหุมดวยใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ 

(สทศ.2) แผนที่ใชหุมกระดาษคําตอบ (ระบุ “สําหรับใชหุมกระดาษคําตอบ 

และสงคืน สทศ.) 

 4. ใชกระดาษแขง็ปดดานบน - ดานลาง กอนบรรจลุงในซองกระดาษ

คําตอบและลงลายมือชื่อใหเรียบรอย โดยยังไมตองปดผนึกซอง 

 5. ในกรณมีกีารยกเลกิกระดาษคาํตอบแบบลงขอมลูและใชกระดาษ

คาํตอบสาํรอง ใหนาํกระดาษคาํตอบทีย่กเลกิของผูเขาสอบคนนัน้เรยีงตอจาก

กระดาษคําตอบสํารองที่ผูเขาสอบคนนั้นใช  
 6. ในกรณีมีผูเขาสอบกรณีพิเศษ (จะพบในหองสอบสุดทาย) ใหนํา
กระดาษคําตอบของผูเขาสอบกรณีพเิศษหุมดวยใบเซ็นชือ่ผูเขาสอบกรณีพเิศษ 

(สทศ.3) บรรจใุสซองกระดาษคําตอบสําหรบัผูเขาสอบกรณีพเิศษ ซึง่ สทศ. 

ไดจัดเตรียมซองกระดาษคําตอบสําหรับผูเขาสอบกรณีพิเศษใหในแตละ

รายวิชาโดยเฉพาะ โดยยังไมตองปดผนึกซอง
 7. นาํใบเซน็ชือ่ผูเขาสอบ (สทศ.2) ทีร่ะบ ุ“สนามสอบสงคนืศนูยสอบ 
ศูนยสอบเก็บไว” และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3) สงกรรมการ
กลาง/หัวหนาสนามสอบ
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ตารางสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

วัน - เดือน - ป  เวลา  รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ

วันเสาร ที่ 31 08.30 - 09.20 น. 64  คณิตศาสตร 50 นาที

มกราคม 2558 09.20 - 10.10 น. 62  สังคมศึกษาฯ 50 นาที

                                                   พัก 20 นาที

 10.30 - 11.20 น. 61  ภาษาไทย 50 นาที

 11.20 - 12.10 น. 63  ภาษาอังกฤษ 50 นาที

           พัก 1 ชั่วโมง

 13.10 - 14.00 น. 65  วิทยาศาสตร 50 นาที

           พัก 20 นาที

 14.20 - 14.50 น. 66  สุขศึกษาฯ 30 นาที

 14.50 - 15.20 น. 67  ศิลปะ 30 นาที

 15.20 - 15.50 น. 68  การงานอาชีพฯ 30 นาที

โรงเรียนดูผลไดตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2558

13.10 - 14.00 น. 65  วิทยาศาสตร 50 นาที

4.4.
μÒÃÒ§ÊÍº O-NETμÒÃÒ§ÊÍº O-NET
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วัน - เดือน - ป  เวลา  รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ

วันเสาร ที่ 31 08.30 - 10.00 น. 94  คณิตศาสตร 90 นาที

มกราคม 2558          พัก 30 นาที

 10.30 – 12.00 น. 91  ภาษาไทย 90 นาที

                                                   พัก 1 ชั่วโมง

 13.00 – 14.30 น. 93  ภาษาอังกฤษ 90 นาที

วันอาทิตย ที่ 1 08.30 – 10.00 น. 95  วิทยาศาสตร 90 นาที

กุมภาพันธ 2558          พัก 30 นาที

 10.30 – 12.00 น. 92  สังคมศึกษา ฯ 90 นาที

           พัก 1 ชั่วโมง

 13.00 – 13.40 น. 96  สุขศึกษาฯ 40 นาที

 13.40 – 14.20 น. 97  ศิลปะ 40 นาที

 14.20 – 15.00 น. 98  การงานอาชีพฯ 40 นาที

โรงเรียนดูผลไดตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2558

ตารางสอบ O-NET

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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 กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จะมีการใชกระดาษคําตอบรวมกัน คือ 1 แผน ใชสอบ 2 วิชา ดังนี้

 ขอควรระวัง
 - การระบายรหัสชุดขอสอบของกระดาษคําตอบ O-NET ระดับ         
ชั้น ป.6 ไมจําเปนวารหัสชุดขอสอบใน 2 วิชา จะตองเหมือนกัน เชน วิชา 
64 คณิตศาสตร ผูเขาสอบอาจไดรหัสชุดขอสอบ 400 วิชา 62 สังคมศึกษาฯ          
ผูเขาสอบอาจไดชุดขอสอบ 100 จึงตองตรวจสอบใหดี
 - กรรมการคุมสอบไมควรแกไขรหัสชุดขอสอบของผูเขาสอบโดย
พลการ ยกเวนจะมีการตรวจสอบจากแบบทดสอบของผูเขาสอบ คนนั้นเปน

ที่เรียบรอย

5.5.
áºº·´ÊÍºáºº·´ÊÍº

áÅÐ¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒμÍºáÅÐ¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒμÍº

 แผนท่ี  รหัสวิชา  วิชาที่สอบ

 1  64  คณิตศาสตร

   62  สังคมศึกษาฯ

 2  61  ภาษาไทย

   63  ภาษาอังกฤษ

 3  65  วิทยาศาสตร

 4  66/67/68 สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
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ตัวอยางกระดาษคําตอบวิชาคณิตศาสตร

ระดับชั้น ป.6
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ตัวอยางกระดาษคําตอบวิชาสังคมศึกษาฯ

ระดับชั้น ป.6
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 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ขนาดของกระดาษคาํตอบจะม ี ขนาดใหญ

กวาแบบทดสอบเชนเดยีวกบัของระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6 โดยใชกระดาษ          

คาํตอบ 1 แผนตอ 1 วชิา ยกเวนชดุวชิาสขุศกึษาฯ ศลิปะ และการงานอาชีพฯ 

กระดาษคําตอบ 1 แผน ใชตอบท้ัง 3 วิชา  

2. áºº·´ÊÍº

 สําหรับแบบทดสอบที่ใชในการสอบ O-NET ปการศึกษา 2557 มี           

รายละเอียดดังน้ี

 1. แบบทดสอบที่ใชในการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3                 

แตละวิชา จะแบงแบบทดสอบแตกตางกัน 6 ชุด ซึ่งแตละชุดจะมีรหัส            

ชุดขอสอบแตกตางกัน รหัสชุดขอสอบ ไดแก 100 200 300 400 500  600 

ผูเขาสอบทุกคนตองระบายรหัสชุดวิชาขอสอบใหถูกตอง หากไมระบาย               

ชุดวิชาจะไมมีคะแนน

 2. แบบทดสอบจะมีขนาดท่ีเล็กกวากระดาษคําตอบ เพ่ือปองกัน          

การลืมกระดาษคําตอบไวในแบบทดสอบ

 3. แบบทดสอบถือเปนเอกสารลับทางราชการและเปนสมบัติของ 
สทศ. เมื่อดําเนินการสอบเสร็จสิ้นแลว ขอใหสนามสอบ/ศูนยสอบเก็บรักษา

แบบทดสอบไวจนกระท่ัง สทศ.ประกาศผลสอบ จงึอนุญาตใหศนูยสอบทําลาย

ขอควรระวัง ผูเขาสอบแตละคนอาจไดรหัสชุุดขอสอบในแตละวิชาแตกตางกัน 
ขอใหผูเขาสอบระบายรหัสชุดขอสอบและกรอกขอมูลรหัสชุดขอสอบที่ใบเซ็น
ชื่อผูเขาสอบ สทศ.2 ตามที่ตนเองไดรับใหถูกตอง
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 1. ตัวอยางกระดาษคําตอบ (สทศ.1)

 2. ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) มี 2 แผน/วิชา

  - แผนที่ 1 ศูนยสอบสงคืน สทศ.

  - แผนที่ 2 สนามสอบสงคืนศูนยสอบ

   ศูนยสอบเก็บไว
 3. ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)

 4. แบบฟอรมสาํหรับผูปฏบิตัผิดิระเบียบการสอบ 

  (สทศ.5)
 5. แบบคําขอแกไขขอมูล (สทศ.6) สทศ.1

6.6.
àÍ¡ÊÒÃàÍ¡ÊÒÃ

·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÍº·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÍº
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ตัวอยางหัวกระดาษคําตอบสํารอง (สทศ.1) 

ตัวอยางหัวกระดาษคําตอบแบบลงขอมูล (สทศ.1)
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สทศ.5

แบบฟอรมสําหรับผูปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

ขาพเจา (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..............นามสกลุ................นกัเรยีนโรงเรยีน................

เลขบตัรประจาํตัวประชาชน.................โทรศพัทมอืถือ...............เลขท่ีนัง่สอบ....................

สนามสอบ...................จังหวัด...............ตึก/อาคาร..............ชั้น..........หองสอบ................  

วันที่สอบ................................ รายวิชา..................................................

 กรณีไมมีหลักฐานการเขาสอบ   กรณีผิดสนามสอบ อื่นๆ (ระบุ).............

 O-NET ระดับชั้น ป.6 O-NET ระดับชั้น ม.3

 ระบุเหตุผล................................................................................

 ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ และรับทราบวาการ

ประกาศคะแนนสอบอยู ในดุลยพินิจของ สทศ.

ลงชื่อ.................................................................

(...............................................................)

ความเห็นของ ผูอํานวยการโรงเรียน หรือ อาจารยของโรงเรียน (เฉพาะกรณีที่เกี่ยวของ)

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

ลงชื่อ..............................................................

(..........................................................)

ตําแหนง........................................................

ความเห็นของหัวหนาสนามสอบ

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

ลงชื่อ...............................................................

(..........................................................)

ความเห็นของประธานศูนยสอบ...........................................................................................

ลงชื่อ..........................................................

(......................................................)

แบบฟอรมสําหรับผูปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ
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สทศ.6

แบบคําขอแกไขขอมูล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2557

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)

ระดบัชัน้.............ศนูยสอบ..................................ชือ่ศนูยสอบ.................................................

รหัสสนามสอบ.................ชือ่สนามสอบ...................ชือ่โรงเรียน..........................................

ขาพเจา เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........................นามสกุล...................................

เลขที่นั่งสอบ  

เบอรติดตอ...........................E-mail...........................................................

มีความประสงคจะขอแกไขขอมูลในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) ดังนี้

 รายการ เดิม ขอแกไขเปน

1.  เพศ  

2.  ชื่อ  

3.  นามสกุล  

4.  เลขประจําตัวประชาชน  

5.  รหัสโรงเรียน  

6.  เลขประจําตัวนักเรียน  

อื่นๆ  

ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบสําเนาหลักฐานที่จําเปน เพื่อประกอบการขอแกไขมาดวยแลว คือ

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

ลงชื่อ .............................................................

(........................................................... )

วันที่ .............../......................../.................
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ประกาศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

เร่ือง ขอปฏิบตัสิาํหรบัผูเขาสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) การทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตดิานอาชวีศกึษา (V-NET) การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิานอสิลามศกึษา (I-NET)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

 เพื่อใหมีขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘  และขอ ๑๓ ของขอบังคบัสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

วาดวยการพฒันาและบรหิารการทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๕๕ ผูอาํนวยการสถาบนัทดสอบทางการ

ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จึงเห็นสมควรกําหนดขอปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ในการสอบทุกวิชาผูเขาสอบจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนท่ีมี                     

รปูถาย หรอืบตัรท่ีออกโดยทางราชการทีม่รีปูถาย โดยจะตองเปนบตัรตวัจรงิและยงัไมหมดอายแุสดงตอกรรมการ

คุมสอบกอนเขาหองสอบ และวางไวบนโตะที่นั่งสอบ

 ๒. หามขีดเขียนขอความ หรือทําเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณอยางใดอยางหน่ึง ไวในบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย หรือตัวผูเขาสอบ 

หรือส่ิงอื่นใดท่ีผูเขาสอบนําติดตัวเขามาสอบ

 ๓. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองสอบหลังจากเวลากําหนดเร่ิมสอบผานไปแลวสามสิบนาทีและ         
ไมอนุญาตใหผูเขาสอบทุกคนออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจําเปนระหวางการสอบให            
ผูเขาสอบแจงใหกรรมการคุมสอบทราบ และใหกรรมการคุมสอบพิจารณาดําเนินการตามเหตุจาํเปนเปนรายกรณี

 ๔. อนญุาตใหนาํเฉพาะปากกา ดนิสอดําสองบีขึน้ไป กบเหลาดินสอ และยางลบเขาหองสอบไดเทานัน้ 

โดยหามนํากลองใสอุปกรณเขาหองสอบ หามนํากระดาษใดๆ วิทยุติดตามตัว โทรศัพทมือถือ อุปกรณติดตอ       

สือ่สารใดๆ อปุกรณทีส่ามารถบนัทกึภาพหรอืเสยีงได พจนานกุรมอเิลก็ทรอนกิส อปุกรณชวยคดิคาํนวณ นาฬกา
ที่ใชคํานวณได ถายรูปได กลองถายรูป ไมบรรทัดที่มีสูตรตางๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด ถาฝาฝนถือวามีเจตนา
ทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 ๕. หามเปดหรอืทาํขอสอบกอนไดรบัอนญุาตโดยเดด็ขาด เมือ่กรรมการคมุสอบประกาศอนญุาตจงึเปด
ขอสอบได โดยใหผูเขาสอบทุกคนอานคําอธิบายและคําสั่งอยางละเอียดรอบคอบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของแบบทดสอบแตละวิชาอยางเครงครัด
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  ๖. ในกรณีการระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบตองปฏิบัติดังนี้

   ๖.๑ การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบ จะตองระบายใหดาํเขมเต็มวงกลมจะระบาย

ไมเต็มวงกลมหรือใชเครื่องหมายอื่นไมได และจะตองใชดินสอดําที่มีความเขมสองบีขึ้นไปเทานั้นจะใชดินสอ          

ที่จางกวากําหนดหรือใชดินสอสีอื่น หรือปากกาไมได

      ๖.๒ กระดาษคําตอบจะตองสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด เครื่องตรวจ         

กระดาษคําตอบ จะตรวจตามขอมูลที่ ผูเขาสอบระบายเทานั้น สทศ. จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินกับผลการตรวจ

กระดาษคําตอบของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ หากผูเขาสอบไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในขอนี้

  ๗. หามกระทําการใดๆ อันเปนการทุจริตในการสอบ ถามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยวาทุจริตไมวา         

กรณีใดๆ อาจจะพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชา

  ๘. ขณะหมดเวลาสอบ หามผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะไดเก็บกระดาษ          

คําตอบและแบบทดสอบของผูเขาสอบนั้นไปจากโตะที่นั่งสอบแลว และเมื่ออนุญาตใหผู เขาสอบออกจาก                    

หองสอบผูเขาสอบจึงจะออกจากหองสอบได และหามนําแบบทดสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด

  ๙. แบบทดสอบเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) การทําซํ้า

หรือดัดแปลงหรือเผยแพรเอกสารดังกลาว จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย

 ๑๐. ผูเขาสอบตองแตงกายดวยเคร่ืองแบบนักเรียน สําหรับนักเรียนเทียบเทาใหแตงกายดวย            

เคร่ืองแบบนักศึกษาหรือแตงกายสุภาพตามประเพณีนิยม สุภาพบุรุษสวมเส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว 

กางเกงขายาวแบบราชการไมพับปลายขา ทําดวยผาสีดําเกลี้ยง สีกรมทา สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรง

ทําดวยผาสีดํา หามผูเขาสอบสวมรองเทาแตะและหามผูเขาสอบสวมเสื้อคลุมเขาไปในหองสอบ

 ๑๑. การฝาฝนขอปฏิบตัขิองประกาศนี ้สทศ.อาจจะไมพจิารณาตรวจกระดาษคาํตอบในรายวชิานัน้ๆ 

หรือทุกรายวิชาก็ได

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ)
ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)
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ประกาศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

เร่ือง   ขอปฏิบัติสําหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอิสลามศึกษา (I-NET)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา (B-NET) และ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗

 เพ่ือใหมีขอปฏิบัติสําหรับสนามสอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอ ๑๓ ของขอบังคับสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๕ ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จึงเห็นสมควรกําหนด              

ขอปฏิบัติ ดังน้ี

 ๑. ใหคณะกรรมการระดับสนามสอบปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด ใหเปนตามมาตรฐานการทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติในดานมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรดานการทดสอบเพื่อให 

การจัดสอบมีความเรียบรอย ยุติธรรม โปรงใส และไมทุจริต

 ๒. คณะกรรมการระดบัสนามสอบตองมบีตัรแสดงตน หรอืมปีายชือ่ - สกลุ และตาํแหนง ตดิทีห่นาอก

หรือแขวนเพ่ือแสดงใหมองเห็นอยางชัดเจน

 ๓.  ในระหวางการสอบ หามมิใหบุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการระดับสนามสอบหรือบุคคลที่มี                

หนาที่ที่เกี่ยวของกับการสอบเขาในอาคารสอบ และหามมิใหบุคคลอื่นนอกจากกรรมการคุมสอบในหองนั้นๆ  
เขาหองสอบ

 ๔. ในการสอบทุกวิชา หัวหนาสนามสอบตองเปดกลองบรรจุแบบทดสอบไมเกิน ๑ ชั่วโมงกอนถึง             
เวลาสอบของแตละวชิาตามตารางสอบ เมือ่เสรจ็สิน้การสอบของแตละวชิาตองกาํกบัใหมกีารตรวจความถกูตอง
ของกระดาษคําตอบ นับจํานวนใหครบถวนตามรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ บรรจุใสซองและปดผนึกซองแลวปดทับดวย

เทปกาวพิเศษแบบทําลายตัวเองทันทตีอหนากรรมการคุมสอบ โดยหามมิใหเกบ็ไวแลวปดผนึกซองกระดาษคําตอบ

ในภายหลัง

 ๕. หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน หัวหนาสนามสอบตองนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ 

และเอกสารสําคัญสงใหศูนยสอบภายในเวลาไมเกิน ๒ ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
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  ๖. ใหหัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และกรรมการอ่ืนๆ ปฏิบัติตามระเบียบ        

การสอบและแนวปฏิบัติตามคูมือการจัดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด

  ๗. กอนอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองสอบ กรรมการคุมสอบตองตรวจบัตรแสดงตน โทรศัพทมือถือ  

และเคร่ืองมือสือ่สารอ่ืนๆ อปุกรณอเิลก็ทรอนิกส เคร่ืองคิดคาํนวณและอุปกรณอืน่ๆ ใหมัน่ใจวาเปนตามระเบียบ         

การสอบและขอกําหนดทีแ่จงไว สิง่ทีอ่นญุาตใหผูเขาสอบนาํเขาหองสอบได คอื บตัรแสดงตน ปากกา ดนิสอดาํ ๒B  

ยางลบ และกบเหลาดินสอ เทานั้น

  ๘. กรรมการคุมสอบตองกํากับการสอบและอยูในหองสอบตลอดเวลา เพ่ือใหการสอบเปนไปดวย         

ความเรียบรอย  มีความโปรงใสและยุติธรรม และไมมีการทุจริต

  ๙. หามกรรมการคุมสอบพูดคุยเสียงดัง อธิบายเพ่ิมเติมจากคําชี้แจงในแบบทดสอบ อาน วิจารณ          

และลองทําแบบทดสอบ ใชโทรศัพทในหองสอบ เลนไลน เลนเฟสบุค เลนอินสตาแกรม ถายภาพหรือคัดลอก

แบบทดสอบและกระดาษคาํตอบ พดูคยุกบันกัเรียนทีเ่ขาสอบเปนการสวนตวั หรอืกระทาํการอยางใดท่ีกอใหเกดิ

ความไมโปรงใสในการสอบ

 ๑๐. เมื่อหมดเวลาสอบของแตละวิชา ใหกรรมการคุมสอบตรวจนับจํานวนแบบทดสอบและ            

กระดาษคําตอบของผูเขาสอบและขาดสอบใหถูกตองครบถวนและตองเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ          

ของผูเขาสอบใหเรียบรอยกอน จึงอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบ 

 ๑๑. หลังเสร็จส้ินการสอบของแตละวิชาใหกรรมการคุมสอบนําซองบรรจุแบบทดสอบ ซองบรรจุ

กระดาษคําตอบ และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.๒) สงหัวหนาสนามสอบหรือกรรมการกลางทันที หามเก็บไวที่

หองสอบ

 ๑๒. คณะกรรมการระดับสนามสอบตองแตงกายสุภาพตามประเพณีนิยม หามสวมรองเทาแตะ

 ๑๓. ใหหัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และกรรมการอื่นๆ ระมัดระวังรักษา          

แบบทดสอบซ่ึงเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) การทําซํ้าหรือดัดแปลง
หรือเผยแพรเอกสารดังกลาว จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย

 ๑๔. การฝาฝนขอปฏิบัติของประกาศนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)            
อาจจะดําเนินการแจงตนสังกัดและดําเนินการทางกฎหมาย

 ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ)

ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
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Note
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Note
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Note


