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สรุปขอมูลการจดัสอบ O-NET  

ช้ันป.6 และม.3 ปการศึกษา 2557



     สรุปขอมูลการจัดสอบ O-NET ปการศึกษา 2557

รายละเอียด ชั้น ป.6 ชั้น ม.3

จํานวนผูเขาสอบ 795,372 717,962

จํานวนศูนยสอบ 267 306

จํานวนสนามสอบ 4,792 4,749

จํานวนหองสอบ 29,076 26,203

จํานวนโรงเรียน 31,478 11,916



จํานวนผูเขาสอบ-ขาดสอบ ชั้น ป.6

วิชา
จํานวนผูมี

สิทธิส์อบ
เขาสอบปกติ

ขาดสอบ
ไมประกาศ

ผล

ไมทํา

ขอสอบ
เด็กพิเศษ

จํานวน รอยละ

61 796,007 731,113 91.85 11,610 18 24 53,242

62 796,007 731,095 91.85 11,580 18 93 53,221

63 796,007 731,106 91.85 11,611 18 46 53,226

64 796,007 731,047 91.84 11,587 18 129 53,226

65 796,007 731,142 91.85 11,556 18 53 53,238

66 796,007 731,133 91.85 11,553 18 62 53,241



จํานวนผูเขาสอบ - ขาดสอบ ชั้น ม.3

วิชา
จํานวนผูมี

สิทธิส์อบ
เขาสอบปกติ

ขาดสอบ
ไม

ประกาศผล

ไมทํา

ขอสอบ

เด็ก

พิเศษจํานวน รอยละ

91 716,776 667,912 93.18 34,798 2 8 14,056

92 716,776 667,335 93.10 35,402 2 6 14,031

93 716,776 667,767 93.16 34,948 2 7 14,052

94 716,776 667,384 93.11 35,332 2 23 14,035

95 716,776 666,883 93.04 35,865 2 9 14,017

96 716,776 667,225 93.09 35,519 2 4 14,026



ผลการทดสอบ 

ปการศึกษา 2557



ผลการทดสอบ O-NET ป.6
วิชา

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

N Mean S.D. N Mean S.D. N Mean S.D.

ภาษาไทย 773,016 45.68 14.61 734,820 45.02 14.94 731,113 44.88 13.13

สังคมศึกษาฯ 772,977 44.22 12.81 734,781 38.31 11.83 731,095 50.67 15.25

ภาษาอังกฤษ 773,015 36.99 17.32 734,822 33.82 15.20 731,106 36.02 18.47

คณิตศาสตร 772,914 35.77 16.90 734,622 41.95 19.99 731,047 38.06 17.83

วิทยาศาสตร 773,009 37.46 12.68 734,817 37.40 12.79 731,142 42.13 14.07

สุขศึกษาฯ 773,011 54.84 15.52 734,815 61.69 16.11 731,133 52.20 14.44

ศิลปะ 772,666 52.27 14.08 734,372 47.14 15.82 730,666 45.61 15.48

การงานอาชีพฯ 772,633 53.85 16.72 734,329 53.16 16.97 730,564 56.32 16.63



วิชา
ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

N Mean S.D. N Mean S.D. N Mean S.D.

ภาษาไทย 754,149 54.48 9.67 680,652 44.25 11.98 667,912 35.20 8.84

สังคมศึกษาฯ 753,358 47.12 13.16 679,629 39.37 11.35 667,335 46.79 11.61

ภาษาอังกฤษ 753,947 28.71 11.17 680,445 30.35 10.59 667,767 27.46 9.66

คณิตศาสตร 753,510 26.95 10.65 680,045 25.45 11.25 667,384 29.65 12.84

วิทยาศาสตร 752,903 35.37 11.70 679,113 37.95 11.69 666,883 38.62 12.80

สุขศึกษาฯ 753,084 56.67 11.47 679,483 58.30 11.80 667,225 59.32 12.69

ศิลปะ 752,893 43.31 10.04 679,269 43.65 9.92 666,991 43.14 10.92

การงานอาชีพฯ 752,865 47.39 13.73 679,249 44.46 13.45 666,960 45.42 12.33

ผลการทดสอบ O-NET ม.3



วิชา
ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

N Mean S.D. N Mean S.D. N Mean S.D.

ภาษาไทย 391,662 47.19 15.16 413,819 49.26 15.12 429,866 50.76 15.08

สังคมศึกษาฯ 392,914 36.27 8.53 414,955 33.02 8.84 431,224 36.53 9.51

ภาษาอังกฤษ 392,468 22.13 11.63 414,688 25.35 12.55 430,877 23.44 11.59

คณิตศาสตร 392,818 22.73 13.73 414,984 20.48 13.60 431,287 21.74 14.58

วิทยาศาสตร 391,524 33.10 10.37 413,839 30.48 8.98 429,876 32.54 9.15

สุขศึกษาฯ 391,145 53.70 9.93 413,458 62.03 11.37 429,490 51.94 12.17

ศิลปะ 391,111 32.73 8.61 413,417 29.00 8.07 429,459 34.64 7.96

การงานอาชีพฯ 391,096 45.76 11.20 413,400 49.98 12.52 429,442 49.01 12.52

ผลการทดสอบ O-NET ม.6



คุณภาพของขอสอบและแบบทดสอบO–NET 

ปการศึกษา 2557 จําแนกตามรายวิชา

แบบทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2557

พบวา สวนใหญมีความยากในระดับปานกลาง คือ มีคาความยาก 

(p) อยูในชวง 0.30 - 0.60 

ยกเวนระดับช้ันม.3  วิชาภาษาอังกฤษ และระดับช้ัน ม.6 ไดแก 

วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร มีขอสอบที่มีคาความยากอยูใน

ระดับยากมาก คือ มีคาความยาก (p) ต่ํากวา 0.30 



เม่ือพิจารณาดานคุณภาพขอสอบ  พบวา
-  ช้ันป.6  ขอสอบทุกวิชามีคาความยากและอํานาจจําแนกอยูในเกณฑท่ี

ใชได และมีคาความเท่ียงสูงจํานวน 3 วิชา ไดแก ภาษาอังกฤษ สังคม

ศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ 

-  ช้ัน ม.3 ขอสอบทุกวิชามีคาความยากอยูในเกณฑท่ีใชได  และเกือบทุก

วิชามีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ยกเวนวิชาภาษาไทย และมีคา

ความเท่ียงคอนขางสูงจํานวน 4 วิชา ไดแก วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ 

และสุขศึกษาและพลศึกษา

คุณภาพของขอสอบและแบบทดสอบO–NET 

ปการศึกษา 2557 จําแนกตามรายวิชา



เม่ือพิจารณาดานคุณภาพขอสอบ  พบวา  (ตอ)

-  ช้ันม. 6 มีคาความเท่ียงสูงในรายวิชา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท้ังนี้

รายวิชาท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหคาความเท่ียงสูงข้ึน ไดแก วิชาศิลปะ ท้ังสาม

ระดับช้ัน ดังตาราง

คุณภาพของขอสอบและแบบทดสอบO–NET 

ปการศึกษา 2557 จําแนกตามรายวิชา



คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบ และ

คาความเท่ียง (rtt) ของแบบทดสอบO–NET ชั้นป.6 ม.3 และม.6 

ปการศึกษา 2557 จําแนกตามรายวิชา

วิชา
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6

P r rtt P r rtt P r rtt

ภาษาไทย 0.45 0.32 0.54 0.33 0.17 0.40 0.49 0.33 0.87

สังคมศึกษาฯ 0.50 0.33 0.84 0.47 0.26 0.72 0.35 0.22 0.76

ภาษาอังกฤษ 0.35 0.38 0.85 0.27 0.22 0.59 0.27 0.28 0.85

คณิตศาสตร 0.41 0.40 0.64 0.35 0.30 0.58 0.25 0.35 0.76

วิทยาศาสตร 0.42 0.31 0.67 0.38 0.29 0.73 0.31 0.21 0.74

สุขศึกษาฯ 0.49 0.32 0.59 0.59 0.30 0.70 0.49 0.27 0.62

ศิลปะ 0.45 0.33 0.59 0.42 0.24 0.59 0.32 0.20 0.41

การงานอาชีพ 0.54 0.37 0.70 0.45 0.26 0.67 0.46 0.28 0.72



ผลสรุปจากตัวแทน สทศ.



บทสรุปจากตัวแทน สทศ.

  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบสวนใหญ

ปฏิบัติตามแนวทางที่ สทศ. กําหนดในคูมือฯ  อยางเครงครัด  

การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย มีเพียงบาง

สนามสอบเทานั้นที่ไมเครงครัดในบางข้ันตอน



การปฏิบัติที่ไมเปนตามแนวทาง สทศ. (5 ลําดับ)

  กอนการสอบ

1. การรายงานตัวเพ่ือรับซองแบบทดสอบ - กระดาษคําตอบของกรรมการคุมสอบ

ลาชาหลังเวลาสอบ

2. สถานท่ีรับสงแบบทดสอบ – กระดาษคําตอบ ไมเหมาะสม เชน ไกลหองสอบ  

หนาหองสอบ ท่ีโลงแจง หองทึบไมมีหนาตาง

3. รับซองแบบทดสอบท่ียังไมถึงเวลาสอบไปเก็บไวท่ีกรรมการคุมสอบ

4. สนามสอบไมไดตรวจสอบขอมูลผูเขาสอบกรณีพิเศษ และจัดสอบในสถานท่ีไม

เหมาะสม เชน หนาระเบียงหอง

5. หลังจากรับซองแบบทดสอบแลว กรรมการคุมสอบไมนําไปหองสอบทันที นั่งคุย

กัน รับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืม



การปฏิบัติที่ไมเปนตามแนวทาง สทศ. (5 ลําดับ)

  ระหวางการสอบ

1. สถานท่ีใชเปนหองสอบไมเหมาะสม  ไมจัดโตะเกาอ้ีตามจํานวน  หองสอบแคบ  

จัดโตะชิดมากเกินไป  หองสอบมบีอรดใหความรู

2. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสม  ยืนคุยกัน  เพิกเฉยในการคุมสอบ  

ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  คุยโทรศัพท  อานหนังสือ  เลนโทรศัพท  กินขนม  ทํางาน

สวนตัว  ไมวากลาวตักเตือนผูเขาสอบท่ีมีแนวโนมทุจริต  หลับขณะคุมสอบ  ไม

ติดตามผูเขาสอบเขาหองน้ํา  ออกนอกหองสอบและเดินไปหองสอบอ่ืน

3. บรรยากาศไมเหมาะสม  เชน ผูเขาสอบคุยเสียงดัง  กระซิบ  สอบถาม

แบบทดสอบกัน  แอบมองกระดาษคําตอบของเพ่ือน สงสัญญาณใบคําตอบ



การปฏิบัติที่ไมเปนตามแนวทาง สทศ. (5 ลําดับ)

  ระหวางการสอบ

4. กรรมการคุมสอบนําแบบทดสอบมาอานหรือวิพากยวิจารณระหวางการ

สอบ

5. กรรมการคุมสอบไมตรวจหลักฐานและอุปกรณกอนอนุญาติใหผูเขา

สอบเขาหอง  ปลอยใหมีการนําสัมภาระ  กระเปาเครื่องเขียน  รวมถึง

หนังสือ  เครื่องคิดเลข และโทรศัพทเขามาในหอง



การปฏิบัติที่ไมเปนตามแนวทาง สทศ. (5 ลําดับ)

  หลังเสร็จส้ินการสอบ

1. กรรมการกลางไมไดตรวจนับกระดาษคําตอบกอนปดผนึกซองกระดาษคําตอบ  

และไมไดปดทับดวยสต๊ิกเกอรทําลายตนเอง

2. สนามสอบไมไดเก็บแบบทดสอบไวในท่ีปลอดภัย อาจมีการนํามาอานหรือทํา

สําเนา

3. กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแลวไมไดตรวจนับให

ครบถวน

4. การทํางานของกรรมการกลางไมเปนตามท่ีกําหนด สอทุจริตหรือนําแบบทดสอบ

ของวันท่ีสองมาในวันแรก

5. กรรมการกลางไมเก็บรวบรวมซองกระดาษคําตอบท่ีสอบแลวไวในท่ีเหมาะสม



ปญหาที่พบในการดําเนินการจัดสอบใน

ปการศึกษา 2557



1. ปญหาเรื่องการนําสงขอมูล

   1.  ไมแกไขขอมูลโรงเรียนใหเปน

   ปจจุบัน

   2.  ไมสงรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ

   ภายในเวลาท่ีกําหนด

   3.  ขอมูลรายช่ือนักเรียนท่ีนําสงไม

   ถูกตอง  เชน พบเลขบัตรประชาชน

นักเรียนผิดท้ังโรง / สงรายช่ือนักเรียนผิดระดับช้ัน

 4.  ไมระบุขอมูลเด็กพิเศษ / ขอแกไขขอมูลเด็กพิเศษในภายหลัง



 จํานวนโรงเรียนทีส่งขอมูลไมทันตามกําหนด

ระดับชั้น จํานวนโรงเรียน ไมสงขอมูล รอยละ

ป.6 31,478 659 2.09

ม.3 11,916 300 2.52

ตามท่ี สทศ. กําหนดใหโรงเรียนสงขอมูลรายช่ือนักเรียนท่ีมี      

สิทธิ์สอบ O-NET ระหวางวันท่ี 1 ก.ค.–31 ส.ค. พบวา เม่ือพนระยะเวลา

การสงขอมูลมีโรงเรียนไมสงขอมูล  แบงเปนแตละระดับช้ัน  ดังนี้



2  ศูนยสอบทีไ่มจัดสนามสอบ

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

1.  เชียงราย เขต 4 126 -

2.  เชียงใหม เขต 4 96 34

3.  นครปฐม เขต 2 1 -

4.  นครพนม เขต 2 1 -

5.  นครสวรรค เขต 1 187 47
6.  นครสวรรค เขต 3 2 -



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดสนามสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

7.  นนทบุรี เขต 1 48 11

8.  นาน เขต 2 147 42

9.  บุรีรัมย เขต 2 1 -

10.  ประจวบคีรีขันธ เขต 2 1 -

11.  ปตตานี เขต 2 91 -

12.  พิจิตร เขต 1 11 20



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดสนามสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

13.  เพชรบุรี เขต 1 3 1

14.  เพชรบูรณ เขต 1 3 -

15.  เพชรบูรณ เขต 2 1 -

16.  รอยเอ็ด เขต 3 232 68

17.  ราชบุรี เขต 1 - 5

18.  ศรีสะเกษ เขต 2 185 47



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดสนามสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

19.  สช.กรุงเทพมหานคร 368 165
20.  สพม. เขต 14 - 27

21.  สพม.  เขต 2 - 2

22.  สุรินทร เขต 2 221 58

23.  อุบลราชธานี เขต 3 212 64

24.  ทองถิ่นจังหวัดกระบ่ี 6 2



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดสนามสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

25. ทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 8 3

26. ทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 8 6

27. ทองถิ่นจังหวัดชัยนาท 4 4

28. ทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 7 29

29. ทองถิ่นจังหวัดนครพนม 5 1

30.  ทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส - 1



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดสนามสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

31. ทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ 5 3

32. ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 1 1

33. ทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน - 1

34. ทองถิ่นจังหวัดระยอง 8 3
35. ทองถิ่นจังหวัดลพบุรี 8 5

36.  ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร 3 7



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดสนามสอบ

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

37. ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 13 10

38. ทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย 24 10

39. ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 9 5

40. ทองถิ่นจังหวัดหนองคาย 4 3

41. ทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู 1 -

42.  ทองถิ่นจังหวัดอางทอง 9 3



3. ขอมูลศูนยสอบที่ไมจัดหองสอบ

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

1.  กาฬสินธุ เขต 1 8 9

2.  ชัยนาท เขต 1 0 11

3.  เชียงราย เขต 3 28 26

4.  เชียงใหม เขต 4 22 6

5.  ตราด 20 9

6.  นครสวรรค เขต 1 31 13
ขอมูล ณ วันที่ 14/10/2558



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดหองสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

7.  นนทบุรี เขต 1 7 2

8.  ปทุมธานี เขต 2 30 14

9.  ภูเก็ต  เขต 1 61 21

10.  ศรีสะเกษ เขต 1 20 9

11.  ศรีสะเกษ  เขต 3 23 15

12.  สพม. 16 - 21
ขอมูล ณ วันที่ 14/10/2558



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดหองสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

13.  สพม.32 - 16

14.  สพม.34 - 1

15.  สพม.  42 - 28

16.  ทองถิ่นจังหวัดกระบ่ี 5 2

17.  ทองถิ่นจ.ประจวบคีรีขันธ 4 3

18.  ทองถิ่นจังหวัดพิจิตร 4 4
ขอมูล ณ วันที่ 14/10/2558



ขอมูลศูนยสอบทีไ่มจัดหองสอบ (ตอ)

ศูนยสอบ ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3

19.  ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 1 1

20.  ทองถิ่นจังหวัดสงขลา 3 3

21.  ทองถิ่นจังหวัดสระแกว - 1

22.  ทองถิ่นจังหวัดหนองคาย 2 1

23.  ทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ 2 2

ขอมูล ณ วันที่ 14/10/2558



4. ปญหาการรับกลองกระดาษคําตอบกลับจากศูนยสอบ

1
• ระบุจํานวนกลองกระดาษคําตอบในเอกสาร 

O-NET 3  ไมตรงกับจํานวนกลอง
กระดาษคําตอบท่ีสงมาจริง

2
• ไมนําซองกระดาษคําตอบท่ีปดผนึกแลว บรรจุ

ใสกลองกระดาษคําตอบกลบั  โดยใสมาใน
กลองแบบทดสอบ



ปญหาการรับกลองกระดาษคําตอบกลับจากศูนยสอบ(ตอ)

3
• ไมสงบัญชีสงจํานวนกลองกระดาษคําตอบฯ       

(O-NET3)  มาพรอมกับกลองกระดาษคําตอบทําให
เกดิปญหาในการตรวจนับ

4
• วันท่ีไปรับกลองกระดาษคําตอบกลับ ไมมีเจาหนาท่ี

ท่ีรับผิดชอบอยูสงมอบ



ปญหาการรับกลองกระดาษคําตอบกลับจากศูนยสอบ(ตอ)

5
• สงซองกระดาษคําตอบมาไมครบทุกสนามสอบ

6
• บรรจุซองกระดาษคําตอบใสกลองกระดาษคําตอบ

กลับผดิระดับชั้น



5. ปญหาเกี่ยวกับผูเขาสอบ

  กรอกขอมูล ช่ือ-สกุล เลขบัตรประชาชน ไมถูกตอง

  ขอมูลผูเขาสอบตรงกันมากกวา 1 คน

  เขาสอบโดยใชขอมูลผูอ่ืน

  ไมระบายรหัสชุดขอสอบที่ตนไดรับ



   6.  ปญหาเกี่ยวกับกรรมการกลาง

  ไมตรวจนับกระดาษคําตอบและแบบทดสอบใหครบถวน

  ไมตรวจสอบการกรอกขอมูลบนหัวกระดาษคําตอบของ

ผูเขาสอบ

  ไมบรรจุใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ (สทศ.2)  ใสซอง

กระดาษคําตอบกลับ

  ไมปดผนึกซองกระดาษคําตอบดวยเทปกาวพิเศษแบบ

ทําลายตนเองทันที



7.  ปญหาที่พบกรณีนักเรียน  Walk in

 สนามสอบไมสงกระดาษคําตอบของผูเขาสอบกรณี

พิเศษ

  กรรมการคุมสอบไมตรวจสอบหลักฐานของนักเรียนท่ี

เขาสอบ

  ผูเขาสอบกรณีพิเศษ  เขาสอบไมครบท้ัง 8 กลุมสาระ

  การกรอกขอมลูในใบเซ็นช่ือผูเขาสอบกรณีพิเศษ 

(สทศ.3)  ไมถูกตอง



8.  ปญหาที่พบในการตรวจกระดาษคาํตอบ

รายละเอียด ระดับช้ัน จํานวน 

ศูนยสอบ

จํานวน

กระดาษคําตอบ

1.ฝนดวยปากกา ป.6 14 17

ม.3 16 22

2.นั่งสอบผิดท่ี ป.6 21 37

ม.3 6 11

3.มาสอบแตฝนขาดสอบ ป.6 163 701

ม.3 154 633



ปญหาที่พบในการตรวจกระดาษคําตอบ (ตอ)

รายละเอียด ระดับช้ัน จํานวน 

ศูนยสอบ

จํานวน

กระดาษคําตอบ

4.ขาดสอบแตไมฝนขาดสอบ ป.6 151 854

ม.3 188 1,032

5.ขาดสอบแตฝนยกเลิก ป.6 31 54

ม.3 7 18

6.มาสอบแตฝนยกเลิก ป.6 41 109

ม.3 10 12



ปญหาที่พบในการตรวจกระดาษคําตอบ (ตอ)

รายละเอียด ระดับช้ัน จํานวน 

ศูนยสอบ

จํานวน

กระดาษคําตอบ

7.มาสอบกระดาษคําตอบหาย ป.6 8 8

ม.3 8 13

8.เลขบัตรประชาชนซํ้า ป.6 119 481

ม.3 134 550

9. ไมฝนรหัสชุดวิชา ป.6 - 21,642

ม.3 - 10,956



9.การสงกระดาษคําตอบไมครบและสูญหาย

กรณี จํานวนศูนยสอบ

ซองกระดาษคําตอบสงมาไมครบ 2

กระดาษคําตอบผูเขาสอบสงมาไมครบ 12

กระดาษคําตอบหาย  หาไมพบ 9



10. ปญหาการจดัการระดับสนามสอบ

1. กรรมการคุมสอบไมตรวจสอบหลักฐานผูเขาสอบ ทําใหเกิด

กรณีผูเขาสอบมีความซ้ําซอนหรือการนั่งแทนกัน

2.     โรงเรียนใหนักเรียนมานั่งสอบแทนคนที่ขาดสอบ



การแจงเร่ืองกรณีความไมโปรงใส

ในการจัดสอบ O-NET



การแจงเร่ืองกรณีความไมโปรงใสในการจัดสอบ

 O-NET

•  กรรมการคุมสอบมีพฤตกิรรมบอกคําตอบใหกับผูเขาสอบ

•  กรรมการคุมสอบปลอยใหผูเขาสอบลอกคําตอบกัน

•  กรรมการคุมสอบเปดหนังสือใหนักเรียนดู

•  ผูบริหารโรงเรียนใหครูผูสอนเปดซองกระดาษคําตอบเพ่ือแก  

     คําตอบ

•  ไมมีผูสังเกตการสอบประจําสนามสอบ

 



การแจงเร่ืองกรณีความไมโปรงใสในการจัดสอบ 

O-NET

•  กรรมการกลางไมปดผนึกซองกระดาษคําตอบหลังเสร็จสิ้น
 การสอบในแตละวิชา  และใหครูที่นํานักเรียนมาสอบ

 ดําเนินการแกไขคําตอบในกระดาษคําตอบของนักเรียนตนเอง

•  ไมมีกรรมการกลางดูแลแบบทดสอบ และไมดําเนินการปด

 ผนึกซองกระดาษคําตอบหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละวิชา 

•  สนามสอบนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบมาสงใหศูนยสอบ

ลาชากวากําหนดมาก



การแจงเร่ืองกรณีความไมโปรงใสในการจัดสอบ 

O-NET

• ดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบไมเปนมาตรฐานตามแนว

ปฏิบัตทิี่ สทศ. กําหนด



การบริหารการทดสอบ O-NET  

ปการศึกษา 2558



วัตถุประสงคในการทดสอบ

1. เพ่ือทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนช้ันป.6 และ ม.3

    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551

2. เพ่ือนําผลการสอบไปใชเปนสวนประกอบหนึ่งของการสําเร็จ 

    การศึกษา 50 : 50

3.  เพ่ือนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน

4.  เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน

ระดับชาติ



รายวิชาที่สอบ O-NET ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2558  สทศ.มีการปรับลดรายวิชาที่ใชในการ

สอบ O-NET ระดับช้ันป.6 และม.3 จาก 8 กลุมสาระการ

เรียนรู เหลือเพียง 5 กลุมสาระการเรียนรู 

 ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาตางประเทศ



ตารางสอบ O-NET ระดับช้ัน ป.6

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ

วันเสาร 

27 กุมภาพันธ 

2559

09.00 - 09.50 น. 64 คณิตศาสตร 50  นาที

พัก  30  นาที

10.20 - 11.10 น. 61 ภาษาไทย 50  นาที 

พัก  80  นาที

12.30 - 13.20 น. 65 วิทยาศาสตร 50  นาที 

พัก  30  นาที

13.50 - 14.40 น. 62 สังคมศึกษาฯ 50  นาที

พัก  30  นาที

15.10 - 16.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 50  นาที



ตารางสอบ O-NET ระดับช้ัน ม.3

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ

วันเสาร 

27 กุมภาพันธ 2559

09.00 - 10.30 น. 94 คณิตศาสตร 90  นาที 

พัก 30  นาที

11.00 - 12.30 น. 91 ภาษาไทย 90  นาที 

พัก 90  นาที

14.00 - 15.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที 

วันอาทิตย

28 กุมภาพันธ 2559

09.00 - 10.30 น. 95 วิทยาศาสตร 90  นาที

พัก 30  นาที

11.00 - 12.30 น. 92 สังคมศึกษาฯ 90  นาที



การประกาศผลสอบ

• วันท่ี 28 มีนาคม 2559ระดับชั้น ป.6

• วันท่ี 29 มีนาคม 2559ระดับชั้น ม.3

  ศูนยสอบและสถานศึกษาใช user name และ password เพ่ือเขาระบบ

  นักศึกษาดูผลคะแนนเปนรายบุคคลโดยใชรหัสประจําตัวประชาชน



ปฏิทินการดําเนินการ ปการศึกษา 2558

ท่ี รายละเอียด ชวงเวลา

1 สทศ.จัดประชมุชี้แจงศูนยสอบ O-NET 23 มิ.ย. – 24 ก.ค. 58

2 โรงเรียนสงขอมลูผูเขาสอบ ผานระบบ O-NET 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 58

3 ศูนยสอบจัดสนามสอบผานระบบ O-NET 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 58

4 นักเรียนเทียบเทา ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

สมัครสอบผานระบบ O-NET 1 - 15 ต.ค. 58

5 สทศ.ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์สอบ (รอบท่ี 1) 10 ต.ค. 58

6 โรงเรียนแจงเพ่ิม-ลดรายชื่อนักเรียน ผานระบบ O-NET 10-31 ต.ค. 58



ปฏิทินการดําเนินการ ปการศึกษา 2558

ท่ี รายละเอียด ชวงเวลา

7 สทศ. โอนเงินงวดท่ี 1 ใหศูนยสอบ (รอยละ 30) 23 พ.ย. 58

8 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ (รอบท่ี 2) 5 ม.ค. 59

9 โรงเรียนแจง เพ่ิม ลดนักเรียน เปนกรณีพิเศษ 5 - 15 ม.ค. 59

10 สทศ. โอนเงินงวดท่ี 2 ใหศูนยสอบ (รอยละ 70) 6 ม.ค. 59

11 ศูนยสอบแตงต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ ม.ค. 59

12 ศูนยสอบจัดประชมุชี้แจงตัวแทนสนามสอบ ม.ค. 59

13 สนามสอบจัดประชมุชี้แจงกรรมการคุมสอบ ก.พ. 59



ปฏิทินการดําเนินการ ปการศึกษา 2558

ท่ี รายละเอียด ชวงเวลา

15 สทศ. สงคูมือการคุมสอบฯ และ DVD ใหศูนยสอบ 11 – 15 ม.ค. 59

16 สทศ. สงเอกสารการจัดสอบและอุปกรณใหศูนยสอบ 1-5 ก.พ. 59

17 สทศ. สงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบไปยังศูนยสอบ 17-25 ก.พ. 59

18 ศูนยสอบสงแบบทดสอบใหสนามสอบ ตอนเชาวันสอบ

19 กําหนดวันสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 27 ก.พ. 59

20 กําหนดวันสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 27-28 ก.พ. 59

21 สนามสอบสงกลองกระดาษคําตอบใหศูนยสอบ ตอนบายวันสอบ



ปฏิทินการดําเนินการ ปการศึกษา 2558

ท่ี รายละเอียด ชวงเวลา

22 ศูนยสอบสงกลองกระดาษคําตอบ สทศ. 

(ตามกําหนดการของแตละศูนยสอบ)

29 ก.พ.-4 มี.ค. 59

23 ศูนยสอบสงรายงานผลการจัดสอบให สทศ. ภายใน มี.ค. 59

24 ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผาน

ทาง www.niets.or.th

28 มี.ค. 59

25 ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผาน

ทาง www.niets.or.th

29 มี.ค. 59



โครงสรางการบรหิารการทดสอบ O-NET

ช้ันป.6 และช้ันม.3 ปการศึกษา 2558







1. การจัดสนามสอบ  

ในระดับช้ัน ป. 6  ใหจัดสนามสอบโดยกําหนด 1 กลุมเครือขาย

โรงเรียน เปน 1 สนามสอบ  (กลุมเครือขายโรงเรียนอาจเรียกช่ืออยาง

อ่ืน เชน  กลุมคุณภาพ  กลุมประสิทธิภาพ  กลุมโรงเรียน)  โดยรวม

โรงเรียนในกลุมท้ังหมดแลวศูนยสอบพจิารณาเลือกโรงเรียนใด

โรงเรียนหนึ่งในกลุมท่ีมคีวามเหมาะสมเปนสนามสอบ

ในระดับช้ัน ม. 3  ใหจัดสนามสอบโดยกําหนด 1อําเภอหรือกลุม

เครือขายโรงเรียนเปน 1 สนามสอบ

    การบริหารการทดสอบ ปการศกึษา 2558



2. การแตงตั้ง ตัวแทนศูนยสอบ ไปประจําท่ีสนามสอบ

ศูนยสอบพิจารณาแตงตั้ง  ตัวแทนศูนยสอบประจําสนาม

สอบ โดยใหศูนยสอบพิจารณาแตงตั้งจากครูตางเครือขายที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมหรือจากหนวยงานอ่ืนๆ ตามความ

เหมาะสม  จํานวนตัวแทนศูนยสอบ  ใหใชอัตรา 2  คน ตอ

สนามสอบ

การบริหารการทดสอบ ปการศึกษา 2558



3.  การแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ

ศูนยสอบแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ตําแหนง

หัวหนาสนามสอบ  กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ  จาก

ตางกลุมเครือขายโรงเรียนที่เปนสนามสอบทั้งชุดโดยใชวิธีการ

หมุนไขวกัน

การบริหารการทดสอบ ปการศึกษา 2558



4.  การรับ-สงกลองแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบ

ศูนยสอบสงมอบกลองบรรจุแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบ

ใหสนามสอบในตอนเชาวันสอบ  และแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบ  

ดูแลความปลอดภัยและสงมอบใหสนามสอบในตอนเชาวันสอบ

หลังจากเสร็จส้ินการสอบในแตละวัน ใหตัวแทนศูนยสอบ ท้ัง 2 คน

นํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ  พรอมเอกสารประกอบการสอบ  สง

มอบใหศูนยสอบภายใน 2 ช่ัวโมง  หลังเสร็จส้ินการสอบ  หากไมสามารถ

ดําเนินการไดตองรายงานศูนยสอบ

การบริหารการทดสอบ ปการศึกษา 2558



   การบริหารการทดสอบ ปการศกึษา 2558

5.  กลองบรรจุแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบ

กลองบรรจุแบบทดสอบตองปดแนนหนา

แลวปดทับดวยกระดาษกาวเฉพาะของ สทศ.

และมัดดวยสายรัดเฉพาะของ สทศ. โดย

สทศ.อนุญาตใหหัวหนาสนามสอบเปด

กลองบรรจุแบบทดสอบไดไมเกิน 1 

ช่ัวโมงกอนถึงเวลาสอบ



การบริหารการทดสอบ ปการศึกษา 2558

6.  จํานวนชุดขอสอบท่ีใช

ขอสอบแตละวิชามีจํานวน 6 ชุด  ในแตละชุดจะมีการจัด

เรียงลําดับขอที่แตกตางกัน  โดยไดจัดสลับชุดขอสอบไวเปนที่

เรียบรอยแลว  กรรมการคุมสอบตองแจกเปนรูปตัว U ตามที่ 

สทศ.กําหนด



7.  การแตงตั้งตัวแทน สทศ.ประจําสนามสอบ

ในวันสอบจะมีบุคลากร  ครู อาจารยและนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก โท ตรี  หรือนิสิต/นักศึกษาช้ันปที่ 3-4  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยของรัฐ  เขาสังเกตการ

ปฏิบัติงานของสนามสอบและรายงานผลใหสถาบันทดสอบฯ 

ทราบ

   การบริหารการทดสอบ ปการศกึษา 2558



8.  การติดตามการบรหิารการทดสอบ

สทศ.รวมมอืกับหนวยงานตนสังกัด  ในการตดิตาม

การบริหารการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ  โดยคณะทํางานจะเขาตรวจเย่ียม

ศูนยสอบและ    สนามสอบ  ในชวงกอนวันสอบ วันสอบ

และหลังวันสอบ

   การบริหารการทดสอบ ปการศกึษา 2558



9.  การรับแจงเรื่องรองเรียน เรื่องความไมโปรงใสในการสอบ

   การบริหารการทดสอบ ปการศกึษา 2558

1 • สายตรงผูบริหาร  

2 • จดหมาย  

3 • E-mail : testing@niets.or.th

4 • call center 0-2217-3800 



การบริหารการจัดสอบระดับศูนยสอบ



หนาทีห่ลักของศนูยสอบ

1. ประสานงานกับสทศ. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสทศ.  

2. กํากับและติดตามใหโรงเรียนสงขอมูลรายช่ือนักเรียนใหครบถวนและ

ถูกตองตามชวงเวลาท่ีสทศ. กําหนด 

3. จัดสนามสอบและหองสอบผานระบบ O-NET ภายในเวลาท่ีกําหนด

4. พิจารณาอนุมัติในกรณีมีผูเขาสอบกรณีพิเศษท่ีไมมีเลขท่ีนั่งสอบ โดย 

ตรวจสอบวานักเรียนเปนผูมีสิทธิ์สอบและแจงสนามสอบทราบในวันสอบ



หนาทีห่ลักของศนูยสอบ

5.  แตงตั้งตัวแทนศูนยสอบและสงไปปฏิบัติหนาท่ีประจําสนามสอบ

6.  แตงตั้งคณะทํางานระดับศูนยสอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ

7. ควบคุม  กํากับใหการดําเนินการจัดสอบของศูนยสอบและสนามสอบ

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

8.  แกปญหาในการดําเนินการจัดสอบของศูนยสอบและสนามสอบ

9. บริหารคาใชจายในการดําเนนิการจัดสอบ

10. สงรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบและสรุปคาใชจายในการจัด

สอบ แจงให สทศ. ทราบ ภายใน 30 วันหลังเสร็จส้ินการสอบ



คณะทํางานระดับศูนยสอบ

1. ประธานศูนยสอบ

2. คณะทํางานประสานงานการจัดสอบ

3. คณะทํางานรับ-สง เก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคําตอบและอุปกรณ

การสอบ  

4. คณะทํางานจัดทําฐานขอมูลโรงเรียน ขอมูลนักเรียนและขอมูลศูนย

สอบ  

5. คณะทํางานการเงิน 

6. ตัวแทนศูนยสอบ



ประธานศูนยสอบ

• ดําเนินการตามนโยบายที่ สทศ.กําหนด

• แตงตั้งคณะทํางานระดับศูนยสอบ และคณะทํางานระดับสนามสอบ

• ควบคุม กํากับ ติดตามใหการดําเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET  ระดับ

ศูนยสอบและสนามสอบเปนไปดวยความเรียบรอย

• พิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงินจัดสรร  ในการดําเนินการบริหารการ

ทดสอบ O-NET  ใหอยูภายใตบัญชีแนบทายของสทศ.

• พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่เกิดปญหาในการบริหารการจัด

สอบทั้งระดับศูนยสอบและระดับสนามสอบ



คณะทํางานประสานงานการจัดสอบ

-  ประสานงานการจัดสอบในดานตางๆ  ระหวาง สทศ.-ศูนยสอบ-

โรงเรียน

– จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

– จัดทําคําส่ังคณะทํางานชุดตางๆ ในระดับศูนยสอบ ระดับสนามสอบ

และตัวแทนศูนยสอบ

– เตรียมจัดการประชุมช้ีแจงบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการสอบท้ังระดับ

ศูนยสอบและระดับสนามสอบ

– ตอบขอซักถามและบริหารการจัดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย



คณะทํางานรับ-สง เก็บรักษาแบบทดสอบ

กระดาษคําตอบและอุปกรณการสอบ  

• จัดเตรียมหองม่ันคงหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม  เพ่ือใชในการเก็บ

แบบทดสอบและกระดาษคําตอบ

• ควบคุม ดูแล กํากับการขนสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบจาก

ศูนยสอบ – สนามสอบ

• จัดเจาหนาท่ีเพ่ือดูแล รักษาและควบคุมแบบทดสอบและ

กระดาษคําตอบท่ีเก็บรักษาไวศูนยสอบ

• ประสานงานเรื่องการรับแบบทดสอบจาก สทศ. ตามวันและเวลาท่ี

กําหนด



คณะทํางานรับ-สง เก็บรักษาแบบทดสอบ

กระดาษคําตอบและอุปกรณการสอบ  

• หลังเสร็จส้ินการสอบประสานงานกับสนามสอบเรื่องการรับกลอง

กระดาษคําตอบจากสนามสอบ

• ประสานงานเรี่องการสงกลองกระดาษคําตอบและเอกสารการจัดสอบ 

(สทศ.5, สทศ.6) ใหสทศ.



คณะทํางานจัดทําฐานขอมูลโรงเรียน ขอมูลนักเรียน

และขอมูลศูนยสอบ  

• ดําเนินการปรับปรุงขอมูลศูนยสอบ และขอมูลโรงเรียนในระบบ O-NET  

ใหเปนปจจุบัน

• ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพ่ิมขอมูลโรงเรียนท่ีมีการตั้งใหมเขาระบบ 

O-NET

• กํากับ ติดตามใหโรงเรียนสงรายช่ือนักเรียนท่ีสิทธิ์สอบ ภายในวันท่ี 31 

ส.ค. 2558

• ดําเนินการจัดสนามสอบ หองสอบ  ในระบบ O-NET ใหแลวเสร็จภายใน

วันท่ี 30 ก.ย. 2558



คณะทํางานการเงิน 

– พิจารณาเบิกจายคาตอบแทน  คาดําเนินการตางๆ ท้ังระดับศูนย

สอบและสนามสอบ ตามบัญชีแนบทาย 3 อัตราคาใชจายในการ

ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

– จัดสงใบเสร็จรับเงินใหกับ สทศ. หลังจากท่ีไดรับเงินจัดสรรในแตละ

งวดเปนท่ีเรียบรอย

– จัดทํารายงานสรุปคาใชจายการจัดทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับศูนยสอบ (O-NET 9)



ตัวแทนศูนยสอบ

• ตัวแทนศูนยสอบ  ใหศูนยสอบพิจารณาแตงตั้งจากบุคลากร

ภายในศูนยสอบ ครูตางเครือขายหรือจากหนวยงานอื่นๆท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม (ท้ังดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ  มีความรับผดิชอบ

ตองานท่ีไดรับมอบหมาย มีความซ่ือสตัยและเปนผูนําท่ีดี) 

• จํานวนตัวแทนศูนยสอบใหใชอัตรา 2 คนตอสนามสอบ



บทบาทหนาที่ของตัวแทนศูนยสอบ

1. รับ-สงกลองแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบระหวางศูนยสอบ

กับสนามสอบ

2. กํากับการเปดกลองแบบทดสอบใหตรงตามตารางสอบและเวลาท่ี

กําหนด  รวมกับหัวหนาสนามสอบ  และกรรมการกลาง

3. เม่ือกรรมการกลางตรวจนับกระดาษคําตอบครบถวนและบรรจุใสซอง

พรอมท้ังปดผนึกซองกระดาษคําตอบเปนท่ีเรียบรอยแลว  ใหตัวแทน

ศูนยสอบเปนผูท่ีทําหนาท่ีปดเทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเองท่ีปาก

ซองกระดาษคําตอบ พรอมท้ังลงช่ือกํากับท่ีหนาซองกระดาษคําตอบ



บทบาทหนาที่ของตัวแทนศูนยสอบ

4. กํากับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ตามมาตรฐานการทดสอบ

5. กํากับการบรรจุซองกระดาษคําตอบลงกลองทันทีหลังเสร็จส้ินการ

สอบแตละวิชาและใหกรรมการกลางปดผนึกกลองกระดาษคําตอบ

กลับดวยเทปกาวของ สทศ. และลงช่ือท่ีใบปะหนากลองบรรจุซอง

กระดาษคําตอบกลับ สทศ. 



บทบาทหนาที่ของตัวแทนศูนยสอบ

6. นํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับท่ีปดผนึกเปนท่ีเรียบรอยแลว

สงศูนยสอบหลังจากเสร็จส้ินการสอบในแตละวัน  หามท้ิงกลองบรรจุ

ซองกระดาษคําตอบไวท่ีสนามสอบ

7. รายงานการจัดสอบของสนามสอบใหศูนยสอบทราบตาม

เอกสารรายงานการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนยสอบ



การโอนเงินจัดสรรใหศูนยสอบ

งวดท่ี เดือน จํานวนเงิน

1 ภายใน 23  พฤศจิกายน 2558 30% ของงบประมาณท่ีจัดสรรให

2 ภายใน  6  มกราคม 2559 งบประมาณสวนท่ีเหลือท้ังหมด รอยละ 70

จํานวนเงินท่ีจัดสรร =รายวิชาสอบ(5วิชา)*จํานวนผูมสีิทธิส์อบ*อัตราเหมาจายรายหัว

ขอใหศูนยสอบสงใบเสร็จรับเงินกลับคืน สทศ. ซ่ึงใบเสร็จรับเงินตองระบุจํานวน

เงินใหชัดเจนวาไดรับเงินการจัดสอบชัน้ละเทาใดและยอดเงินเทาใดเพ่ือเปนหลักฐานการ

รับเงิน  



การบริหารการจัดสอบ  ระดับสนามสอบ



การแตงต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ

• เปนประธานศูนยเครือขาย/ ผูอํานวยการตางโรงเรียน  
หรือผูที่ศูนยสอบพิจารณาแตงตั้งตามความเหมาะสมหัวหนาสนามสอบ

• อัตรา 1 คน : 3  หองสอบกรรมการกลาง

• อัตรา 2 คน : 1 หองสอบ  ตองไมคุมสอบนักเรียนตนเอง 
และทั้งสองคนตองมาจากตางโรงเรยีนกันกรรมการคุมสอบ

• ครู  อาจารย ผูบริหารของโรงเรียนที่เปนสนามสอบ  ทํา
หนาที่เปนผูประสานงานเรื่องอาคารสถานที่  โดยไมตอง
รับผิดชอบเก่ียวกับการบรหิารการสอบ

เจาหนาที่ประสานงาน
ประจําสนามสอบ  



• ครู อาจารยโรงเรียนที่เปนสนามสอบ เพ่ือทําหนาที่ใน
การประชาสัมพันธการสอบ  โดยไมตองรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารการสอบ

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ

• ครู  อาจารยโรงเรียนที่เปนสนามสอบดูแล รักษาและ
บรรเทาอาการเจบ็ปวดหรือบาดเจบ็ของผูเขาสอบ
ภายในสนามสอบ  โดยไมตองรับผิดชอบเก่ียวกับการ
บริหารการสอบ

เจาหนาท่ีพยาบาล

• อัตรา 1 คน : 5 หองสอบ นักการ ภารโรง

• เชน เจาหนาที่ตาํรวจ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  เจาหนาท่ีอ่ืนๆ

การแตงต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ



การแตงต้ังบุคลากรประจําสนามสอบ 

        ศูนยสอบตองแตงต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ซ่ึงหัวหนาสนาม

สอบ  กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ใหใชสลับกลุมกัน (อาจสลับ

ระหวางกลุมเครือขาย  กลุมอําเภอ หรือ กลุมสนามสอบ)  กรรมการกลางและ

กรรมการคุมสอบตองมาจากตางโรงเรียนและจะตองไมคุมสอบนกัเรียนตนเอง 

ซ่ึงบุคลากรทุกตําแหนงในสนามสอบจะตองเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจาก

ประธานศูนยสอบ

การประสานงานเร่ืองการแตงต้ังบุคลากรประจําสนามสอบ  

      โรงเรียนท่ีไดเปนสนามสอบสามารถประสานงานโดยตรงไปท่ีศูนยสอบท่ี  

      รับผิดชอบ



การแตงต้ังคณะทํางานระดับสนามสอบ



คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ

1. ตําแหนงกรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง  ตองเปน

ขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาระดับ 3 ข้ึนไปหรือ

เทียบเทา  หรือพนักงานประจําตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป

2. เปนบุคลากรตางโรงเรียน/ตางกลุมเครือขาย/ตางอําเภอ สลับ

ไขวกัน

3.  ไมมีผลประโยชนทับซอน



4.  มีความรับผิดชอบ

5.  ตรงตอเวลา

6.  เก็บรักษาความลับไดเปนอยางดี

7.  ปฏบิัติตามระเบียบและขอกําหนดอยางเครงครัด

8.  มีความละเอียด ถี่ถวน รอบคอบและใหความสําคัญในเอกสาร

ที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ



หัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลาง/กรรมการคุมสอบ

ตองปฏิบัตติามแนวนโยบายที่สถาบันทดสอบฯ กําหนดไว

ในคูมือการจัดสอบอยางเครงครัดเพ่ือใหการดําเนินการในทุก

สนามสอบเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเปนไปตาม

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

บทบาทหนาที่ของสนามสอบ



ประสานงานกับศูนยสอบ  และดําเนินการตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติของศูนยสอบอยางเครงครัด

กรอกขอมูลหองสอบผานระบบทางเว็บไซต 

http://www.niets.or.th ภายในเวลาที่ สทศ. กําหนด

เสนอช่ือคณะกรรมการที่ทํางานในระดับสนามสอบ ใหศูนยสอบ

พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง

บทบาทหนาที่ของสนามสอบ (ตอ-2)



  เตรียมความพรอมกอนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและ

หองสอบ การประชาสัมพันธการสอบ การประกาศรายช่ือและ

เลขที่นั่งสอบ

  ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบใหมปีระสิทธภิาพ โปรงใส 

มีความยุติธรรม และเปนไปตามแนวปฏิบัตทิี่ สทศ. กําหนด

บทบาทหนาที่ของสนามสอบ (ตอ-3)



  รวบรวมกระดาษคําตอบของผูเขาสอบในแตละหองสอบให

ครบถวนไมใหตกหลนทีส่นามสอบ เพ่ือรักษาผลประโยชนใหกับ

ผูเขาสอบ รวมทั้งสงคืนแบบทดสอบทุกฉบับกลบัคืน สทศ.

ประสานงานกับศูนยสอบเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนและ

รายงานสรุปการดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบใหศูนยสอบ

ทราบ

บทบาทหนาที่ของสนามสอบ (ตอ-4)



  รายงานคาสถิติจํานวนผูเขาสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต

ละวิชา ผาน www.niets.or.th / ระบบรายงานสถิติจํานวนผู

เขาสอบ / ใส Username และ Password  ของสนามสอบ

บทบาทหนาที่ของสนามสอบ (ตอ-5)

http://www.niets.or.th/


ขอเนนย้ําสําหรับปการศึกษา 2558



   แบบทดสอบมีรหัสชุดขอสอบ

แตกตางกัน 6 ชุด ในแตละวิชา

และ สทศ. ไดจัดเรียงสลับชุดไว

แลว  ใหกรรมการคุมสอบแจกให

ผูเขาสอบตามลําดับที่นั่งสอบเปน

รูปตัว U  

1.  แบบทดสอบ



แบบทดสอบ (ตอ)

1.  กรรมการคุมสอบ ตองตรวจสอบวาผูเขาสอบระบายและกรอกรหัสชุด

ขอสอบที่ตนเองไดรับถูกตอง

2.  หามกรรมการคุมสอบหรือบุคคลอ่ืนมีการอานและวิเคราะหแบบทดสอบ

3.  ขอใหกรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ              

     เปนรูปตัว U ไมตองดําเนินการสลับแบบทดสอบ

     ดวยตนเอง

4.  กรรมการคุมสอบตองกํากับใหผูเขาสอบกรอก

    ขอมูลบนปกแบบทดสอบ  เพ่ือเปนหลักฐาน

    สําหรับการตรวจสอบ



2. การจัดที่น่ังสอบและการแจก-เก็บรูปตัว U
หนาหอง



3. กระดาษคาํตอบแบบลงขอมูล



4.  กระดาษคําตอบสํารอง



5. ระบายรหสัชุดขอสอบบนกระดาษคาํตอบ

   กรรมการคุมสอบ

กํากับใหผูเขาสอบ

ระบายชุดขอสอบที่   

ไดรับใหถูกตองบน

กระดาษคําตอบ



6. กรอกรหัสชุดขอสอบบน สทศ.2

กรรมการคุมสอบกํากับใหผูเขาสอบกรอกรหัสชุดขอสอบที่ไดรับ

ใหถูกตองในใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ (สทศ.2)



7.  การกรอก – ระบาย รหัสชุดขอสอบ

ไดรหัสชุดขอสอบใด  ระบาย

และกรอกรหัสชุดขอสอบท่ีไดรับ 

ใหตรงกันท้ังหมด



8.  การเก็บรักษาแบบทดสอบ 

- การทําลายแบบทดสอบ

เมื่อ สทศ.ดําเนินการจัดสอบเปนที่เรียบรอยแลว  ขอให

ศูนยสอบเก็บรักษาแบบทดสอบไวที่สนามสอบหรือศูนยสอบ  

หามนําไปใชหรือเผยแพรโดยเด็ดขาด  ซึ่งอาจตองมีการ

ตรวจสอบกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย  และเมื่อ สทศ.ประกาศ

ผลสอบเปนที่เรียบรอย  ขอใหศูนยสอบดําเนินการทําลาย

แบบทดสอบดังกลาว



9.การบรรจุกระดาษคําตอบของผูเขาสอบกรณีพิเศษ

      ใหบรรจุในซองกระดาษคําตอบกลับสําหรับผูเขาสอบกรณี

พิเศษ สทศ. จัดเตรียมใหเฉพาะตางหากวิชาละ 1 ซอง  

         หากในสนามสอบนั้นๆ ไมมีผูเขาสอบกรณีพิเศษ สนาม

สอบตองสงซองกระดาษคําตอบกลับสําหรับผูเขาสอบกรณี

พิเศษ (ที่ไมไดใช)  คืน สทศ. โดยใหบรรจุอยูในกลองบรรจุซอง

กระดาษคําตอบกลับ.......( ไมตองนํากระดาษคําตอบสํารองที่

ไมไดใชใสในซองนี้คืน สทศ.)



10.  การบรรจุกลองปรับขนาดสําหรับใสซอง

กระดาษคําตอบกลับ สทศ.

            สําหรับปการศึกษา 2558  สทศ. ได

ปรับรูปแบบการบรรจุกลองกระดาษคําตอบ

เพ่ือสงกลับ สทศ.  โดยขอใหสนามสอบบรรจุ

ซองกระดาษคําตอบใสกลองกระดาษคําตอบ

เพ่ือสงกลับ สทศ. โดยใช 1 วิชาตอ 1 กลอง  

หามรวมรายวิชา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้



11. การรวบรวมเอกสารการจัดสอบสง สทศ.

ใหสนามสอบรวบรวม สทศ.5 และ สทศ.6 ใสซองเอกสารสี

น้ําตาล  นําสงศูนยสอบพรอมกลองกระดาษคําตอบ  และศูนย

สอบรวบรวมซองเอกสารพรอมกลองกระดาษคําตอบใหกับ สทศ. 

ในวันที่ไปรับกระดาษคําตอบ



ระเบียบและขอปฏิบัติ



 ไมมีเลขท่ีนั่งสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ

 ไมมีบัตรแสดงตน ไมมีสิทธิ์สอบ

 ไปผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ

 ไปสายเกิน 30 นาที ไมมีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

หาม นําเครื่องมืออุปกรณส่ือสารเขาหองสอบ

 ใหนั่งสอบจนหมดเวลา

 อนุญาต ใหนํานาฬิกาเขาหองสอบ (ตองเปนนาฬิกาธรรมดา ท่ีใชดูเวลา

เทานั้น)

ระเบียบการเขาหองสอบ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fcfs0rgwy8uL7M&tbnid=qyCGNH0-dkQnbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.conexstore.com%2Findex.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Dcat_show_pro_detail%26pid%3D39324&ei=gW3BUcaQMMfprAf5iYGQBw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNGW_4eu4SyIz97fGJ2sCfg3uvK2NQ&ust=1371717368720712


อุปกรณใชในการสอบ

อุปกรณและหลักฐานแสดงตนของผูเขาสอบ

หลักฐานใชแสดงตน



การประชุมช้ีแจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2555



รายช่ือผูประสานงานดานการจัดสอบ

คุณภูริชา  กอยสุวรรณ

• โทรศัพท 0-2217-3800 ตอ 705

• email : phuricha@niets.or.th

คุณวาสนา  ประสงคงาม

• โทรศัพท  0-2217-3800  ตอ 603

• email : wasana@niets.or.th

โทรศัพทมือถือกลุมงานบริหารการทดสอบ

• 08-1354-5591



รายช่ือผูประสานงานดานการจัดสอบ

คุณพัฒนา  ธนากร

โทรศัพท  0-2217-3800  ตอ 506

โทรศัพทมือถือ  08-1731-4147   

Email : patana@niets.or.th



สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน)

เลขที่  128    อาคารพญาไทพลาซา  ช้ัน  36  

แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400

โทรศัพท  02-217-3800

โทรสาร   02-219-2996

E-mail   webmaster@niets.or.th หรือ  

testing@niets.or.th

mailto:webmaster@niets.or.th
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