
แนวปฏบิัติการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O NET) ปีการศึกษา 2555
ส าหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

(จากคู่มือ)

นพดล  โป่งอ้าย : ศึกษานิเทศก์
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
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1. นโยบายการจัดสอบของ สทศ

ค าถามผลคะแนน O net น าไปใช้อะไรบ้าง???

    ค าตอบ การจบหลักสูตร สมศ. วิทยฐานะ ฯลฯ

จากค าตอบส่งผลใหก้ารจัดสอบต้องมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ เช่น การลดจ านวนสนามสอบ และ
คณะกรรมการระดับสนามสอบควรมาจากต่าง
ต าบล



ตารางสอบ O net ป.6



ตารางสอบ O net ม.3



2. ภารกิจระดับสนามสอบ

1. หัวหน้าสนามสอบ

คณะกรรมการระดับสนามสอบประกอบด้วย

2. กรรมการกลาง (อัตรา 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ               
ถ้าไม่ถึง 3 ห้องสอบให้หัวหน้าสนามสอบปฏิบตัหิน้าที่แทน)

3.กรรมการคุมสอบ (อตัรา 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ)

4.นักการภารโรง (อัตรา 1 คน ต่อ 5 ห้องสอบ)

5. ผูส้ังเกตการณ์ (อัตรา 1 คน ต่อ 5 ห้องสอบ)



3. หน้าที่คณะกรรมการคุมสอบ



-ประสานงานกับศูนยส์อบ ประชุมคณะกรรมการระดับสนาม
สอบก่อนวันสอบ และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ

-รับ-ส่ง กล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษค าตอบให้กับศูนย์
สอบ (ครบถ้วนและถูกต้อง)

- เป็นผู้เปิดกล่องแบบทดสอบในวันสอบไม่เกนิ 1 ชั่วโมง

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่เห็นสมควร

3.1 หัวหน้าสนามสอบ



-ประสานงานกับศูนย์สอบเรื่องการเบกิจ่าย
ค่าตอบแทนตลอดจนรวบรวมหลักฐานการเบกิจ่าย

-รายงานสถิติจ านวนผู้เข้าสอบที่ www.niets.or.th     
**ระบบรายงานสถิติจ านวนผู้เข้าสอบ**
ใช้ username และ password ของสนามสอบ

3.1 หัวหน้าสนามสอบ (ต่อ)

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


- บรรจุซองกระดาษค าตอบทีค่รบถว้นลงในกล่อง เพ่ือสง่คืน
ศูนย์สอบ (1 กล่องใส่ได้ 15 ซอง)

- เม่ือสอบเสร็จให้ตรวจนบัจ านวนแบบทดสอบ 
กระดาษค าตอบและใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ

- กอ่นสอบให้จัดเตรียมซองข้อสอบ ซองกระดาษค าตอบ 
และใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ให้พร้อมทกุวชิา

3.2 กรรมการกลาง



ก่อนสอบ

-ก่อนสอบ 20 นาท ีให้ไปรับซองแบบทดสอบ ซอง
กระดาษค าตอบ ของวิชาแรก และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
(สทศ.2) (สทศ.2 จะมี 2 แผ่น ตอ่ 1 วิชา)

-ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที ให้กรรมการคุมสอบเชิญผู้เข้าสอบ 2 
คนเป็นสักขพียานในการเปิดซองข้อสอบ

-แจกแบบทดสอบตามล าดับเป็นรูปตัว U และเนื่องจากมี
แบบทดสอบจ านวน 6 ชุด ต้องย้ าให้นักเรียนระบายเลขที่ของ
ชุดแบบทดสอบให้ตรงและถูกต้อง 

3.3 กรรมการคุมสอบ



ระหว่างสอบ

-กรณีมนีักเรียนขาดสอบ ให้กรรมการคุมสอบใช้ดนิสอ
ระบายลงกระดาษค าตอบในช่อง ข (ขาดสอบ) พร้อมทั้ง
เขียนว่า ขาดสอบ ด้วยปากกาแดงลงในช่องลงลายมือชื่อผู้
เข้าสอบ (สทศ.2)

-กรณีกระดาษค าตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรอืช ารุด ให้
กรรมการคุมสอบใช้ดนิสอระบายลงกระดาษค าตอบในช่อง 
ย (ยกเลิกการใช้กระดาษค าตอบ) พร้อมลงลายมือชื่อ
กรรมการคุมสอบแล้วน าส่งคืนมาที่ สทศ.

3.3 กรรมการคุมสอบ (ต่อ)



ระหว่างสอบ (ต่อ)

- ก่อนหมดเวลาสอบวิชาแรก 20 นาท ีให้กรรมการคุมสอบ 1 
คน ไปรับซองแบบทดสอบวชิาที่สอง เพื่อไปใช้สอบตาม
ก าหนดเวลา หา้มแจกแบบทดสอบพรอ้มกันสองวิชาในแตล่ะช่วง

- ควบคุมการสอบใหเ้ป็นไปอย่างบรสิุทธิ์ ยุติธรรม

- เน้นย้ าเรื่องการลงลายมือชื่อของนักเรียนตามใบ สทศ.2 ทัง้ 2แผ่น

- สังเกตการระบายเลขที่ของรหัสชุดขอ้สอบ (ส าคัญมาก)

3.3 กรรมการคุมสอบ (ต่อ)



สอบเสร็จ

-กรรมการคุมสอบตรวจสอบการระบายเลขที่ของรหัสชุดข้อสอบ

-ตรวจสอบจ านวนของกระดาษค าตอบ กับรายชื่อใน สทศ.2      ถ้า
ครบจ านวนแล้วหุม้ด้วย สทศ.2 จ านวน 1 แผ่น อกี 1 แผ่นให้สง่คนื
ศูนย์สอบ โดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง

-กรรมการคุมสอบเรียงล าดับกระดาษค าตอบจากน้อยไปมาก
และท าการตรวจสอบการระบายในกระดาษค าตอบใหเ้ต็มวง

-ตรวจสอบจ านวนของแบบทดสอบให้ครบตามจ านวนหน้าซอง 

3.3 กรรมการคุมสอบ (ต่อ)



- จัดเตรียมสถานที่สอบ ทั้งก่อนและหลังการสอบ

- ปฏิบัตงิานอืน่ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 นักการภารโรง



- ก ากับการรับสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่าง
สนามสอบและศูนยส์อบ พร้อมกับหัวหน้าสนามสอบ

- ก ากับการตรวจนบักระดาษค าตอบ การบรรจุ
กระดาษค าตอบลงในซอง และการปดิผนึกซอง
กระดาษค าตอบ

- รายงานการจัดสอบของสนามสอบให้ศูนยส์อบทราบตาม
เอกสารรายงานการปฏบิัติงานของสังเกตการณ์

3.5 ผู้สังเกตการณ์



ก่อนการสอบ

- คู่มือการจัดสอบ และ DVD

- แบบฟอรม์จาก สทศ.ชนิดต่างๆ , สติ๊กเกอรต์ิดโต๊ะ , 
แผนผังทีน่ั่งสอบ, ใบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  และข้อปฏิบัติใน
การสอบ
- กล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษค าตอบ และกล่อง
ปรับขนาดส าหรับใส่ซองกระดาษค าตอบกลับ

4. เอกสารทีใ่ช้



1. กล่องใส่ซองกระดาษค าตอบที่มจี านวนของ
กระดาษค าตอบครบถว้นตามจ านวนนักเรียนในใบเซ็นช่ือ 
(สทศ.2) ส าคัญมากๆ

2. ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ (สทศ.2) จ านวน 1 แผ่น ที่ระบุว่า 
สนามสอบส่งคนืศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้

3. ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบกรณพีเิศษ (สทศ.3) (ถา้ม)ี

4. ใบค าขอแกไ้ขข้อมูล (สทศ.6) (ถ้ามี)

หลังการสอบ หัวหน้าสนามสอบจัดส่งเอกสารดังนี้



4.บัญชีรับสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่างหัวหนา้สนาม
สอบและกรรมการคุมสอบ (O NET1)

5.บัญชีสง่กล่องกระดาษค าตอบและเอกสารตา่งๆจากหัวหน้า
สนามสอบถึงศูนย์สอบ (O NET2)

6.รายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบฯ ระดับสนาม
สอบ (O NET5)

7.ใบส าคัญรับเงิน (O NET8) ส าคัญมากๆๆๆๆ

8. กลอ่งที่บรรจุแบบทดสอบ 

หลังการสอบ หัวหน้าสนามสอบจัดส่งเอกสารดังนี้



6. ตัวอย่างเอกสารที่หัวหน้าสนามสอบ
ต้องรวบรวมส่งคืนศูนย์สอบ



ตัวอย่าง
สทศ.2 

(ใบลงลายมือชื่อนักเรียน)



ตัวอย่าง
สทศ.3 

(ผู้เข้าสอบกรณีพเิศษ) 



ตัวอย่าง
สทศ.6 

(แบบค าขอแก้ไข
ข้อมูล)



ตัวอย่าง O NET 1 
(บัญชรีับส่งเอกสารระหว่างหัวหน้าสนามสอบและกรรมการคุมสอบ)



ตัวอย่าง O NET 2 
(บัญชีรับสง่เอกสารระหวา่งหวัหนา้สนามสอบถงึศูนย์สอบ)



ตัวอย่าง
O NET 5 

(รายงานผลการ
ปฏิบัติงานระดับ
สนามสอบ)



ตัวอย่าง
O NET 5 

(รายงานผลการ
ปฏิบัติงานระดับ
สนามสอบ)



ตัวอย่าง O NET 8



ท่ี ศูนย์พัฒนา รายชื่อศกึษานิเทศก์

1 เวยีง
ศน.ศพิาณัฏฐ์

2 เวยีงอุดมสนิ

3 แม่คะ
ศน.บุญเลศิ

4 แม่ข่า

5 โป่งน้ าร้อน
ศน.พิสมัย

6 แม่สูน

7 ม่อนปิ่น ศน.กรรณิการ์

8 สันทราย
ศน.นพดล

9 แม่งอน



จบการบรรยาย
ขอบคุณครับ

Download เอกสารการบรรยายได้ที่
http://sornortikcm3.wordpress.com/

E-mail : tikkyswu@gmail.com


















