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การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 (พ.ศ. 2556) 

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

1. ข้อสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ครอบคลุม  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 67  มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 
 

2. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ฉบับ ใช้เวลาสอบ  1  วัน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ฉบับ   
ใช้เวลาสอบ  2  วัน 
 

3. ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาสังคมศึกษาฯ จะใช้กระดาษคําตอบร่วมกัน 1 แผ่น 
และวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษ  จะใช้กระดาษคําตอบร่วมกัน 1 แผ่น  ดังนั้นกรรมการคุมสอบต้อง
ศึกษาทําความเข้าใจวิธีการแจก การเก็บ แบบทดสอบและกระดาษคําตอบให้เข้าใจและปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัด 

 

4. แบบทดสอบและกระดาษคําตอบจะบรรจุแยกซองกัน  จํานวนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบมีเท่ากับ
จํานวนผู้เข้าสอบในห้องสอบนั้น (ไม่เกิน  30 คน)  แต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสํารองไว้ประมาณ  7% 
และกระดาษคําตอบสํารองประมาณ  10% ของผู้มีสิทธ์ิสอบ 

 

5. กระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบทุกคน ได้ระบุข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว  กรรมการคุมสอบต้องแจกให้ตรงกับ 
ผู้เข้าสอบ  หากไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชํารุดต้องใช้กระดาษคําตอบสํารอง 

 

6.   ซองแบบทดสอบจะถูกปิดด้วย  “เทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเอง” ก่อนกรรมการคุมสอบจะเปิดซอง   
     แบบทดสอบ ต้องให้ผู้เข้าสอบทั้งห้องได้เห็นว่าซองแบบทดสอบอยู่ในสภาพเรียบร้อย  และให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ  
     2  คน ลงชื่อยืนยันใน สทศ.2 

 

7.  เมื่อศูนย์สอบรับกล่องบรรจุซองแบบทดสอบ  กล่องบรรจุกระดาษคําตอบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ  การ
สอบแล้ว ต้องกระจายให้สนามสอบในวันและเวลาที่เหมาะสม 

 

8.  เมื่อสอบเสร็จ  หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง ต้องนับกระดาษคําตอบให้ครบถ้วนตามจํานวน  ทั้งผู้เข้าสอบ  
    และผู้ขาดสอบ  ใส่ซองปิดผนึกแล้วปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเองต่อหน้ากรรมการคุมสอบทันท ี    
    และเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกวิชาให้นําซองกระดาษคําตอบบรรจุลงในกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ    
    เพื่อนําส่ง สทศ. ผ่านศูนย์สอบ  โดยศูนย์สอบจะนับกล่องให้ครบถ้วนตามจํานวนของแต่ละสนามสอบเท่านั้น 

 

9.  กรรมการคุมสอบต้องรวบรวมกระดาษคําตอบส่งคืน สทศ. ให้ครบถ้วน 
 
10.  สนามสอบต้องควบคุม และกํากับการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส และได้มาตรฐาน 

 
 
 
 



 
บทนํา 

 

 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภาระหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ จัดสอบวัดผลระดับชาติ

ให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นําผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน  และเพื่อนําผลการทดสอบไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 หรือนําไปใช้ใน
วัตถุประสงค์อ่ืน 
 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) หมายถึง 
การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จํานวน 67 มาตรฐานการ
เรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ  
 

   ในการดําเนินการจัดสอบทุกครั้งที่ผ่านมาการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ความสําเร็จดังกล่าวเกิดจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานและบุคคลหลายส่วน  โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  สํานักการศึกษาเมืองพัทยา  สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  สงขลา  สตูล และยะลา  ที่ได้ทํา
หน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบฯกําหนด  สทศ. ขอขอบคุณ
ศูนย์สอบ  สนามสอบ  โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เห็นความสําคัญของการสอบและให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง 
 

 การจัดสอบในปีการศึกษา  2555  สทศ. ได้ให้ความสําคัญในการบริหารเวลาในการทําข้อสอบของนักเรียนเป็น
อย่างมาก  จึงได้จัดทําข้อสอบแยกฉบับตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดพิมพ์อยู่ในแบบทดสอบอยู่ในฉบับเดียวกัน  และได้ระบุเวลาที่ใช้สอบของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างชัดเจน  และในคู่มือการจัดสอบได้แจ้งให้กรรมการคุมสอบประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ
เป็นระยะๆ   กรรมการคุมสอบต้องศึกษาวิธีการแจกและการเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
 

 ในการสอบครั้งนี้หลังจากจัดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบันทดสอบฯ  จะเก็บแบบทดสอบทุกฉบับกลับคืน  
สนามสอบจึงต้องเก็บแบบทดสอบทุกฉบับส่งคืนศูนย์สอบพร้อมกับกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ ซึ่งสถาบัน
ทดสอบฯ จะไปรับจากศูนย์สอบกลับตามกําหนดนัดหมาย   

 เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใสและยุติธรรม  สถาบันทดสอบฯ ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและคณะทํางานในระดับต่างๆ  เป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้ 
 

 ศูนย์สอบ   กํากับการจัดสอบของทุกสนามสอบให้โปร่งใส  ได้มาตรฐาน   โดยเฉพาะกํากับการส่งข้อมูลของ
โรงเรียนให้เสร็จสิ้นในช่วงวันที่  1 ก.ค. – 30  ก.ย.  2555   ในวันสอบส่งตัวแทนศูนย์สอบไปประจําทุกสนามสอบ  
หลังเสร็จสิ้นการสอบต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงิน  รายงานสรุปการจัดสอบฯและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ ให้ สทศ. 
 

 สนามสอบ   จัดสอบให้โปร่งใส  ได้มาตรฐานและยุติธรรม  โดยเฉพาะต้องจัดการประชุมคณะกรรมการ
ระดับสนามสอบให้เข้าใจแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให้ปลอดภัย  กํากับการ
ทํางานของกรรมการคุมสอบให้เป็นตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด   หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการ
กลาง ต้องตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบของทุกห้องสอบให้ครบก่อนบรรจุลงซองกระดาษคําตอบและปิดผนึกทับ



ด้วยเทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเองต่อหน้ากรรมการคุมสอบ  และต้องนับจํานวนแบบทดสอบให้ครบและส่งคืน
สถาบันทดสอบฯ ทุกฉบับเพื่อมิให้มีการนําไปเผยแพร่ 
 

 โรงเรียน   ประชาสัมพันธ์การทดสอบให้ครู  อาจารย์  นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ  ดําเนินการจัดส่งข้อมูล
โรงเรียน  ข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ภายในเวลาที่กําหนดและต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย  
ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงวันที่  1 ก.ค. – 30  ก.ย.  2555  และต้องตรวจสอบประกาศเลขที่นั่งสอบและ
สนามสอบในวันที่  5  ม.ค.  2556 ด้วย หากมีข้อสงสัยต้องติดต่อศูนย์สอบ 
 

 กรรมการคุมสอบ  กํากับการสอบให้โปร่งใส  ได้มาตรฐานและยุติธรรม  เข้าร่วมประชุมทําความเข้าใจ   
แนวปฏิบัติให้ชัดเจน  และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามคู่มือการจัดสอบและ DVD การคุมสอบ กํากับให้ผู้เข้าสอบทุก
คนปฏิบัติตามระบียบการเข้าห้องสอบ และที่สําคัญคือเมื่อหมดเวลาสอบของแต่ละวิชากรรมการคุมสอบต้องตรวจ
นับจํานวนกระดาษคําตอบให้ครบทั้งของผู้เข้าสอบและขาดสอบ   (กระดาษคําตอบของผู้ขาดสอบต้องส่งกลับคืน ให้ 
สทศ. ด้วย)   และเมื่อนําส่งหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง ต้องรอให้ตรวจนับอีกครั้งเพื่อตรวจทานความถูกต้อง 
แล้วจึงให้หัวหน้าสนามสอบปิดผนึกซองและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเอง   
 
 ในปีการศึกษานี้  สถาบันทดสอบฯ  ได้กําหนดให้จัดสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อต้องการให้มีการรวม
สนามสอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  จะได้มีการบริหารการจัดสอบให้มีมาตรฐาน  และในวันสอบสถาบันทดสอบฯ ได้จัดให้มี
ตัวแทน สทศ. เข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานในระดับสนามสอบ  เพื่อประกันความโปร่งใส  ตามมาตรฐานการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  ขอให้ศูนย์สอบได้แจ้งให้ทุกสนามสอบทราบและให้ความร่วมมือ 
 
 สถาบันทดสอบฯ  กําหนดประกาศคะแนนผู้เข้าสอบในวันที่  15  มีนาคม  2556  ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
www.niets.or.th  เข้าเมนูประกาศผลสอบ  O-NET  เพื่อให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ  สามารถนําคะแนนไปใช้
ต่อไป  ซึ่งการประกาศคะแนนสอบสามารถดูได้ทั้งในระดับโรงเรียน (โรงเรียนใช้ Username และ Password )และ
ระดับรายบุคคล (นักเรียนใช้เลขบัตรประชาชน) 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร
จัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
  
 เพื่อให้การบริการทางการทดสอบทางการศึกษา สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี สถาบันทดสอบทางการศึกษา-แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ได้จัดทําคู่มือการจัดสอบสําหรับศูนย์สอบและสนามสอบ และคู่มือการใช้งานระบบ   O-NET สําหรับ
ศูนย์สอบ เพื่อใช้ในการประชุมช้ีแจงศูนย์สอบ และให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา ทําความเข้าใจ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการทดสอบบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ต้ังไว้ 
 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
คนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบทุกแห่ง  ในความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย  
 
 
 

    

     (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์   พันธ์ุพฤกษ)์ 
     ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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สทศ. | คูมือการจัดสอบ O-NET สําหรับศูนยสอบ หนา 1 
 

ตอนที่ 1 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ อยู่ใน
กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

 

วิสัยทัศน์องค์กร  
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่ง
อ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล 

 

วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการที่มุ่ง “คุณธรรม” ภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพที่มีทั้ง “คนดีและระบบดี” เสริมสร้างพันธมิตร
ผู้ใช้และเครือข่ายการทดสอบ ชี้นําการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาการ และ
มาตรฐานวิชาชีพในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบ มุ่งสู่การเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานระดับ
สากล 
 

พันธกจิ 
 1. จัดทําระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวดัและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. จัดการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การทดสอบทัง้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 3. จัดการทดสอบทางการศกึษา บรกิารสอบวัดความรู้ความสามารถ และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ ผลที่ไดน้ําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทยีบระดับ และเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกัน  
 4. จัดการศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการทดสอบทางการศึกษา เผยแพร่เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศกึษา สนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแกห่น่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการดา้นการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ
และประเมินผล ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต การรบัรองมาตรฐานของระบบ วิธกีาร เครื่องมือวดัของหน่วยงาน
ด้านการประเมนิผลและทดสอบทางการศึกษา 
 7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 

ค่านิยมหลักของ สทศ. 
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) มพีันธกิจหลกัในการทดสอบและประเมินผลทางการ
ศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการศึกษา ในทกุระดับและทุกประเภทการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพมุ่งมั่นเป็นสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษามาตรฐานสากล จึงกําหนดค่านิยมหลัก เพื่อเป็นคติประจําใจในการทํางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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N : Networking    สร้างพันธมติรเครือข่ายการทดสอบและการนําผลไปใช้ 
 I : Innovation , Integrity   พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยดึมั่นในคุณธรรม 
E : Efficiency , Excellence   มุ่งประสิทธิภาพ และความเป็นเลิศ 
T : Transparency , Trust   ผลที่โปร่งใสเชือ่ถือได้ และมีความศรัทธา 
S : Standard and Service Mind  มั่นคงในมาตรฐานและให้บริการด้วยใจ 
 
องค์กรทีย่ึดมั่นในคุณธรรม ความมีมาตรฐาน ความเป็นเลศิ  
ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ให้เป็นทีย่อมรับเชื่อถอืและศรัทธา  
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมยั สานสัมพันธ์เครือข่ายการทดสอบ 
และการนําผลไปใช้ เปี่ยมด้วยใจบริการ (NIETS) 

 
 
 

  

ตอนที่ 2    
การบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 

2.1  วัตถุประสงค์ของการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

2. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

3. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

4. เพื่อนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
5. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 

 
2.2  หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ O-NET    
 

ในปีการศึกษา  2555  สทศ. จัดสอบ  O-NET  ให้กับนักเรียนทีก่ําลังศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่ 3  ทัง้หมด  4  กระทรวง/เทยีบเท่า   9  หนว่ยงาน  ดงันี ้
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ต้นสังกัด หน่วยงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา  ปัตตานี  
นราธิวาส  สงขลา  และสตูล 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย)**  

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(โรงเรียนเทศบาล  โรงเรียน อบต. โรงเรียน อบจ.) 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สํานักการศึกษา เมืองพัทยา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา) 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 

 
 

2.3  ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-NET 
 

หน่วยงาน จํานวนศูนย์สอบ ป.6 จํานวนศูนย์สอบ ม.3 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 182 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา - 42 
  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 1 
  สํานักการศึกษา เมืองพัทยา 1 1 
  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 76 
  สํานักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัด 5 5 

รวม 266 307 
 

2.4  แผนผงัโครงสร้างการบริหารการจัดสอบ O-NET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สทศ. 

ศูนยส์อบ 

สนามสอบ สนามสอบ 

ศูนยส์อบ ศูนยส์อบ ศูนยส์อบ 



สทศ. | คูมือการจัดสอบ O-NET สําหรับศูนยสอบ หนา 4 
 

 1.  ระดับ สทศ. 
      เพื่อกําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการทดสอบให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าประสงค์     
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและโปร่งใส 

 
 

 2.  ระดับศูนย์สอบ 
      ประธานศูนย์สอบ  คือ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สงขลา และ
สตูล / ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา กทม./ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา เมืองพัทยา/ ท้องถิ่นจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้ศูนย์สอบสามารถตั้งคณะทํางานได้ตามเหมาะสม  เช่น   

1. คณะทํางานประสานงานการจัดสอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   
2. คณะทํางานรับ – ส่ง  เก็บรักษาแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  และอุปกรณ์การสอบ   
3. คณะทํางานจัดทําข้อมูลโรงเรียน  ข้อมูลนักเรียน  และข้อมูลศูนย์สอบ   
4. คณะทํางานการเงิน  

      การกําหนดจํานวนคณะทํางาน  และจํานวนผู้ทํางานแต่ละคณะ  ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
 

 หน้าที่หลักของศูนย์สอบ 
1. ประสานงานกับ สทศ.   และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ  สทศ.    
2. กํากับ  และติดตาม ให้โรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์สอบดําเนินการส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนให้

ครบถ้วนและถูกต้อง  เป็นไปตามกําหนดการและแนวปฏิบัติของ  สทศ.  
3. กําหนดสนามสอบโดยเลือกโรงเรียนในความรับผิดชอบของศูนย์สอบ  และจัดห้องสอบในแต่ละสนามสอบ

ให้ครบถ้วน ผ่านระบบ O-NET 
4. พิจารณาอนุมัติในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ โดยตรวจสอบว่านักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 
5. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจําสนามสอบ 
6. แต่งตั้งคณะทํางานระดับศูนย์สอบ  และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
7. ควบคุม  กํากับให้การดําเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี 

                  ประสิทธิภาพ 
8. แก้ปัญหาในการดําเนินการจดัสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ 
9. บริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ. 
10. รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบ  และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ สทศ. ทราบ 

 

บทบาทสําคัญของศูนย์สอบ 
นอกเหนือจากประสานงานกับ สทศ. และสนามสอบแล้ว  ศูนย์สอบถือว่าเป็นตัวแทนของ สทศ. ในการบริหาร

จัดการสอบซึ่งต้องรับนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดสอบไปประชาสัมพันธ์และดําเนินการ  ศูนย์สอบจึงต้องรับผิดชอบ 
กํากับการจัดสอบในห้องสอบและสนามสอบให้โปร่งใส  ไม่ทุจริตและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กําหนด   ซึ่งการ
ดําเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555  มีขั้นตอนการ
ดําเนินการสรุปได้ดังนี้ 
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ขั้นตอนการดําเนินการของศูนย์สอบ 
 
 

ช่วงเวลา 
 

การดําเนินการ 
 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 55 ติดตามโรงเรยีนในความรับผิดชอบให้ส่งข้อมูลนักเรยีนที่มีสิทธิ์สอบและข้อมูลห้องเรียน
ที่จะใช้สอบให้ครบถ้วน ผ่านทางระบบ O-NET  

 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 55 ศูนย์สอบกําหนดสนามสอบผ่านระบบ O-NET  โดยกรอกข้อมลูสนามสอบและห้องสอบ
ในระบบ  
 

30 ก.ย. 55 วันสุดท้ายของการจัดสนามสอบ  ศูนย์สอบต้องดําเนินการตดิตามโรงเรียนที่ยงัไม่ส่ง
ข้อมูลหรอืส่งไมค่รบถ้วน  ศูนยส์อบต้องดําเนินการจดัสนามสอบและห้องสอบให้เสร็จ
ส้ิน 
 

31 ต.ค. 55 – 10 ม.ค. 56 ศูนย์สอบแจ้งเลขที่ แจง้ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนของศูนย์สอบ  เลขที่  สาขา  ประเภทบัญชี
ของธนาคารกรงุไทย    ให้ สทศ. 
 

1 – 31 ต.ค. 55 แจ้งเพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ O-NET     
 

ภายใน พ.ย. 55 สทศ. โอนเงินให้ศูนย์สอบร้อยละ 15 ของยอดเงิน ตามสภาพภูมิศาสตร์และจํานวน
นักเรยีนภายในศูนย์สอบ  และศูนย์สอบจัดส่งใบเสร็จรับเงินให ้สทศ. ทันที   
 

ภายใน ม.ค. 55 สทศ. โอนเงินให้ศูนย์สอบร้อยละ 85 ของยอดเงิน ตามสภาพภูมิศาสตร์และจํานวน
นักเรยีนภายในศูนย์สอบ  และศูนย์สอบจัดส่งใบเสร็จรับเงินให ้สทศ. ทันที   
 

ต.ค. 55 – การสอบเสร็จส้ิน อนุมัติการจ่ายเงินค่าเบี้ยเล้ียงผู้ปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนในการดําเนินการทดสอบฯ    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และค่าอื่นๆ  โดยยึดตามบัญชีแนบทา้ย 3 ของข้อบังคับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายใน           
การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ.2555  และเก็บรวบรวมหลักฐาน
ด้านการเงินไวเ้พื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผน่ดิน 
 

5 ม.ค. 56 ประกาศเลขที่นัง่สอบ   
 

15 ม.ค. 56 ประกาศเลขที่นัง่สอบกรณีพิเศษ 
 

ธ.ค. 55 – ม.ค. 56 1.  แตง่ตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบฯ ระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการดําเนินการ 
    ทดสอบฯ ระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ แล้วเกบ็รวบรวมคําสั่งไว้ทีศู่นย์   
    สอบ 
2.  กําหนดปฏทิินการทํางาน  จัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสอบฯ  และกํากับ 
    ให้มีการประชุมระดับสนามสอบ ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ 
3.  สนามสอบจดัประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ 
 

17 – 27 ธ.ค. 55 สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบ และ DVD การจดัสอบให้ศูนย์สอบใช้ในการประชุมชี้แจง 
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ช่วงเวลา 
 

การดําเนินการ 
 

9 – 16 ม.ค. 56 สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบ (ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สทศ.2  แผนผังที่นั่งสอบ ใบติดบอรด์
ประชาสัมพันธแ์ละหน้าห้องสอบ เป็นต้น) และอุปกรณก์ารจดัสอบให้ศูนย์สอบ ศูนย์
สอบจัดเตรียมเอกสารให้ครบถว้นและส่งมอบให้สนามสอบ 
 

21 – 29 ม.ค. 56 สทศ. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบไปยังศูนย์สอบ 
กําหนดวันรับ เอกสารและอุปกรณก์ารสอบ  แบบทดสอบ  และจัดเก็บรกัษาโดยลับใน
สถานที่ทีเ่หมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมกระจายใหส้นามสอบ ป.6 และ ม.3 ( กรณีสนาม
สอบไม่สามารถรับข้อสอบในเช้าวันสอบได้ให้อยู่ในดุลยพินจิของประธานศูนย์สอบที่
จะอนุญาตให้สนามสอบนําไปเก็บรักษาโดยลับในที่ที่เหมาะสมล่วงหน้า ) 
 

2 – 3 ก.พ. 56 
(วันสอบ O-NET ป.6 ม.3) 

1.  กํากับ  ตดิตาม  และตรวจสอบ การจัดสอบของสนามสอบให้เกิดประสิทธิภาพ   
    เป็นไปตามคู่มือการจัดสอบฯ สําหรับศูนย์สอบและ   สนามสอบ  ให้มีความโปร่งใส   
    และยุติธรรม 
2.  ส่งตัวแทนศูนย์สอบไปประจําสนามสอบละ 1 คนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและ 
     ความโปร่งใสในการจัดสอบ 

 

3 - 5 ก.พ. 56 ศูนย์สอบกํากับสนามสอบให้ส่งกล่องกระดาษคําตอบ พรอ้มเอกสารและรายงานผลการ
ดําเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบ  ตามวันที่นัดหมาย 
 

6 – 9 ก.พ. 56 สทศ. ไปรับกล่องกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบ ศูนย์สอบส่งมอบกล่องกระดาษคําตอบ
ของทุกสนามสอบ  บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารอื่นๆ จาก 
ศูนย์สอบถึง สทศ. ให้เจ้าหน้าที ่สทศ. ตามวันทีน่ัดหมาย 
 

มี.ค. 56 ศูนย์สอบจัดเตรยีมกล่องแบบทดสอบของทกุสนามสอบกลับคืน สทศ. ตามกําหนดเวลา
ที่ได้นัดหมาย 
 

ภายใน 31 มี.ค. 56 ศูนย์สอบส่งรายงานผลการดําเนินการจดัสอบฯ ระดับศูนย์สอบ โดยสังเคราะห์จาก
รายงานผลการดําเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ ให้ สทศ.  และส่งรายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายการจดัสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ให้ สทศ. ภายใน 31 มีนาคม 
2556  ทราบ  
 

  
ข้อควรระวังของศูนย์สอบ 

 

1.  กํากับและตรวจสอบการส่งข้อมูลของโรงเรียนในความดูแลอย่างสม่ําเสมอ และกํากับให้โรงเรียนดําเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายในเวลาที่ สทศ. กําหนด 

2.  กํากับให้โรงเรียนต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้ง หลังจากส่งข้อมูลผ่านระบบ O-NET  
3.  ก่อนอนุมัติให้สนามสอบอนุญาตให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษเข้าสอบ ต้องตรวจสอบว่าจํานวนแบบทดสอบใน

สนามสอบมีเพียงพอ และดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด 
4.  ตรวจรับและนับจํานวนกล่องแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ จาก สทศ.     

ให้ครบถ้วนตามบัญชีส่งฯ ก่อนเซ็นรับ  และนําไปเก็บรักษาให้ปลอดภัย 
5.  จัดส่งกล่องแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  กระดาษคําตอบสํารอง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ 
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สนามสอบครบถ้วนตามบัญชีส่งฯ  และกําชับให้สนามสอบเก็บรักษาให้ปลอดภัย 
6.  ส่งตัวแทนศูนย์สอบไปประจําที่สนามสอบ  สนามสอบละ  1   คน  โดยตัวแทนศูนย์สอบต้องตรวจสอบ 

การสอบและกํากับให้มีการตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบและปิดผนึกซองแล้วปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบทําลาย
ตนเอง ทันที หลังจากสอบเสร็จแต่ละวิชา 

7.  กํากับให้สนามสอบจัดสอบให้โปร่งใส  ไม่ทุจริต   
8.  ตรวจนับกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบก่อนสง่ สทศ. 
9.  ส่งใบเสร็จรับเงินให้  สทศ. ทันทีเมื่อได้รับเงิน    ส่งรายงานสรุปการจัดสอบและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายใน 

การจัดสอบฯ  ให้  สทศ. ภายใน 31  มีนาคม 2556 
   
 3.  ระดับสนามสอบ 
 คณะกรรมการระดับสนามสอบ  ประกอบด้วย 

1. หัวหน้าสนามสอบ 
2. กรรมการกลาง     อัตรา  1  คน : 3  ห้องสอบ (มีในกรณีจํานวนห้องสอบตั้งแต่ 3  ห้องขึ้นไป) 
3. กรรมการคุมสอบ  อัตรา  2  คน : 1  ห้องสอบ (กรรมการคุมสอบในแต่ละห้องสอบขอให้มาจากต่าง

โรงเรียนกัน และกรรมการคุมสอบไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง) 
4. นักการ  ภารโรง   อัตรา  1   คน : 5  ห้องสอบ 
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ  จํานวนคณะกรรมการ 

และกรรมการในแต่ละคณะ  ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าสอบ 
 

 หน้าที่หลักของสนามสอบ  
1.  ประสานงานกับศูนย์สอบ  และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด 
2.  กรอกข้อมูลห้องสอบผ่านระบบ  O-NET ภายในเวลาที่กําหนด 
3.  เสนอชื่อคณะกรรมการที่ทํางานในระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
4.  เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ  เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ  การประชาสัมพันธ์การสอบ   

การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ 
5.  รับ – ส่ง แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบจากศูนย์สอบ ตามวัน เวลาที่ 

ศูนย์สอบนัดหมาย  และเก็บรักษาให้ปลอดภัย 
6.  จัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ  มีความยุติธรรม  โปร่งใส  เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ 

การจัดสอบสําหรับศูนย์สอบและสนามสอบ 
7.  ขออนุมัติจากศูนย์สอบ ในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ   ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ   คือ ผู้ที่ไม่มี

รายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง   สาเหตุอาจเกิดจาก โรงเรียนส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลัง
จากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง 

8.  เก็บรักษากระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบและนําส่ง สทศ. ให้ครบถ้วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ 
9.  ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงาน ระดับสนามสอบ 

และรายงานสรุปการดําเนินการจัดสอบให้ศูนย์สอบทราบ 
 
 

บทบาทสําคัญของสนามสอบ 
สนามสอบถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการจัดสอบ  เนื่องจากเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน

การจัดสอบ  ที่ต้องมีความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการดําเนินการจัดสอบ  คณะทํางานระดับสนามสอบจึงเป็น
บุคคลที่สําคัญยิ่งที่จะเป็นเครื่องสะท้อนมาตรฐานของการจัดสอบ  ซึ่งการนดําเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  มีขั้นตอนการดําเนินการสรุปได้ดังนี้ 
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ขั้นตอนการดําเนินการของสนามสอบ 
 

ช่วงเวลา การดําเนินการ 
ภายใน ม.ค. 56 

 
เสนอรายชื่อกรรมการให้ศูนย์สอบ  เพื่อพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนนิการ
ทดสอบฯ ระดบัสนามสอบ 
 

ม.ค. 56 รับคู่มือการจัดสอบ O-NET สําหรับกรรมการคมุสอบ เอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการสอบ
และอุปกรณ์จากศูนย์สอบ  
 

ม.ค. 56 จัดประชุมชี้แจงการจดัสอบ O-NET ใหก้ับคณะกรรมการระดบัสนามสอบ ก่อนวันสอบ 
 

30 ม.ค. – 1 ก.พ. 56 เตรียมความพรอ้มในการจัดสอบฯ   กํากับให้มกีารตดิรายชือ่ผู้เข้าสอบในสนามสอบ
และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าหอ้งสอบ   
จัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์บนโต๊ะผู้เข้าสอบ 
 

ก่อนวันสอบหรอืเช้าวันสอบ รับกล่องแบบทดสอบกล่องบรรจุกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบ  และจัดเก็บรักษาให้
ปลอดภัย  ก่อนมอบให้กรรมการคุมสอบนําไปใช้ในการสอบตามตารางสอบ 
 

2 – 3 ก.พ. 56 2 ก.พ. 56 วันสอบ O-NET ป.6 
2 - 3 ก.พ. 56  วันสอบ O-NET ม.3 

2 – 3 ก.พ. 56 1.  ประสานงานกับตัวแทนศูนย์สอบในการตรวจสอบความเรยีบร้อยในการจดัสอบ 
2.  กํากับ  ตดิตาม  ตรวจสอบ การจดัสอบใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคู่มือการ
จัดสอบฯ ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม 
 

ก.พ. 56  หรือ 
ตามที่ศูนย์สอบกําหนด 

จ่ายค่าปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ  และรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดส่งมอบให้ศูนย์สอบ 
 

3 - 5 ก.พ. 56  
 หรือวันสอบ 

๏ ส่งกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับผ่านศูนย์สอบเพื่อสง่ต่อให้  สทศ.    
๏ ส่งเอกสารการสอบหรอืหลักฐานอื่น(ถ้ามี) ให้ศูนย์สอบตามกําหนดเวลา  ได้แก ่
   1. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)   
   2. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(กรณพีิเศษ)(สทศ.3)   
   3. บัญชรีับส่งแบบทดสอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ    
   4. บัญชีส่งกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ จากหวัหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ   
   5. รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน  
ระดับสนามสอบ   
๏  ส่งกล่องแบบทดสอบผ่านศูนย์สอบเพื่อส่งตอ่ให้  สทศ.    
 

หมายเหตุ  วันที่และขั้นตอนการดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างศูนย์
สอบและสนามสอบเป็นหลัก 
 
ข้อควรระวังของสนามสอบ 
 

1. หัวหน้าสนามสอบจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ  โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบ ให้เข้าใจ 
       ขั้นตอนและวิธีการทํางานอย่างชัดเจน  

2. กํากับให้กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให้ถูกต้องตรงตามตารางสอบ  ทั้งวิชาที่
สอบ  เวลาสอบ  และห้องสอบ 
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3. หากมีการใช้กระดาษคําตอบสํารองต้องตรวจสอบให้ตรงกับวิชาที่สอบ 
4. สนามสอบต้องย้ําให้กรรมการคุมสอบเข้าใจเกี่ยวกับแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  วิธีการแจกและการเก็บ 
5. ห้ามสนามสอบอนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากศูนย์สอบ 
6. หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกและการระบายในวงกลมให้

ถูกต้องของผู้เข้าสอบทุกคนและทุกห้องสอบ 
7. หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง  ต้องตรวจนับกระดาษคําตอบให้ครบถ้วนทั้งของผู้เข้าสอบและ          

ผู้ขาดสอบ ซึ่งจํานวนกระดาษคําตอบต้องตรงกับข้อมูลในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  แล้วปิดผนึกซอง
กระดาษคําตอบด้วยเทปกาวพิเศษแบบทําลายตัวเองทันที  

8. ในซองกระดาษคําตอบทุกซองจะต้องมี สทศ.2  หุ้มกระดาษคําตอบเสมอ (หรือ สทศ.3 (ถ้ามี)) 
9. สนามสอบต้องกํากับการจัดสอบให้เป็นไปตามตารางสอบทั้งวิชาและเวลา 
10. สนามสอบห้ามไม่ใหบุ้คคลที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบเข้าภายในห้องสอบขณะที่กําลังมีการสอบ 
11. สนามสอบต้องแจกดินสอและยางลบให้ผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน  

 
 

 4.  ระดับโรงเรียน 
      

 ระดับโรงเรียนไม่จัดอยู่ในโครงสร้างคณะทํางานของการดําเนินการจัดสอบของ สทศ.  แต่โรงเรียนเป็นส่วน
สําคัญในการส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในแต่ละระดับชั้น  ถ้าหากโรงเรียนมีการส่งข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง        
การดําเนินการจัดสอบจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการของโรงเรียน 
 

ช่วงเวลา 
 

การดําเนินการ 
 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 55 โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่มสิีทธิ์สอบทัง้ระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่ 6  ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่3 และมัธยมศึกษาปทีี่ 6  ซึง่ควรคํานึง  ดงันี ้
1.  รายชื่อนกัเรยีนที่ส่งถูกตอ้งตามระดับชั้น 
2.  ข้อมูลชื่อสกลุ เลขบัตรประชาชน และเพศของนกัเรียนมีความถูกต้อง 
3.  จํานวนรายชื่อนักเรียนครบถ้วนตามที่แต่ละระดับชั้น 
4.  หากขอ้มูลนักเรยีนที่ส่งผ่านระบบ O-NET  ผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน โรงเรียน 
    สามารถดําเนินการแก้ไขได ้ (โดยดรูายละเอียดในคู่มือการใช้ระบบ O-NET)  
5.  โรงเรียนต้องส่งขอ้มูลนักเรยีนทุกระดับชั้นที่มีการจัดสอบ O-NET (ประถมศึกษาปีที่  
    6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปทีี่ 6) ให้ครบถ้วนภายในวันที่  30 ก.ย.55   
 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 55 เมื่อโรงเรียนสง่ข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว  ควรเข้ามาตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลเป็น
ระยะ   

1 ต.ค. 55 – 10 ม.ค. 56 แจ้งเพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบ O-NET   

 

5 ม.ค. 56 ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ  

 

15 ม.ค. 56  ประกาศรายชือ่ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 
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2 – 3 ก.พ. 56 2 ก.พ. 56 วันสอบ O-NET ป.6 
2 - 3 ก.พ. 56  วันสอบ O-NET ม.3 

 

5 ม.ค. – 3 ก.พ. 56 การแก้ไขขอ้มูลนักเรยีน เช่น ชือ่ – สกุล เลขบตัรประชาชน  ดําเนินการโดยให้โรงเรียน
รวบรวมข้อมูลที่มีการผิดพลาดทําสรุปและรวบรวมส่งที่สนามสอบพร้อมหลกัฐานการ
ประกอบ  หรือใช้ใบคําขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6)  เพื่อสนามสอบจะได้รวบรวมส่ง สทศ. 
 

 
 บทบาทสําคัญของโรงเรียน 
 โรงเรียนควรส่งข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ สทศ.กําหนด  และที่สําคัญโรงเรียน
ควรกํากับให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบและเข้าสอบให้ครบถ้วน  เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียน  
นอกจากนี้โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการจัดสอบ  และข้อปฏิบัติในการสอบให้
นักเรียนทราบ เพื่อการจัดสอบจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 

ตอนที่ 3 
การจัดสนามสอบ  ห้องสอบ  การเพิ่ม ลดและการแก้ไขข้อมูล 

 
3.1  การจัดสนามสอบ 
 

 การจัดสนามสอบขอให้เป็นอํานาจหน้าที่ของศูนย์สอบในการพิจารณาความเหมาะสมของการเลือกโรงเรียนที่
จะเป็นสนามสอบ  โดยพิจารณาจาก 
 1.  ระยะทางจากโรงเรียนไปยังสนามสอบ  ไม่ห่างไกลสามารถเดินทางได้สะดวก  โดยเฉพาะสนามสอบ 
 O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้จัดหนึ่งสนามสอบต่อหนึ่งตําบล 
 2.  โรงเรียนที่เป็นสนามสอบควรมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่และศักยภาพในการดําเนินการจัดสอบ  
 3.  การจัดโรงเรียนลงสนามสอบควรให้ใน 1 สนามสอบ มีหลายโรงเรียนสอบที่เดียวกัน  เพื่อความโปร่งใสใน
การจัดสอบ  ยกเว้นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถจัดรวมเข้าสนามสอบกับโรงเรียนอื่นได้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ศูนย์สอบ 
 
  
3.2  การจัดห้องสอบ 
  

ศูนย์สอบต้องกําหนดสนามสอบ  โดยระบุจํานวนห้องสอบและรายละเอียดข้อมูลห้องสอบ  ผ่านเว็บไซต์  
www.niets.or.th  โดยเข้าเมนูระบบ  O-NET ภายในช่วงเวลาที่ สทศ. กําหนด  ทั้งนี้จํานวนห้องสอบคิดจากจํานวน
นักเรียนเข้าสอบห้องสอบละ  30  คน  ยกเว้นห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบสามารถจัดห้องสอบได้ไม่เกิน 35 คน 
 หลังจากนั้น  สทศ. จะจัดรายชื่อนักเรียนเข้าห้องสอบ  และประกาศเลขที่นั่งสอบให้ทราบต่อไป 
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แผนผังการจัดห้องสอบ 
 
   
         หน้าห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  การเพิ่ม – ลด และแก้ไขข้อมูล 
 

 สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบสําหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 5 มกราคม 2556  ทั้งก่อนและหลังการประกาศเลขที่นั่งสอบโรงเรียนสามารถแจ้งเพิ่ม–ลด 
ข้อมูลนักเรียนผ่านทางระบบ O-NET  ได้  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 การเพิ่มข้อมูล    
 กรณีที่ 1  โรงเรียนแจ้งเพิ่ม ลด นักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 55 – 10 ม.ค. 56  
 โรงเรียนสามารถส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ตกหล่นเป็นรายบุคคลผ่านทางระบบ O-NET   ซึ่ง สทศ.จะประกาศ
เลขที่นั่งสอบเพิ่มเติมภายหลัง  แต่นักเรียนเหล่านี้จะไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้ เข้าสอบ (สทศ.2)  ส่วนการใช้
กระดาษคําตอบและแบบทดสอบต้องใช้สํารอง  
 

 กรณีที่  2  หลังสทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบกรณีพิเศษ – วันสอบ 
 การดําเนินการไม่ต้องทําอะไรในระบบ  หากในวันสอบ  สนามสอบพบว่ามีนักเรียนที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบขอ
อนุญาตเข้าสอบ  สนามสอบต้องตรวจสอบว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นนั้นจริงและแจ้งขออนุมัติจากศูนย์สอบ โดยศูนย์สอบ
ต้องพิจารณาจากจํานวนแบบทดสอบสํารองและกระดาษคําตอบสํารองว่าเพียงพอหรือไม่   หากมีจํานวนเพียงพอ  ศูนย์
สอบจึงอนุมัติให้เข้าสอบเป็นกรณีพิเศษได้   กรรมการคุมสอบต้องเขียนชื่อผู้เข้าสอบและให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อใน 
สทศ.3 (ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ)   และผู้เข้าสอบต้องใช้แบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง ทั้งนี้ในช่องเลขที่
นั่งสอบให้เว้นไว้ไม่ต้องกรอกและไม่ต้องระบายเพื่อ สทศ. จะได้ออกเลขที่นั่งสอบให้ในภายหลัง และนักเรียนที่ถูกแจ้งเพิ่ม
รายชื่อในช่วงเวลานี้จะไม่มีการนําคะแนนของนักเรียนไปคิดค่าสถิติระดับโรงเรียน  แต่มีค่าคะแนนรายบุคคล  
 

  การแจ้งลดข้อมูล   
 กรณีที่โรงเรียนแจ้งลดรายชื่อเนื่องจากมีการย้ายโรงเรียนหรือลาออก  ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 55 - 10 ม.ค. 56  
สทศ.จะดําเนินการอนุมัติการลดรายชื่อนักเรียนคนดังกล่าวให้ในระบบ  แต่รายช่ืออาจยังคงอยู่ในส่วนของใบเซ็นชื่อผู้เข้า
สอบ (สทศ.2)  และกระดาษคําตอบ  แต่นักเรียนที่แจ้งลดรายชื่อจะไม่นําคะแนนไปคิดค่าสถิติในโรงเรียนนั้น 
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              การแก้ไขข้อมูลนักเรียน 
 กรณีที่ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในส่วนของ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน  เพศ ผิดพลาด  โรงเรียนสามารถแก้ไข
ข้อมูลด้วยตนเองได้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 55  ถ้าหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่
ผิดพลาดส่ง สทศ. เพื่อดําเนินการแก้ไข  หรือให้นักเรียนไปติดต่อที่สนามสอบเพื่อขอใบคําร้องแก้ไขข้อมูล (สทศ.6)  โดย
แนบหลักฐานประกอบและส่งให้สนามสอบ เพื่อสนามสอบจะได้รวบรวมส่ง สทศ.ต่อไป 
 
 

ตอนที่ 4 
  แบบทดสอบ 

 
 

4.1   ลักษณะและรูปแบบแบบทดสอบ 
  

ในปีการศึกษา  2555  สทศ. จัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ครอบคลุม  8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  67 มาตรฐานการเรียนรู้  
 

แบบทดสอบ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด 6 ฉบับ) 
   

ฉบับที่ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 
1 61 ภาษาไทย 50  นาท ี
2 62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50  นาท ี
3 63 ภาษาอังกฤษ 50  นาท ี
4 64 คณิตศาสตร์ 50  นาท ี
5 65 วิทยาศาสตร์ 50  นาท ี
6 66 

67 
68 

สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

30  นาท ี
30  นาท ี
30  นาท ี

 
           
   แบบทดสอบ O-NET ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมด 6 ฉบับ) 
    

ฉบับที่ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 
1 91 ภาษาไทย 90  นาท ี
2 92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 90  นาท ี
3 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาท ี
4 94 คณิตศาสตร์ 90  นาท ี
5 95 วิทยาศาสตร์ 90  นาท ี
6 96 

97 
98 

สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

40  นาท ี
40  นาท ี
40  นาท ี
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 รูปแบบข้อสอบ   
 ในปีการศึกษา  2555   ข้อสอบมี  2  รูปแบบ  คือ 
 1.  ปรนัยแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 2.  ปรนัยแบบเติมคําตอบ หรืออื่น ๆ เช่น การคิดคํานวณแล้วระบายค่าตัวเลขที่เป็นคําตอบ ซึ่งข้อสอบรูปแบบ
นี้จะมีจํานวนไม่เกินร้อยละ  20  ของแบบทดสอบทั้งหมดในวิชานั้น 
 

ตัวอย่างรูปแบบแบบทดสอบ 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกที่สดุ (4 ตัวเลือก 1 คําตอบ) 
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แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบที่ถูกต้อง (5 ตัวเลอืก 2 คําตอบ) 
 

 

 
แบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 
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แบบระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 
 

 
 
 

4.2   การแจกแบบทดสอบ 
  

 สทศ. จะบรรจุแบบทดสอบใส่ซองโดยยึดตามจํานวนผู้มีสิทธิ์สอบในแต่ละห้องสอบ  สําหรับแบบทดสอบ
สํารองในแต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสํารองไว้ประมาณ 7 %  ของผู้มีสิทธิ์สอบ  
 แบบทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีแบบทดสอบระดับชั้นละ 6 
ฉบับ (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จะอยู่ในฉบับเดียวกัน)  ครอบคุลม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  การบรรจุแบบทดสอบแต่ละรายวิชาจะบรรจุแยกซอง  ซึ่งแต่ละซองจะมีแถบสีที่แตกต่างกัน   
 กรรมการคุมสอบต้องแจกแบบทดสอบเมื่อถึงเวลากําหนดตามตารางสอบ  และแจกตามลําดับเลขที่นั่งสอบ
ของผู้เข้าสอบจากคนที่ 1  ถึงคนที่  30  ตามผังที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U  อย่างเคร่งครัด   
 



สทศ. | คูมือการจัดสอบ O-NET สําหรับศูนยสอบ หนา 16 
 

 ข้อควรระวังสําหรับการแจกแบบทดสอบของการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาสังคมศึกษาฯ  และวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษ  เนื่องจาก
กระดาษคําตอบของทั้ง 2 วิชาจะใช้กระดาษคําตอบแผ่นเดียวกัน  ดังนั้นการแจกแบบทดสอบของรายวิชาดังกล่าว  จึง
ขอให้กรรมการคุมสอบดําเนินการตามนี้ 
 

การสอบช่วงที ่ ช่วงดําเนินการ กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 
ช่วงที่ 1 

คณิตศาสตร์  
8.30 น.–9.20 น. 
สังคมศึกษาฯ 
9.20 น.–10.10 น. 

ก่อนหมดเวลาสอบ
วิชาคณิตศาสตร์  
10  นาท ี

แจกแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาฯ 
(โดยไม่รบกวนผู้เข้าสอบ) และห้าม
นักเรียนเปิดแบบทดสอบก่อนถึง
เวลาสอบวิชาสังคมศึกษาฯ  โดย
เด็ดขาด 

เวลา 9.20 น. ให้เริ่มทําแบบทดสอบ
วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า ฯ  แ ล ะ เ ก็ บ
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์กลับคืน 
นับให้ครบตามจํานวนที่ระบุหน้าซอง
แล้วบรรจุซองให้เรียบร้อย    

หมดเวลาสอบวิชา
สังคมศึกษาฯ 

กรรมการช่วยกันเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแล้วตรวจสอบความ
เรียบร้อย แล้วให้กรรมการทั้ง  2 คน นําไปส่งที่ห้องกรรมการกลาง 

การสอบช่วงที ่ ช่วงดําเนินการ กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 
ช่วงที่ 2 

ภาษาไทย 
10.30 น.–11.20 น.  
ภาษาอังกฤษ 
11.20 น–12.10 น. 

ก่อนหมดเวลาสอบ
วิชาภาษาไทย  
10  นาที   

แจกแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
(โดยไม่รบกวนผู้เข้าสอบ) และห้าม
นักเรียนเปิดแบบทดสอบก่อนถึง
เวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษโดย
เด็ดขาด 

เวลา  11 .20 น .  ให้ เ ริ่ มสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ  และเก็บแบบทดสอบ
วิชาภาษาไทยกลับคืน นับให้ครบตาม
จํานวนที่ระบุหน้าซองแล้วบรรจุซอง
ให้เรียบร้อย    

เมื่อหมดเวลาสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ   

กรรมการช่วยกันเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแล้วตรวจสอบความ
เรียบร้อย แล้วให้กรรมการทั้ง  2 คน นําไปส่งที่ห้องกรรมการกลาง 

 
4.3   การเก็บแบบทดสอบ 
 
 

 เมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบต้องเก็บแบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ  โดยเก็บตามลําดับเลขที่นั่งสอบจาก
ผู้เข้าสอบคนที่ 1  ถึงคนที่  30   ตามผังที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U  อย่างเคร่งครัด 
 แบบทดสอบถือเป็นเอกสารลับทางราชการและเป็นสมบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ    
(องค์การมหาชน)  ห้ามนําไปเผยแพร่  เมื่อสอบเสร็จให้สนามสอบเก็บรวบรวมให้ครบทุกฉบับ แล้วส่งให้ศูนย์สอบพร้อม
กล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับตามกําหนดนัดหมาย  เพื่อศูนย์สอบจะได้ส่งคืนให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อไป 
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ตอนที่ 5  

กระดาษคําตอบ 
 
5.1   ลักษณะกระดาษคําตอบ 
  

 กระดาษคําตอบมี  2  ประเภท 
 1  กระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบที่ได้ระบุข้อมูล  ชื่อ – สกุล รหัสเลขประจําตัวประชาชน  เลขที่นั่งสอบ  รหัส
ชุดวิชาที่สอบ  วันที่สอบ  และสถานที่สอบ  ไว้แล้ว 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 2  กระดาษคําตอบสํารอง  ใช้กรณีกระดาษคําตอบแบบลงข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชํารุด   
หรือมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2   การแจกกระดาษคําตอบ 
 

 กรรมการคุมสอบต้องแจกกระดาษคําตอบตามลําดับเลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบตั้งแต่คนที่ 1 - 30  ให้ตรงกับ
รายชื่อผู้เข้าสอบใน สทศ.2  และตามผังที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U อย่างเคร่งครัด  
  
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
 เพื่อให้มีความสะดวกในการแจกและการเก็บกระดาษคําตอบของแต่ละชุดวิชาที่สอบ และกรรมการคุมสอบมี
ช่วงเวลาในการทํางานน้อย   สทศ. จึงกําหนดให้ใช้กระดาษคําตอบ 4  แผ่น  โดยวิชาที่สอบต่อเนื่องในช่วงเดียวกันจะใช้
กระดาษคําตอบเพียงแผ่นเดียวร่วมกัน  ดังรายละเอียด 
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แผ่นที ่ รหัสวิชา วิชาที่สอบ 
1 64 คณิตศาสตร์ 

62 สังคมศึกษาฯ 
2 61 ภาษาไทย 

63 ภาษาอังกฤษ 
3 65 วิทยาศาสตร์ 
4 66 

67 
68 

สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กระดาษคําตอบ 1 แผ่นต่อ 1 วิชา ยกเว้นชุดวิชาสุขศึกษา  ศิลปะ และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  กระดาษคําตอบ 1 แผ่น ใช้ตอบทั้ง  3  วิชา   
 
 

5.3   การเก็บกระดาษคําตอบ 
 

 กรรมการคุมสอบต้องเก็บกระดาษคําตอบกลับคืนทุกแผ่น  โดยเก็บตามลําดับเลขที่นั่งสอบจากผู้เข้าสอบคนที่ 
1  ถึงคนที่  30   ตามผังที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U อย่างเคร่งครัด  กระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบจะเรียงลําดับจากเลขที่นั่ง
สอบน้อยไปหามาก 
 หากมีผู้ขาดสอบกรรมการคุมสอบต้องเก็บกระดาษคําตอบของผู้ขาดสอบส่งคืน สทศ. โดยจัดเรียงรวมอยู่กับ
กระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบเรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบ     
  
 

ตอนที่ 6  
การจัดสอบเด็กพิเศษ 

 
6.1   ลักษณะเด็กพิเศษ 
  

 เด็กพิเศษ  หมายถึง  ผู้เข้าสอบที่ไม่สามารถอ่านข้อสอบและระบายกระดาษคําตอบด้วยตนเองได้  เช่น        
ตาบอดอ่านอักษรเบรลล์ไม่ได้  หรือผู้เข้าสอบที่สามารถอ่านข้อสอบเองได้แต่ระบายกระดาษคําตอบด้วยตนเองไม่ได้
ต้องการผู้ช่วย  เช่น  ตาบอด  ตาเลือนราง  ร่างกายพิการ  ให้จัดห้องพิเศษแยกออกจากห้องสอบของผู้เข้าสอบทั่วไป  ใน
การส่งข้อมูลนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ สทศ.ได้กําหนดรหัสให้กับนักเรียนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
  
 รหัสเด็กพิเศษ รายละเอียด 
 001  EIP 
 002  เด็กพิเศษ (ไม่ระบุ) 
 003  บกพร่องทางการมองเห็น (ใช้อักษรเบรลล์ ตัวเต็ม) 
 004  บกพร่องทางการมองเห็น (ใช้อักษรเบรลล์ ตัวย่อ) 
 005  บกพร่องทางการมองเห็น (ตาเลือนราง) 
 006  บกพร่องทางการมองเห็น (ต้องการผู้ช่วยอ่านข้อสอบ) 
 007  บกพร่องทางการได้ยิน 
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 008  บกพร่องทางการพูด 
 009  บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 010  บกพร่องทางร่างกาย 
 011  บกพร่องทางสติปัญญา 
 012  บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม 
  

 ทั้งนี้ การจัดเตรียมแบบทดสอบให้กับเด็กพิเศษ  สทศ.จะจัดเตรียมแบบทดสอบอักษรเบรลล์สําหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอด)  และแบบทดสอบอักษรขยายสําหรับนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น     
(ตาเลือนราง)  สําหรับการจัดสอบนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านอื่นๆ ใช้แบบทดสอบแบบปกติ   
 ผลการสอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง  สทศ.ประกาศคะแนนรายบุคคลให้กับผู้เข้าสอบกลุ่ม
นี้  แต่จะไม่นําคะแนนไปคิดค่าสถิติระดับโรงเรียน 
 
 

6.2    การจัดห้องสอบพิเศษ 
  

 ห้องสอบพิเศษ  คือ ห้องสอบที่ สทศ. และศูนย์สอบ  กําหนดให้ผู้เข้าสอบที่ตาบอด  ตาเลือนราง  และร่างกาย
พิการ (เฉพาะกรณีที่ต้องการผู้ช่วยเหลือในการทําข้อสอบ) เข้าสอบ  โดยจัดแยกออกจากห้องสอบของผู้เข้าสอบทั่วไป 
 
6.3   การจัดกรรมการคุมสอบสําหรับห้องสอบพิเศษ 
 

 หากสนามสอบใดมีห้องสอบพิเศษ  หัวหน้าสนามสอบต้องจัดกรรมการคุมสอบและเสนอชื่อเพื่อให้ศูนย์สอบ
แต่งตั้งคําส่ังคณะกรรมการระดับสนามสอบด้วย 
 ในกรณีที่นักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น (ต้องการผู้ช่วยอ่านข้อสอบ)  กรรมการคุมสอบที่ทําหน้าที่อ่าน
ควรมีความรู้ในวิชาที่อ่าน  เพื่อจะได้อ่านออกเสียงและเข้าใจสัญลักษณ์ในรายวิชานั้นถูกต้อง 
 

 
ตอนที่ 7   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทดสอบ O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 และระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3   

 
7.1  การจัดสรรค่าดําเนินการจัดสอบเหมาจา่ยรายหวั   
 สทศ. จะจัดสรรค่าดําเนินการจัดสอบเหมาจ่ายรายหัว  โดยคิดจากค่าใช้จ่าย ต่อคน ต่อวิชา โดยพิจารณา
จากพ้ืนที่  ดังนี้ 
 1.  กทม.  
 2.  เขตพื้นที่ต่างจังหวัด  พื้นทีร่าบ     เขตการศึกษาขนาดใหญ่หรือกลาง 
 3.  เขตพื้นที่ต่างจังหวัด  พื้นทีร่าบ     เขตการศึกษาขนาดเลก็ 
        เขตพื้นที่ต่างจังหวัด  พื้นทียุ่่งยาก  เขตการศึกษาขนาดใหญ่ หรือกลาง 
 4.  เขตพื้นที่ต่างจังหวัด  พื้นทียุ่่งยาก  เขตการศึกษาขนาดเลก็ 
 

 หมายเหต ุ เขตการศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนผู้เข้าสอบไม่เกิน  2,000  คน
                เขตการศึกษาขนาดกลางมีจํานวนผู้เข้าสอบ  2,001 - 5,000  คน 
                   เขตการศึกษาขนาดใหญ่มจีํานวนผู้เข้าสอบตัง้แต่  5,001 คน ขึ้นไป 
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7.2   การโอนเงินให้ศูนย์สอบ 
 

 สทศ. จะโอนเงนิงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัวของผู้เข้าสอบ  ในการดําเนินการสอบใหแ้ก่ศูนย์สอบเปน็ 
2 งวด ดังนี ้
 

งวดที ่ เดือน จํานวนเงิน 
1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 15 % ของงบประมาณที่จดัสรรให ้
2 ภายในเดือนมกราคม 2555 งบประมาณส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่จัดสรรให ้

ตามจํานวนผู้เขา้สอบ  ที่ยืนยันการตรวจสอบรายชื่อแล้ว 
 เมื่อ สทศ. ดําเนินการโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบเป็นที่เรียบรอ้ย  จะดําเนินการทําหนงัสือแจง้เรือ่งการโอนเงนิ
ให้ศูนย์สอบรับทราบ  และขอให้ศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืน สทศ. เพือ่เป็นหลักฐานการรับเงิน 
 
7.3   การสั่งจา่ยหรือการอนมุัติการเบิกจ่ายเงินของศูนย์สอบ 
 

1.  การส่ังจ่ายเงินหรือการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินงานของศูนย์สอบ  แต่ละศูนย์สอบจะต้องอยู่ 
ภายใต้บัญชีแนบท้ายของ ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  พ.ศ. 2555 ทั้งนี้  หากการสั่งจ่ายเงินหรือการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
จําเป็นต้องมีการดําเนินการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายดังกล่าว  หรือที่กําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานประจําศูนย์สอบ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานประจําศูนย์สอบ  โดยคํานึงถึง
ความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่ได้รับ  โดยยึดถือประโยชน์ของการ
ดําเนินงานเป็นสําคัญ 

2.  การสั่งจ่ายเงินหรือการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินงานของศูนย์สอบแต่ละศูนย์  ให้ประธานประจํา
ศูนย์สอบหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากประธานศูนย์สอบ  พิจารณาตามความเหมาะสม จากจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร  
โดยอาจมีอัตราจํานวนเงินที่จ่ายต่ํากว่าที่กําหนดไว้ได้ 
 

 
7.4  บัญชีแนบท้าย 3  อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทดสอบการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      (ประถมศกึษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที ่3) ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ด้านอาชีวศกึษา (V-NET)  
      และด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

 

1. ค่าใช้จ่ายระดับ สทศ. 
 1.1 ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนต่อครั้งต่อคน(บาท) 
1. ประธานประจําศูนย์สอบหรือผู้แทน 
2. เจ้าหน้าที่ 

500 
400 

 
1.2 ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เบิกตามอัตราที่จ่ายจริง หรือ 
1.2.2 เบิกในอัตราเหมาจ่ายครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือ 
1.2.3 เบิกค่าพาหนะชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท 
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1.3 ค่าที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคืนละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือเบิกตาม
อัตราที่จ่ายจริงคืนละไม่เกิน 2,400 บาทต่อคน 

1.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการจัดประชุม 
 1.4.1 ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคนละ 400 

บาทต่อมื้อ 
 1.4.2 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ให้เบิกในอัตราเหมา

จ่ายคนละ 100 บาทต่อมื้อ 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบจาก สทศ.- ศูนย์สอบ (เฉพาะการจัดสอบ       

V-NET และการจัดสอบ N-NET) ให้เบิกจ่ายตามจริง หรือพิจารณาตามความเหมาะสม 
1.6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของตัวแทน สทศ.  

   

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนต่อครั้งต่อคน(บาท) 
1. ประธานคณะทํางานตัวแทน สทศ. 
2. คณะทํางานประจําสนามสอบ 

เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาทตอ่การดําเนินการทดสอบหนึง่ครัง้ 
450 บาทตอ่วัน 

  

 1.6.1 ค่าพาหนะเดินทาง  เบิกตามข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.3  โดยอนุโลม 
 1.6.2 ค่าที่พัก  เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คืน 
 
2. ค่าใช้จ่ายระดับศูนย์สอบ 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมระดับศูนย์สอบ 
 2.1.1 ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนต่อครั้งต่อคน(บาท) 
1. ประธานประจําศูนย์สอบ 
2. คณะทํางานประจําศูนย์สอบ 

400 
300 

 

 2.1.2 ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับการจัดประชุม  
 2.1.2.1 ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่าย     

คนละ 150 บาทต่อมื้อ 
 2.1.2.2 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ให้เบิก       

ในอัตราเหมาจ่ายคนละ 70 บาทต่อมื้อ 
2.2 ค่าใช้จ่ายกรณีที่ศูนย์สอบจัดประชุมสนามสอบเพื่อชี้แจงการจัดสอบ (ให้มีการจัดประชุมหนึ่งครั้งต่อ   

การดําเนินการทดสอบหนึ่งระดับ) เฉพาะการจัดสอบ O-NET และ การจัดสอบ I-NET ให้ตัวแทนสนามสอบเข้าร่วม
ประชุมสนามสอบละไม่เกิน 5 คน) 

 2.2.1 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ให้เบิกใน
อัตรา ข้อ 2.1.2  โดยอนุโลม 

 2.2.2 ค่าเช่าห้องประชุม (ถ้ามี) ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 1,500 บาท 
 2.2.3 ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.2 โดยอนุโลม 
 2.2.4 ค่าที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.3 โดยอนุโลม 
 2.2.5 ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท   
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 2.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อคน 

วันทําการ วันหยุด 
1. ประธานประจําศูนย์สอบ เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาทตอ่การดําเนินการทดสอบหนึง่ครัง้ 
2. รองประธานประจําศูนย์สอบ  
(เฉพาะการจัดสอบ V-NET) 

เหมาจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทตอ่การดําเนินการทดสอบหนึง่ครัง้ 

3. ประธานคณะทํางานฝ่ายต่าง 
 (ถ้ามี) (เฉพาะการจัดสอบ V-NET) 

450 บาทตอ่วัน 550 บาทตอ่วัน 

4.  คณะทํางานประจําศูนย์สอบ  
ตัวแทนศูนย์สอบ 

300 บาทตอ่วัน 500 บาทตอ่วัน 

 * หมายเหตุ หนึ่งวัน หมายถึงการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าเจ็ดชั่วโมง 
  
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบ-สนามสอบ (ไป-กลับ)  

2.4.1 ค่าตอบแทนการขนส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบกรณีการขนส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบ 
ไปต่างจังหวัดและหรือมีการพักค้างคืน (เฉพาะการจัดสอบ V-NET) 

 
  ตําแหน่ง ค่าตอบแทนต่อคนต่อวัน(บาท) 

1. หัวหน้าคณะทํางานขนส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบ 
2. คณะทํางาน 
3. พนักงานขับรถ 

ไม่เกิน 1,000 
ไม่เกิน    800 
ไม่เกิน    600 

2.4.2 ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.3 โดยอนุโลม 
2.4.3 ค่าที่พัก(ถ้ามี) ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.3 โดยอนุโลม 

 2.4.4 กรณีการขนส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางตามอัตรา   
ในข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.3 โดยอนุโลม 
  2.5 ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นศูนย์สอบ  (ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น)  โดยเบิกจ่ายตามจริงหรือ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

2.6 ค่าอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ (ไม่เกิน) 80 บาท/มื้อ  
 
3. ค่าใช้จ่ายระดับสนามสอบ 
 3.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อคนต่อวัน(บาท) 
วันทําการ วันหยุด 

1. หัวหน้าสนามสอบ 
2. กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบสํารอง 
พยาบาล     บุรุษพยาบาล และตําแหน่งอื่นๆ 
3. คนงาน นักการภารโรง พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
4. เจ้าหน้าที่ตํารวจ (เฉพาะการสอบ V-NET) 
 

400  
300 

 
200 
300 

 

550  
450 

 
250 
450 
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*หมายเหตุ  
(1) หนึ่งวันแบ่งเป็นภาคเช้า(ก่อนเที่ยงวัน) และภาคบ่าย(หลังเที่ยงวัน) ถ้าปฏิบัติงานเพียงภาคใด   

ภาคหนึ่งให้ได้รับอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนต่อหนึ่งวัน 
(2) ให้หัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงาน และคนงาน นักการ ภารโรง ประจําสนามสอบได้รับ

ค่าตอบแทนในการเตรียมสถานที่สอบและจัดสถานที่สอบให้เรียบร้อยในวันก่อนเปิดสนามสอบและวันหลังปิดสนามสอบ
อย่างละหนึ่งวัน โดยให้หัวหน้าสนามสอบได้รับในอัตราวันละไม่เกิน 400 บาท ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) ได้รับในอัตราวันละ
ไม่เกิน 250 บาท และคนงาน นักการ ภารโรงได้รับในอัตราวันละ 220 บาท (อัตราภารโรง 1 คน/ 5 ห้องสอบ) 

(3) ให้จัดกรรมการกลางหนึ่งคนต่อห้องสอบสามห้อง เว้นแต่กรณีที่สนามสอบใดมีห้องสอบไม่เกิน    
สามห้อง ให้หัวหน้าสนามสอบทําหน้าที่เป็นกรรมการกลาง 

3.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับการขนส่งนักเรียนเดินทางมาสอบ (เฉพาะการดําเนินการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาปีที่ 6) และด้านอิสลามศึกษาตอนต้น) 

3.2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.3 โดยอนุโลม 
3.2.2 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่คุมนักเรียนเดินทางมาสอบ (อาจารย์ 1 คนต่อนักเรียน 20 คน) ให้เบิก       

ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง (ไป-กลับ) 
 3.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อวันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง (ไป-กลับ) 
3.3 ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นสนามสอบ ให้คํานวณจากจํานวนรวมทั้งหมดของผู้มีสิทธิเข้าสอบรวมทุก

วิชา ณ สนามสอบนั้นต่อการจัดสอบแต่ละครั้ง โดยให้เบิกในอัตรา 1 บาทต่อผู้มีสิทธิเข้าสอบหนึ่งคนต่อหนึ่งวิชา ในกรณี      
ที่สนามสอบได้รับค่าตอบแทนต่ํากว่า 1,000 บาท ให้สนามสอบได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท (เฉพาะการดําเนินการ
ทดสอบการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)) 

3.4 ค่าเครื่องดื่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบ ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคาบละ/วิชาละ ไม่เกิน 15 บาทต่อคน 
บาท (เฉพาะการดําเนินการทดสอบการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และด้านการศึกษา
นอกระบบ (N-NET)) 
  
7.5  การดําเนนิการของศูนยส์อบ  และการเก็บหลักฐานต่างๆ 
 

 สทศ. จะโอนเงนิให้ศูนย์สอบผา่นธนาคารกรุงไทย จํากัด  ทั้งนี้ขอให้ศูนย์สอบดําเนินการ ดงันี ้
 1.  แจ้งชื่อบัญชีของศูนย์สอบ  หมายเลขบัญชี และสาขา ให้ สทศ. ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2555  โดย 

ขอให้ทําหนังสือแจ้งเป็นทางการ เพื่อจะได้โอนเงินให้ได้ตามกําหนดเวลา 
  2.  เมือ่ได้รับเงนิโอนในแต่ละงวด ศูนย์สอบตอ้งออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินที่ได้รับในแต่ละงวดแลว้จัดส่ง
ให้ สทศ.ทันที 1 ฉบับต่อการจดัสอบ 1 ระดับชั้น  หรือ 1 ฉบับรวมทัง้  2  ระดับชั้น (กรณีนีต้้องระบุให้ชัดเจนว่าได้รับ
การจดัสอบระดบัชั้นละเท่าไร)   
   3.  เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินการสอบ ให้ทําสรุปรายงานค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ระดับศูนย์สอบแยกตามระดับชั้นตามจํานวนเงินที่ได้รับและใช้จริง  

4.  เก็บหลักฐานการเงินทุกฉบับไว้ที่ศูนย์สอบ เพื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือ 
บุคคลภายนอกตามระเบียบ สทศ. 
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ตอนที่ 8 

ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

 
ตารางสอบ O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 

วันเสาร์ ที ่2  
กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 – 09.20  น. 
09.20 – 10.10  น. 

64 
62 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ฯ 

50  นาที 
50  นาท ี

พัก 20  นาท ี  
10.30 – 11.20  น. 
11.20 – 12.10  น. 

61 
63 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

50  นาที 
50  นาท ี

พัก   1  ชัว่โมง 
13.10 – 14.00  น. 65 วิทยาศาสตร์ 50  นาที 

พัก   20  นาท ี
14.20 – 14.50  น. 
14.50 – 15.20  น. 
15.20 – 15.50  น. 

66 
67 
68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

30  นาที 
30  นาท ี
30  นาท ี

 

โรงเรียนดูผลไดต้ั้งแต่วันที่ 15  มีนาคม  2556 
 

ตารางสอบ O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 
วันเสาร์ ที ่2 
กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 – 10.00  น. 94 คณิตศาสตร์ 90  นาท ี
พัก  30  นาท ี

10.30 – 12.00  น. 91 ภาษาไทย 90  นาท ี
พัก  1  ชม. 

13.00 – 14.30  น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาท ี
วันอาทิตย ์ที ่3 
กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 – 10.00  น. 95 วิทยาศาสตร์ 90  นาที 
พัก  30  นาท ี

10.30 – 12.00  น. 92 สังคมศึกษา ฯ 90  นาท ี
พัก  1  ชม. 

13.00 – 13.40  น. 
13.40 – 14.20  น. 
14.20 – 15.00  น. 

96 
97 
98 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

40  นาท ี
40  นาท ี
40  นาท ี

 

โรงเรียนดูผลไดต้ั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2556 
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ตอนที่ 9 
ข้อปฏบิัตใินการสอบ O-NET       

 
9.1  ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
 

1. ไม่มีเลขที่นัง่สอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ 
2. ไม่มีบัตรแสดงตน  ไม่มีสิทธิ์สอบ 
3. ไปผิดสนามสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ 
4. ไปสายเกิน  30  นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานัน้ 
5. ห้าม  นําเครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสารเข้าห้องสอบ 
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 
7. อนุญาต ให้นํานาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา  ที่ใช้ดเูวลาเท่านั้น) 

 
 

9.2  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทําแบบทดสอบ 
 
 1.  ปากกา  ใชสํ้าหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ  บนหัวกระดาษคําตอบ 
 2.  ดินสอดํา  2B  ใช้สําหรับระบายรหัสวิชา  เลขที่นั่งสอบ  และคําตอบที่ต้องการเลือก 
      (สําหรับผู้เข้าสอบระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  สทศ. จดัส่งไปให)้ 
 3.  ยางลบ (สําหรับผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สทศ. จัดส่งไปให)้ 
 
 
9.3  หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 
  

-  บัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูป  หรือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้แสดง
ตัวตนของนักเรียน 

(หากไม่มหีลักฐานมาแสดง และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจรงิ  ให้ผู้เขา้สอบบันทึกในแบบฟอร์มสําหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติ
ผิดระเบียบการสอบ) 

 
 

 
ตอนที่ 10 

การรับ - ส่งแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบ  เอกสาร และอุปกรณ์สําหรับการจัดสอบ 
 

 สทศ. บริหารการรับ - ส่ง  แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ เอกสาร และอุปกรณ์สําหรับการจัดสอบไปยัง    
สนามสอบผ่านศูนย์สอบ ( สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา / 
สํานักงานการศกึษาเอกชนจงัหวัด / สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด / สํานกัการศึกษา กทม. / สํานัก
การศึกษาเมืองพัทยา)  ดังแผนผังต่อไปนี ้
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10.1  ขั้นตอนการส่งแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสารและอุปกรณ์การสอบจาก สทศ. ถึงศูนย์สอบ 
 

การจัดส่งแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบจาก สทศ. ถึงศูนย์สอบทั้งหมด 308 
แห่ง  สทศ.ดําเนินการจัดส่งโดยใช้รถของบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยสูง  

 

ในการจัดส่งแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสารและอุปกรณ์การสอบ จาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบดําเนินการ
เป็น  3  ระยะ  ดังนี้ 

 
         ระยะที่ 1 : ธ.ค. 55     ระยะที่ 2 : 9-16 ม.ค. 56  ระยะที่ 3 : 23-29 ม.ค. 56 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนการตรวจรับกล่องแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 

 1.  การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  สทศ.ใช้รถขนส่ง 1 คันต่อศูนย์สอบ (หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบในแต่ละศูนย์สอบ) 
 2.  รถขนส่งจะปิดล็อคด้วยตัวล็อคที่ระบุหมายเลขในแต่ละจุด  ขอให้ศูนย์สอบทําการตรวจสอบในใบส่งมอบว่า
หมายเลขของตัวล็อคถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในใบส่งมอบก่อนเปิดรถ 
 3.  แบบทดสอบจะบรรจุใส่ซองแยกตามรายวิชา  ก่อนบรรจุซองแบบทดสอบใส่กล่องน้ําตาลที่มีโลโก้ สทศ.และ
ปิดผนึกกล่องด้วยเทปกาวที่มีโลโก้ สทศ. ทั้งด้านบนและด้านล่างกล่องพร้อมสายรัดตรา สทศ. คาดทับกล่องอีก 1 ชั้น  
บรรจุแยกตามสนามสอบ  ส่วนกล่องกระดาษคําตอบปิดผนึกกล่องด้วยเทปกาวที่มีโลโก้ สทศ.  
 4. ประธานศูนย์สอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจรับ  และคนงานในการขนกล่อง
แบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบไปเก็บ  ในขั้นตอนการตรวจรับ  ต้องนับจํานวนกล่องแบบทดสอบ  กล่อง
กระดาษคําตอบ  กล่องกระดาษคําตอบสํารอง  และกล่องปรับขนาดสําหรับใส่ซองกระดาษคําตอบกลับของทุกสนามให้
ครบถ้วน  จึงลงชื่อรับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการส่งมอบ   

สพป. 
 183 เขต   

สสท. 
76  จงัหวดั 

สํานักการศึกษา กทม.  
(12 กลุ่มย่อย) 

สทศ. 

สํานักการศึกษา 
เมืองพทัยา 

สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ 

สช.จังหวัด 
 5  จังหวัด   

สนามสอบ 

สพม. 
 42 เขต   

สนามสอบ 

1. ส่งคู่มือการจดัสอบ O-NET   
   สําหรับสนามสอบและ 
   กรรมการคุมสอบ 
2. ส่ง DVD การคุมสอบ 
 

1. ซองเอกสารและอุปกรณ ์
    การจดัสอบของศูนย์สอบ 
    และสนามสอบ 
2. ดินสอและยางลบ       
   (สําหรับ นร.ป.6) 

1. กล่องแบบทดสอบ  
2. กล่องกระดาษคําตอบ  
3. กล่องกระดาษคําตอบ   
    สํารอง  
4. กล่องใส่ซอง   
    กระดาษคําตอบกลับ
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 5.  ศูนย์สอบตอ้งจัดเตรยีมสถานที่เก็บที่ปลอดภัยสําหรับเก็บกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบ     
เพื่อแจกให้สนามสอบในวันและเวลาที่ได้นัดหมาย  ซึ่งในแต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสํารองไว้ประมาณ  7%      
ของผู้มีสิทธิ์สอบ  และกระดาษคําตอบสํารองไว้ประมาณ  10%  ของผู้เข้าสอบ 

 
 

 10.2  ขั้นตอนการส่งแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสารและอุปกรณ์การสอบจาก ศูนย์สอบ ถึงสนามสอบ 
 

 ขั้นตอนการส่งเอกสารการสอบ แบบทดสอบและกระดาษคําตอบ จากศูนย์สอบถึงสนามสอบ  กําหนดการ    
นัดหมายขึ้นอยูก่ับการประสานงานของศูนย์สอบ  ดังนี ้
 
         ระยะที่ 1 : ม.ค. 55         ระยะที่ 2 : ม.ค. 55    ระยะที่ 3 : 29 ม.ค.55 – วันสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศูนย์สอบต้องนดัหมายการส่งคูม่ือการจัดสอบ  อุปกรณ์การจัดสอบ กล่องแบบทดสอบและกล่อง
กระดาษคําตอบ  รวมทัง้เอกสารอื่นๆที่เกีย่วขอ้งกับการสอบ  กับสนามสอบตามวันและเวลาที่ศูนย์สอบไดป้ระสานงานไว้  
และขอให้สนามสอบเก็บรกัษากล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบในสถานที่ที่ปลอดภัย   
 
 
10.3  ขั้นตอนการส่งกลอ่งกระดาษคําตอบ กล่องแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบ จากสนามสอบถงึศูนย์สอบ 
 

หลังจากเสร็จส้ินการสอบหรือตามกําหนดการนัดหมายของศนูย์สอบ  ให้สนามสอบดําเนินการ   ดังนี ้
 1.  หวัหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง    ตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบใหค้รบถ้วนในแต่ละห้องสอบ  
แล้วจึงปิดผนึกซองกระดาษคําตอบ  และปิดทบัด้วยเทปกาวพเิศษแบบทําลายตัวเอง ต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 
 2.  หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง  นําซองกระดาษคําตอบทั้งหมดของทกุห้องสอบ บรรจุลงในกล่องปรบั
ขนาดสําหรับใสซ่องกระดาษคําตอบกลับ  เพือ่เตรียมส่งมอบใหศู้นย์สอบ  (กล่องสามารถบรรจุซองกระดาษคําตอบได้
ประมาณ 15  ซองต่อ 1 กล่อง)   
 3.  หัวหน้าสนามสอบจัดส่ง 
    1.  กล่องกระดาษคําตอบ 
    2.  กล่องแบบทดสอบ  
  3.  ซองเอกสาร  ที่บรรจุ ( 1. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ที่เหลืออีก 1 แผ่น  2.ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
กรณพีิเศษ (สทศ.3 ถ้าม)ี อกี 1 แผ่น  3. ใบคําขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6 ถ้าม)ี  4.บัญชีรับส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบระหว่างหัวหนา้สนามสอบกับกรรมการคุมสอบ  5.บัญชีส่งกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารฯ จาก
หัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ   6.รายงานผลการดําเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ  7.ใบสําคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
ผู้ปฏิบัติงานประจําสนามสอบ  8.เอกสาร อื่นๆ(ถ้าม)ี )  ให้แก่ประธานศูนยส์อบ 

1. ส่งคู่มือการจดัสอบ  
   O-NET สําหรับสนาม 
   สอบและกรรมการคุม 
   สอบ 
2. ส่ง DVD การคุมสอบ 

1. ซองเอกสารและ 
    อุปกรณ์การจัดสอบ 
    สนามสอบ 
2. อุปกรณ์เกีย่วกับการ 
   จัดสอบ ป.6  (ได้แก่  
   ดินสอ 2B , ยางลบ)     
 

1. กล่องแบบทดสอบ 
2. กล่องกระดาษคําตอบ  
3. กล่องกระดาษคําตอบ 
   สํารอง  
4. กล่องใส่ซอง 
   กระดาษคําตอบกลับ 
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10.4  ขั้นตอนการส่งกล่องกระดาษคําตอบ  กล่องแบบทดสอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจาก ศูนย์สอบ ถึง สทศ. 
 

หลังจากเสร็จส้ินการสอบ  ให้ศูนย์สอบเตรียมจัดส่งกล่องกระดาษคําตอบ กล่องแบบทดสอบ และเอกสาร
เกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบให้ สทศ.   กําหนดให้จัดส่งเป็น  3  ระยะ   ดังนี้ 
 

  ระยะที่ 1 : 6 – 10 ก.พ. 56  ระยะที่ 2 : มี.ค. 56       ระยะที ่3 : ภายใน มี.ค. 56 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะที่ 1   ตามกําหนดนัดหมายของ สทศ.   (ช่วงวันที่  6 – 10  กุมภาพันธ์  2556) 

สิ่งที่ศูนย์สอบต้องส่ง 
1.  กล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบของทุกสนามสอบ   

 2.  บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET3)  
 3.  แบบคําขอแก้ไขข้อมูลนักเรยีน (สทศ.6) 

หมายเหตุ :  เอกสารที่นอกเหนือจากรายการข้างต้นหรือหนังสือราชการที่ต้องการส่งถึง สทศ. ขอให้จัดส่ง
ทางไปรษณีย์เพื่อป้องกันการสูญหาย  เนื่องจากเอกสารช้างต้นจะจัดส่งไปยังสถานที่ตรวจกระดาษคําตอบ  ไม่ได้
จัดส่งมาที่ สทศ. 

 
ระยะที่ 2   ตามกําหนดนัดหมายของ สทศ.  ( เดือนมีนาคม  2556 ) 

สิ่งที่ศูนย์สอบต้องส่ง 
 1.  กล่องบรรจุแบบทดสอบ   
 2.  บัญชีส่งมอบกล่องแบบทดสอบจากศูนย์สอบ ถึง สทศ. (O-NET 4) 
 

ระยะที่ 3   หลังเสร็จสิ้นการสอบ  (ดําเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 31 มีนาคม 2556) 
 สิ่งที่ศูนย์สอบต้องส่ง 
 1.  รายงานสรปุผลการดําเนินการจดัสอบและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจดัสอบ O-NET 
 2.  เอกสารอื่นๆ  (ถ้าม)ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- กล่องกระดาษคําตอบ 
- ใบคําขอแก้ไขข้อมูล 
(สทศ.6) 
-  บัญชีส่งมอบกล่อง
กระดาษคําตอบ 

-  กล่องแบบทดสอบ 
-  บัญชีส่งมอบกล่อง
แบบทดสอบจากศูนย์
สอบ ถึง สทศ.  

-  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินการและรายงาน
สรุปผลค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ (ภายในเดอืน
มีนาคม) 
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ภาคผนวก  
 

1.  ตัวอย่างอุปกรณ์ของ สทศ. 
 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดสอบ 
 

3. ผังโครงสร้างบริหารการจัดสอบ O-NET 
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1.  ตัวอย่างอุปกรณ์ของ สทศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวล็อค  สําหรบัล็อครถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทปกาวพิเศษแบบทําลายตัวเอง  สําหรับปิดซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบ 
 

 
        กล่องกระดาษคําตอบ จาก สทศ. ถงึ ศูนย์สอบ          กล่องแบบทดสอบ  จาก สทศ. ถึง ศูนย์สอบ 
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2.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดสอบ 
 

สทศ.1 
กระดาษคําตอบ 

 
 
หัวกระดาษคําตอบแบบระบุข้อมูลผู้เข้าสอบ 
 
                        

             
 
 
 
 
 
หัวกระดาษคําตอบสํารอง 
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สทศ.2 
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

ระดับชั้น..........................   รหสัศูนย์สอบ................................ ชื่อศูนย์สอบ............................ รหัสนามสอบ......................
ชื่อสนามสอบ....................................  ตกึ/อาคาร................................. ชั้น.................. ห้องสอบ............................. 
รหัสวิชา............      ชื่อวิชา............................     วันที่สอบ.................................    เวลาสอบ................................  น. 
เลขที่นัง่สอบ..................... - ....................  =   30  คน 

 
     ลําดับที่     เลขที่นั่งสอบ     เลขประจําตัวประชาชน                ลายมือชื่อ                    ชื่อ-สกุล   
        1       ............       .......................                     ……………………………..…               ...........................  
        2       ............       .......................                     ………………………………..               ........................... 
          3       ............       .......................                     ……………………….………..              ...........................  
        4       ............       .......................                    ………………………………....              ............................  
   
 
 
 
 
 
 
 
       .....       ............       .......................                     ………………………………..              ............................. 
       30       ............       .......................                     ………………………………..              .............................  

 
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   30  คน 

จํานวนผู้เข้าสอบจริง ..........  คน 

จํานวนผู้ขาดสอบ .…......  คน 
 
 

ลายเซ็นกรรมการคุมสอบ  1............................................................................. 
2.................................................................................... 

       
การยืนยันความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบ 

สําหรับผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ 
ขอยืนยันว่าซองแบบทดสอบอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดี  และยังไมม่ีการเปดิก่อนทาํการสอบ 
ลงชื่อ.............................................(ผู้เข้าสอบ คนที่ 1)    ลงชื่อ..................................................  (กรรมการคุมสอบ คนที ่1) 
       (                                )                                 (                                     )        
ลงชื่อ.............................................(ผู้เข้าสอบ คนที่ 2)    ลงชื่อ..................................................  (กรรมการคุมสอบ คนที่ 2) 
       (                                )          (                                     ) 
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  สทศ.3 
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณพีิเศษ) 

 
ระดับชั้น..............รหัสศูนย์สอบ.......................ชื่อศูนย์สอบ.....................................รหัสนามสอบ................ ชือ่สนามสอบ........................................ตึก / อาคาร.................................... 
ชั้น.......................ห้องสอบ..............................รหัสวิชา.....................ชื่อวิชา..................................................วันที่สอบ...............................................เวลาสอบ.............................  น. 
    

เลขที่นั่งสอบ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล (ผู้เข้าสอบ) 
 

ชื่อโรงเรียนที่กําลังศึกษาปัจจุบัน ลายเซ็นผู้เข้าสอบ ระบุสาเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมจํานวนผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ)  ทัง้หมด คน 
 

ลงชื่อ ............................................................  กรรมการคุมสอบ 1        ลงชื่อ ................................................................  กรรมการคุมสอบ 2 
            (.........................................................)                                (...............................................................) 
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สทศ.5 
 

แบบฟอร์มสําหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
 
 

กรณีไม่มีหลักฐานการเข้าสอบ กรณีผิดสนามสอบ      อื่นๆ.......................................................................... 
O-NET ระดบัชั้น ป.6                 O-NET ระดับชั้น ม.3 

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

ข้าพเจ้า ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว.................................... นามสกุล................................ นกัเรยีนโรงเรียน............................. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................  โทรศัพทม์ือถือ...................................  เลขที่นั่งสอบ......................... 
สนามสอบ.......................................จงัหวดั................................  ตึก/อาคาร................  ชั้น...........ห้องสอบ.......................  
วันที่สอบ................................  รายวิชา.................................................. 
 

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

 ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  และรับทราบว่าการประกาศคะแนนสอบอยู่      
ในดุลยพินิจของ สทศ. 
      ลงชื่อ............................................................... 
             (...............................................................) 
 
ความเห็นของ ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือ อาจารย์ของโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ............................................................... 
             (...............................................................) 
      ตําแหน่ง........................................................... 
 
ความเห็นของหัวหน้าสนามสอบ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ............................................................... 
             (...............................................................) 
      ตําแหน่ง........................................................... 
ความเห็นของศูนย์สอบ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ............................................................... 
             (...............................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................... 
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สทศ.6 
 

แบบคําขอแก้ไขข้อมูล 
 

 
 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจําปีการศึกษา 2555 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ระดับชั้น............................... รหัสศูนย์สอบ............................ ชื่อศูนย์สอบ.................................................... 
รหัสสนามสอบ.................... ชื่อสนามสอบ........................... ชื่อโรงเรียน..................................................... 
 
ข้าพเจ้า เด็กชาย/เดก็หญงิ/นาย/นางสาว  ................................................นามสกุล............................................................. 
 

เลขที่นั่งสอบ   
 

โทรศัพท์บ้าน..............................................................โทรศัพท์มอืถือ................................................................................... 
 

โทรสาร...................................................................... อเีมล์................................................................................................. 
 

 มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)   ดังนี้ 

รายการ เดิม ขอแก้ไขเป็น 

1.  เพศ   

2.  ชื่อ   

3.  นามสกุล   

4.  เลขประจําตัวประชาชน   

5.  รหัสโรงเรียน   

6.  เลขประจําตัวนักเรียน   

อื่นๆ   
 

  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาหลักฐานที่จําเป็น   เพื่อประกอบการขอแก้ไขมาด้วยแล้ว  คือ 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ............................................................. 
      (........................................................... ) 
     วันที่ .............../......................../................. 
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 O-NET 1 
บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหว่างหัวหนา้สนามสอบกับกรรมการคุมสอบ (สําหรับหัวหน้าสนามสอบ เป็นผู้ลงบันทึก และส่งเก็บไว้ทีศู่นย์สอบ) 

ระดับชั้น...........................รหัสศูนย์สอบ................................ชือ่ศูนย์สอบ................................................รหัสสนามสอบ............................ชื่อสนามสอบ...................................................
รหัสวิชา............................ชื่อวชิา..............................................................วันทีส่อบ.............................................................. เวลาสอบ.............................น. 

ก่อนการสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

ห้องสอบ 
จํานวนซอง 

ชื่อผู้รับแบบทดสอบ จํานวน สทศ.2 
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2 จํานวน 

สทศ.3 
จํานวนผู้เข้า

สอบกรณีพิเศษ ชื่อผู้ส่งซองกระดาษคําตอบ 
แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เข้าสอบ ขาดสอบ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  รวม       

 
ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว ้

ลงชื่อ......................................................................หัวหน้าสนามสอบ 
                                                                    (....................................................................) 
             ............./......................./............. 
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O-NET 2 
บัญชีส่งจํานวนกล่องแบบทดสอบ  กลอ่งกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ  จากหัวหน้าสนามสอบถึงศนูย์สอบ  (สําหรับหัวหน้าสนามสอบเป็นผู้บันทึกและส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 

 
ระดับชั้น................................   รหัสศูนย์สอบ................................   ชื่อศูนย์สอบ.............................................................. 
รหัสสนามสอบ....................................................   ชื่อสนามสอบ..................................................  วันที่สอบ.................................................................. 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนแบบทดสอบ จํานวนกระดาษคําตอบ จํานวน 

สทศ.2 
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2 จํานวน 

สทศ.3 
จํานวนผู้เข้าสอบ

กรณีพิเศษ 
จํานวนซองเอกสาร 

อื่น ๆ(ถ้ามี) ซอง กล่อง ซอง กล่อง เข้าสอบ ขาดสอบ 
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม           
 

ลงชื่อผู้ส่ง....................................................................หัวหน้าสนามสอบ 
                                                                                                                     (.................................................................) 

                                            ……….. / ……………… / ………… 
ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว ้

    ลงชื่อผู้รับ....................................................................ประธานศนูย์สอบ 
                                                                                                                     (.................................................................) 

 ……….. / …………..…… / ………… 
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O-NET 3 
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วนําส่ง สทศ. พร้อมกล่องกระดาษคําตอบ) 

บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆจากศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ  
--------------------------------------------- 

 

ระดับชั้น..................................                วันที่สอบ ....................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ...................................................             ชื่อศูนย์สอบ.................................................................. 
ชื่อประธานศูนย์สอบ............................................................... โทรศัพท…์…..……………………………. 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................  โทรศัพท…์…..……………………………. 

 

ลําดับที่ ชื่อสนามสอบ 
จํานวน 

หมายเหต ุ
กล่องกระดาษคําตอบ ซองเอกสาร(ถา้มี) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

รวมจํานวนทั้งหมด         ...................สนามสอบ              ...............กล่อง                  ..............ซอง 
 
 

ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ
 

ลงชื่อผู้ส่ง.....................................................  ประธานศูนย์สอบ 
                                                                                 (...................................................) 

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

ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ
 

ลงชื่อผู้รับ.....................................................  เจา้หน้าที่ สทศ. 
   (...................................................) 
     .......... /.................../.............. 
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O-NET 4 
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วนําส่ง สทศ. พร้อมกล่องแบบทดสอบ) 

บัญชีส่งจํานวนกล่องแบบทดสอบ จากศูนยส์อบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
--------------------------------------------- 

 

ระดับชั้น..................................                วันที่สอบ ....................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ...................................................             ชื่อศูนย์สอบ.................................................................. 
ชื่อประธานศูนย์สอบ............................................................... โทรศัพท…์…..……………………………. 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................  โทรศัพท…์…..……………………………. 

 

ลําดับที่ ชื่อสนามสอบ 
จํานวน 

หมายเหต ุ
กล่องแบบทดสอบ ซองเอกสาร(ถา้มี) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

รวมจํานวนทั้งหมด         ...................สนามสอบ              ...............กล่อง                  ..............ซอง 
 
 

ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ
 

ลงชื่อผู้ส่ง.....................................................  ประธานศูนย์สอบ 
                                                                                 (...................................................) 

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

ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ
 

ลงชื่อผู้รับ.....................................................  เจา้หน้าที่ สทศ. 
     (...................................................) 
       .......... /.................../.............. 
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O-NET 5 
(สําหรับสนามสอบบันทึกและส่งเก็บไว้ท่ีศูนย์สอบพร้อมกล่องกระดาษคําตอบ) 

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ 
--------------------------------------------- 

ระดับชั้น...................  รหัสศูนย์สอบ................................ ชื่อศูนย์สอบ..................................................... 
รหัสสนามสอบ....................... ชื่อสนามสอบ...............................      วันที่สอบ........................................................ 
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ......................................................  โทรศัพท.์........................................................................ 
 
ข้อมูลเกีย่วกับการสอบ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน
ห้องสอบ 

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบตาม สทศ.2 จํานวนผู้เข้า
สอบกรณี
พิเศษ 

จํานวนกล่อง 

เข้าสอบ ขาดสอบ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 

        

        
        
        
        
        
        
        

 
 
ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง      -  กรุณาใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกับความเปน็จริง  ถ้าใส่เครือ่งหมาย   ลงในช่องไม่ใช ่
                -  กรุณาระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1.  ก่อนการจัดสอบ 
    1.1 การประสานงานของศนูย์สอบ 
    1.2 การจัดส่งข้อมูลตามกําหนด   
    1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับสนาม
สอบ  
    1.4 การจัดสนามสอบและห้องสอบ 
    1.5 การประชาสัมพันธ์การสอบ  
    1.6 การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต ์
    1.7 การจัดประชุมระดับสนามสอบ  
    1.8 การรับส่งแบบทดสอบ  เอกสารและ
อุปกรณ์การสอบ ระหว่างศูนยส์อบกับสนาม
สอบ  

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

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

 
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................. 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................. 
 
…………………………………………………………………….  
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ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

2. ระหว่างการจัดสอบ 
    2.1 การปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการระดับ
สนาม-สอบ 
    2.2 การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ 
ของผู้เข้าสอบ 
    2.3 การปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการคุมสอบ 
    2.4 การแจกและเก็บแบบทดสอบ 
    2.5 การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ 
    2.6 การตรวจสอบความถูกต้องและจํานวน
กระดาษคําตอบ 
    2.7 การสอบมีความเรียบรอ้ย  โปร่งใสและ
ยุติธรรม 
 

 

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

 

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

 

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

 

3.  หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 
    3.1 การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ
กระดาษคําตอบ 
    3.2 การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ 
    3.3 การส่งซองแบบทดสอบและซอง
กระดาษคําตอบให้กรรมการกลาง 
    3.4 การปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและ
การปิดทับด้วยเทปกาวแบบทําลายตนเอง 
    3.5 การบรรจุซองกระดาษคําตอบทัง้หมดลง
กล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ 
    3.6 การนํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบ
กลับและเอกสารการจัดสอบส่งให้ศูนย์สอบ 
   3.7 การนํากล่องแบบทดสอบส่งให้ศูนย์สอบ 
 

 

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

 

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

 

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

 
 
        ลงชื่อ..................................................    หวัหนา้สนามสอบ 

        (.......................................................) 
           …….. / ………………../………… 
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O-NET 6 
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้ว นําส่ง สทศ. โดยสังเคราะห์จากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)    

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับศูนย์สอบ 
--------------------------------------------- 

ระดับชั้น.................................   วันที่สอบ ....................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ...................................................         ชื่อศูนย์สอบ.................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...................................................... โทรศัพท…์…..………………………………………………….….…. 
 
ข้อมูลเกีย่วกับการสอบ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน
ห้องสอบ 

จํานวนผู้มีสิทธิส์อบตาม สทศ.2 จํานวนผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ 

รวมจํานวนผู้เข้า
สอบทัง้สิ้น เข้าสอบ ขาดสอบ 

       

       
       
       
       
       
       
       

 
ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง      -  กรุณาท่านใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจรงิ  ถ้าใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องไมม่ี  
                -  กรุณาระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 

1.  ก่อนการจัดสอบ 
    1.1 การประสานงานของ สทศ.  
    1.2 ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์การสอบและ
แจ้งโรงเรียนใหส่้งข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์   
    1.3 การแต่งตั้งคณะทํางาน ระดับศูนย์สอบ   
    1.4 การประชุมคณะทํางานระดับศูนย์สอบ  
    1.5 การส่งและตรวจสอบขอ้มูลของโรงเรียน 
    1.6 ศูนย์สอบตรวจสอบการส่งข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
    1.7 การส่งแบบทดสอบ  เอกสารและ
อุปกรณ์การสอบจาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบ 
    1.8 การส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ
จากศูนย์สอบ ไปยังสนามสอบ 

 

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

 

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

 

 
............................................................................. 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
…………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 

2.  ระหว่างการจัดสอบ 
    2.1 การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะทํางานระดบั
ศูนย์สอบ 
    2.2 การปฏิบัติหน้าทีข่องตวัแทนศูนย์สอบ 
    2.3 การปฏิบัติภารกิจของสนามสอบ  
    2.4 การปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการคุมสอบ    
    2.5 การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ 
ของผู้เข้าสอบ 
    2.6 จํานวนแบบทดสอบ 
    2.7 จํานวนกระดาษคําตอบ 
    2.8 การสอบมีความเรียบรอ้ย  โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 

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

 

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

 

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

 

3.  หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 
    3.1 การส่งกล่องกระดาษคําตอบและ
เอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบมายัง
ศูนย์สอบ 
    3.2 จํานวนกล่องกระดาษคําตอบครบถว้น
และมีความเรียบร้อย 
    3.3 การส่งกล่องแบบทดสอบจากสนามสอบ
มายังศูนย์สอบ 
    3.4 จํานวนกล่องแบบทดสอบครบถ้วนและ
มีความเรียบร้อย 
    3.5 เอกสารประกอบการสอบครบถ้วนและ
มีความเรียบร้อย 
    3.6 หลักฐานการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายของ
สนามสอบ 
    3.7 การใช้จา่ยเงินจดัสรรที่ได้รับจาก สทศ. 
 

 

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

 

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

 

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

 
 
                                                                   ลงชื่อ...................................................  ประธานศูนย์สอบ 
                                                    (...................................................) 
                 ..………/ ..…….……../……….... 
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O-NET 7 
(สําหรับตัวแทนศูนย์สอบบันทึกแล้วส่งเก็บไว้ท่ีศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าท่ี) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบ  ประจําสนามสอบ 
--------------------------------------------------------- 

 

ระดับชั้น..............................  รหัสศูนย์สอบ.................................... ชื่อศูนย์สอบ................................................. 
รหัสนามสอบ....................................  ชื่อสนามสอบ.......................................................................................................... 
ชื่อตัวแทนศูนยส์อบ..........................................................................  โทรศัพท์................................................................. 
 
 
ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง กรุณาท่านใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจรงิ  ถ้าใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องไม่ใช่ 

กรุณาระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย 
 

 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

เป็นตามแนวปฏิบัติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช ่  

 

1. แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและ 
   อุปกรณ์ที่เกีย่วข้องกับการจดัสอบจากศูนยส์อบ 
   ไปยังสนามสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ 
   ปลอดภัย 
2. หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลางปฏิบัต ิ
   หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นตามคู่มือฯ 
3. กรรมการคุมสอบปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ 
   รับผิดชอบและเป็นตามคู่มือฯ 
4. ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ  
5. การตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบครบถ้วน 
   แล้วปิดผนึกซองและปิดทับด้วยเทปกาวพเิศษ 
   แบบทําลายตนเองทันท ี
6. การดําเนินการจัดสอบของสนามสอบมีความ 
   เรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม 
7. การส่งกล่องกระดาษคําตอบ เอกสารที ่
   เกี่ยวข้องกับการจดัสอบจากสนามสอบไปยัง 
   ศูนย์สอบอยู่ในสภาพปลอดภัย 
8. การส่งกล่องแบบทดสอบไปยังศูนย์สอบอยูใ่น 
   สภาพที่ปลอดภัย 
 

 

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

 

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

 

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

 

 
ลงชื่อ......................................................ตัวแทนศูนย์สอบประจาํสนามสอบ 

                                                             (.......................................................) 
             ……..… / ….…………… /………….  
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O-NET 8 
  (สําหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 

ใบสําคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผูป้ฏิบัติงานประจําสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

ระดับชั้น..................    รหัสศูนย์สอบ................................            ชื่อศูนย์สอบ......................................................  วันทีส่อบ.............................................................................. 
รหัสสนามสอบ.........................ชื่อสนามสอบ.............................................    ชือ่หัวหน้าสนามสอบ............................................................  โทรศัพท.์...................................................... 
 
ลําดับที่ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง จํานวนเงิน (บาท) ลายมือชือ่ผู้รับเงิน วัน – เดือน – ปี ที่รับเงิน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเงิน    
 
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)................................................ ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินถูกต้องแล้ว  ลงชื่อ..................................................... หัวหน้าสนามสอบ 

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

ลงชือ่.................................................... ประธานศูนย์สอบ 
                                                                                                                                              (....................................................) 

 

หมายเหตุ    ตําแหน่งให้ระบุตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  เช่น  หัวหน้าสนามสอบ 
                  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่....   นักการภารโรง  ฯลฯ  
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O-NET 9 
  (สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วส่งให้  สทศ. โดยสรุปจากค่าใช้จา่ยในการดําเนินการจัดสอบ)  

 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับศูนย์สอบ      ปีการศึกษา  ..............................  
 

ระดับชั้น ................................  วันที่สอบ................................................................................  รหัสศูนย์สอบ....................    ชื่อศูนย์สอบ.............................................. 
รวมจํานวนสนามสอบ.................สนาม    รวมจํานวนห้องสอบ..............หอ้ง   จํานวนผู้เข้าสอบ..................คน 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สอบและสนามสอบ 
ตําแหน่ง จํานวน(คน) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน 

ระดับศูนย์สอบ 
ประธานคณะทาํงาน 

   

คณะทํางานและเจ้าหน้าที ่    
ตัวแทนศูนย์สอบ    
คนงาน นักการ ภารโรง    
เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ    
    
ระดับสนามสอบ 
หัวหน้าสนามสอบ 

   

กรรมการกลาง    
กรรมการคุมสอบ    
นักการ ภารโรง ประจําสนามสอบ    
เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ    
    

รวม    

1.  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน   ........................ บาท 
2.  ค่าอาหารเครื่องดื่ม ณ ศูนยส์อบ   ........................ บาท 
3.  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มในการประชุมชี้แจงสนามสอบ........................    บาท 
4.  ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง    ........................ บาท 
5.  ค่าน้ํามันและยานพาหนะ   ........................ บาท 
6.  ค่าวัสดุ  อุปกรณท์ี่จําเป็น   ........................     บาท 
7.  ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ (ระบ)ุ...............................  …………………... บาท 
       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ……………………    บาท 
 
8.  จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร   ......................... บาท 
9.  จํานวนเงินคงเหลือ    ......................... บาท 
 
 
    ลงชื่อ...........................................................ประธานศูนย์สอบ 
  (.....................................................) 
                       ............. / ....................../............. 
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3.  โครงสร้างบริหารการจัดสอบ O-NET  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (183  ศูนย์)   บริหารการจัดสอบ O-NET  ทั้งระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่

ในความรับผิดชอบของ สพม.)  ยกเว้น สพป.กทม. บริหารการจัดสอบเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
** ศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  (42  ศูนย์)    บริหารการจดัสอบ O-NET  เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. 

สทศ. 

ศูนย์สอบ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด   
นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล  ( 5  ศูนย์) 

๏ ศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา (183  ศูนย์)* 
๏ ศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา (42  ศูนย์)** 

สนามสอบโรงเรียนเอกชนในจังหวัด........ 
นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล 

สนามสอบโรงเรียนสังกัด สพฐ.  สกอ.  
สช.(ยกเว้นเว้น 5 จังหวัด)  

ร.ร.กีฬา  ร.ร.ตชด.  ร.ร.พระปริยัติฯ 

ศูนย์สอบ สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด  (76  ศูนย์) 

ศูนย์สอบ  
สํานักการศึกษา กทม. 

ศูนย์สอบ  
สํานักการศึกษา เมืองพทัยา 

สนามสอบโรงเรียนสังกัด  
อบจ.  อบต.  เทศบาล 

สนามสอบโรงเรียน 
สังกัด กทม. 

สนามสอบโรงเรียน 
สังกัดเมืองพัทยา 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธ์ุพฤกษ ์    ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
      (องค์การมหาชน) 
 
คณะทาํงาน 
 

ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบ 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางสาววาสนา ประสงค์งาม   นักวิชาการจัดสอบ 
นางสาวภูริชา ก๋อยสุวรรณ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
คณะบรรณาธกิาร 
 

ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบ 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายพัฒนา ธนากร    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบ 
      ด้านอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
นางสาววาสนา ประสงค์งาม   นักวิชาการจัดสอบ 
 
พิมพ์และจัดรปูเล่ม 
 

นางสาววาสนา ประสงค์งาม   นักวิชาการจัดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สทศ. | คูมือการจัดสอ
 

รายชื่อผู้ประสานงานการจัดสอบ O-NET  ประจําปีการศึกษา 2555 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
  

 โทรศัพท์  0-2217-3800 
 โทรสาร  0-2219-2996 
 Website  www.niets.or.th 
 
กลุ่มงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 โทรศัพท์  0-2217-3800  
    ต่อ  603  นางสาววาสนา  ประสงค์งาม 
    ต่อ  705  นางสาวภูริชา ก๋อยสุวรรณ 
 โทรศัพท์มือถือ 08-1354-5591 
 E-mail  wasana@niets.or.th 
  
 
กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการทดสอบ 
 

หากพบปัญหาเรื่องการใช้ระบบ O-NET หรือการส่งข้อมูล  
 โปรดติดต่อโทรศัพท์ 0-2217-3800  
    ต่อ  708     706     711 
          702     704     707 
 E-mail           webmaster@niets.or.th 
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