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“เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและ
ยุติธรรม  

เป็นตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ” 
ผลคะแนนเชื่อถือได้ 





เพื่อเป็นการประกันคุณภาพว่า บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบมีคุณภาพ  

 มีความเหมาะสมกับงานด้านการทดสอบ  
รวมถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 



วตัถุประสงคข์องการจดัสอบ 

1.  เพ่ือทดสอบความรูแ้ละความคิดของนกัเรียนระดบัชั้น ป.6  และ ม.3  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

2.  เพื่อน าผลการสอบไปใชใ้นการปรบัปรุงคณุภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

3.  เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน

ระดบัชาต ิ

4.  เพื่อน าผลการทดสอบไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการจบการศึกษา  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 

 



ปัญหาท่ีพบในการจดัสอบในปีท่ีผ่านมา 

1. ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบผิดระดับชั้น 
2. ไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ไม่ได้ตรวจสอบการประกาศสนามสอบ เลขที่นั่งสอบของ

นักเรียน 
4. มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการสอบ 

@ ผู้อ านวยการโรงเรียน-รองผู้อ านวยการ 
@ กรรมการคุมสอบ 

5. คะแนนของโรงเรียนสูงผิดปกติ 



 

การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ

ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2555 



ก าหนดการสอบ O-NET 

ระดบัชั้น ป.6  :  วนัเสาร ์ท่ี 2  กุมภาพนัธ ์ 2556 

 
ระดบัชั้น ม.3  :  วนัเสาร ์ท่ี 2  กุมภาพนัธ ์ 2556 

                       วนัอาทิตย ์ท่ี 3 กุมภาพนัธ ์ 2556 

                     



ตารางสอบ O-NET  ระดบัชั้น ป.6 

วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 
ส 2 ก.พ. 56 08.30–09.20  น. 

09.20–10.10  น. 
64 
62 

คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ฯ 

50  นาที 
50  นาที 

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

61 
63 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

50  นาที 
50  นาที 

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

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

66 
67 
68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

30  นาที 
30  นาที 
30  นาที 



ตารางสอบ O-NET ระดบัชั้น ม.3 

วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 

ส 2 ก.พ. 56 08.30 – 10.00  น. 94 คณิตศาสตร์ 90  นาที 
พัก  30  นาที 

10.30 – 12.00  น. 91 ภาษาไทย 90  นาที 
พัก  1  ชั่วโมง 

13.00 – 14.30  น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที 
อา 3 ก.พ. 56 08.30 – 10.00  น. 95 วิทยาศาสตร์ 90  นาที 

พัก  30  นาท ี
10.30 – 12.00  น. 92 สังคมศึกษา ฯ 90  นาที 

พัก  1  ชั่วโมง 
13.00 – 13.40  น. 
13.40 – 14.20  น. 
14.20 – 15.00  น. 

96 
97 
98 

สุขศึกษาฯ 
ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

40  นาที 
40  นาที 
40  นาที 



จ  านวนแบบทดสอบ O-NET 

แบบทดสอบ O-NET  ป.6 และ ม.3  มี 6 ฉบบั  
ครอบคลมุ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้  

ฉบบัที ่ รหสัวิชา ป.6 รหสัวิชา ม.3 วิชาที่สอบ 

1 61 91 ภาษาไทย 

2 62 92 สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

3 63 93 ภาษาองักฤษ 

4 64 94 คณิตศาสตร ์

5 65 95 วิทยาศาสตร ์

6 

66 

67 

68 

96 

97 

98 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี



จ  านวนกระดาษค าตอบ ระดบัชั้น ป.6 

    ปีการศึกษา 2555 ก าหนดใหใ้ชก้ระดาษค าตอบ 4 แผ่น  

เช่นเดียวกบัปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยวิชาที่สอบตอ่เน่ืองจะใช้

กระดาษค าตอบเพียงแผ่นเดียวรว่มกนั ดงัน้ี  

แผ่นท่ี รหสัวิชา วิชาที่สอบ 

1 
64 

62 

คณิตศาสตร ์

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2 
61 

63 

ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ 

3 65 วิทยาศาสตร ์

4 

66 

67 

68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 



จ  านวนกระดาษค าตอบ ระดบัชั้น ม.3 

ก าหนดใหใ้ชก้ระดาษค าตอบ 1 แผ่นตอ่ 1 วิชา  

ยกเวน้ชุดวิชาสุขศึกษาฯ  ศิลปะ และการงานอาชีพฯ 

กระดาษค าตอบ 1 แผ่น ใชต้อบทั้ง  3  วิชา   



 

 

ตวัอยา่งรูปแบบแบบทดสอบ 
 
 
แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบที่ถูกที่สุด (4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ) 

  



 

แบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 2 ค าตอบที่ถูกตอ้ง (5 ตวัเลือก 2 ค าตอบ) 

 

ตวัอยา่งรูปแบบแบบทดสอบ 



แบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 

ตวัอยา่งรูปแบบแบบทดสอบ 



แบบระบายค าตอบท่ีเป็นค่า/ตวัเลข 
 



ลกัษณะของกระดาษค าตอบ 

กระดาษค าตอบมี  2  ประเภท 

1. กระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบท่ีไดร้ะบุขอ้มูล ช่ือ–
สกุล รหสัเลขประจ  าตวัประชาชน เลขที่นัง่สอบ รหสัชุด

วิชาท่ีสอบ วนัที่สอบ และสถานท่ีสอบไวแ้ลว้ 



ลกัษณะของกระดาษค าตอบ (ตอ่) 

2. กระดาษค าตอบส ารอง ใชก้รณีกระดาษค าตอบ

ไม่ตรงกบัผูเ้ขา้สอบหรือช ารุด หรือมีผูเ้ขา้สอบกรณี

พิเศษ 



ขอ้ปฏิบตัิในการเขา้หอ้งสอบ 

1. ไม่มีเลขท่ีนัง่สอบ    ไม่มีสิทธ์ิสอบ 

2. ไม่มีบตัรแสดงตน   ไม่มีสิทธ์ิสอบ 

3. ไปผิดสนามสอบ     ไม่มีสิทธ์ิสอบ 

4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธ์ิสอบในวิชานั้น 

5. หา้ม น าเครื่องมืออุปกรณส์ื่อสารเขา้หอ้งสอบ 

6. ใหน้ัง่สอบจนหมดเวลา 

7. อนุญาต ใหน้ านาฬิกาเขา้หอ้งสอบ                                      

(ตอ้งเป็นนาฬิกาท่ีใชด้เูวลาเทา่นั้น) 



อุปกรณท่ี์ใชใ้นการท าขอ้สอบ 

ปากกา ดินสอ 2B 

ยางลบ 



 

บตัรประจ  าตวัประชาชน 

บตัรประจ  าตวันักเรียน

หรือหลกัฐานอยา่งอื่นที่

สามารถใชแ้สดงตวัตน

ของนกัเรียน 
 



 

การบริหารการทดสอบ 



หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นศูนยส์อบ 

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  183 ศูนย ์

 

ส านักการศึกษาเมืองพทัยา 

ส านกังานการศึกษา 

เอกชนจงัหวดั 5 ศูนย ์

 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษา  42 ศูนย ์

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นจังหวัด  76 ศูนย ์

 

ศูนย์สอบ 



คณะท างานระดบัศูนยส์อบ 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

1 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  

2 

ผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั 

        (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตลู) 

ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประธานศูนยส์อบ   คือ 



คณะท างานระดบัศูนยส์อบ 

ผูอ้  านวยการส านักการศึกษาเมืองพทัยา 1 

 

ทอ้งถ่ินจงัหวดัซ่ึงไดร้บัมอบหมายจาก

ผูว่้าราชการจงัหวดั 

หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย 



การแตง่ตั้งคณะท างานระดบัศูนยส์อบ 

ประธานศนูยส์อบ สามารถแตง่ตัง้คณะท างานไดต้าม 

ความเหมาะสม เช่น  
 

 คณะท างานประงานการจดัสอบ 
 

 คณะท างานรบั-สง่ เก็บรกัษาแบบทดสอบ 

กระดาษค าตอบและอุปกรณก์ารสอบ 
 

 คณะท างานจดัท าขอ้มูลโรงเรียน ขอ้มูลนกัเรียน และ

ขอ้มูลศนูยส์อบ 

 



การแตง่ตั้งคณะท างานระดบัศูนยส์อบ 

 

 คณะท างานการเงิน 

 คณะท างานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 

ทั้งน้ีจ  านวนคณะท างาน และจ  านวนผูท้  างานแตล่ะคณะ 

ขอใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสมกบัจ  านวนนกัเรียนผูเ้ขา้

สอบ 



ภารกิจของศูนยส์อบ 

• ประสานงานกบั สทศ.   และด าเนินการตามนโยบายและ 

   แนวปฏิบตัขิอง  สทศ.  
 

• ก ากบั  และติดตาม ใหโ้รงเรียนในความรบัผิดชอบของ 

   ศูนยส์อบด าเนินการสง่ขอ้มูลรายช่ือนกัเรียนใหค้รบถว้น 

   และถูกตอ้ง 
 

• ก าหนดสนามสอบและจดัหอ้งสอบ 
 

• พิจารณาอนุมตัใินกรณีมีผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษท่ีไม่มีเลข 

   ท่ีนัง่สอบ 



ภารกิจของศูนยส์อบ 

•  แตง่ตัง้ตวัแทนศนูยส์อบและสง่ไปปฏิบตัหินา้ท่ีประจ  า 
   สนามสอบ 
 

•  แตง่ตัง้คณะท างานระดบัศนูยส์อบ  และคณะกรรมการ   
   ระดบัสนามสอบ 
 

•  ควบคมุ  ก ากบัใหก้ารด าเนินการจดัสอบของศนูยส์อบและ 

   สนามสอบเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ 
 

•  แกปั้ญหาในการด าเนินการจดัสอบ 

 



บทบาทหนา้ท่ีของศูนยส์อบ 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 

1 ก.ค.–30 ก.ย. 55 ตดิตามโรงเรยีนในความรบัผิดชอบใหส้่งขอ้มูล

นกัเรยีนที่ผ่านทางระบบ O-NET 

1 ก.ค.–30 ก.ย. 55 ศูนยส์อบก าหนดสนามสอบและหอ้งสอบในระบบ 

ผ่านระบบ O-NET 

30 ก.ย. 55 วนัสุดทา้ยของการจดัสนามสอบ  ศูนยส์อบตอ้ง

ด าเนินการตดิตามโรงเรียนที่ยงัไม่ส่งขอ้มูลหรอืสง่

ไม่ครบถว้น  ศูนยส์อบตอ้งด าเนินการจดัสนาม

สอบและหอ้งสอบใหเ้สรจ็ส้ิน 



บทบาทหนา้ท่ีของศูนยส์อบ 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 

ภายใน 31 ส.ค. 55 ศูนยส์อบแจง้เลขที่ แจง้ช่ือบญัชีเงินอุดหนุนของ

ศูนยส์อบ ให ้สทศ. 

1 ต.ค.55–10 ม.ค. 56 แจง้โรงเรยีนให ้เพิ่ม ลด รายช่ือนกัเรยีนผ่านทาง
ระบบ O-NET (www.niets.or.th) 

5 ม.ค. 56 แจง้โรงเรยีนดปูระกาศเลขที่นัง่สอบ   

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


บทบาทหนา้ท่ีของศูนยส์อบ 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 

15 ม.ค. 56 แจง้โรงเรียนดปูระกาศรายช่ือ และเลขที่นัง่

สอบนกัเรียนที่เพิ่มช่ือผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ

ผ่านทางระบบ O-NET www.niets.or.th 

ธ.ค.55–ม.ค.56 -  แตง่ตัง้คณะท างานฯ ระดบัศูนยส์อบ และ

ระดบัสนามสอบ และตวัแทนศนูยส์อบ 

-  หวัหนา้สนามสอบ จดัประชุมช้ีแจง

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัสอบ 

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


บทบาทหนา้ท่ีของศูนยส์อบ 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 

2 ก.พ. 56 

(สอบ O-NET ป.6) 
2 – 3 ก.พ. 56 

(สอบ O-NET ม.3) 
 

1.  ก ากบั  ตดิตาม  และตรวจสอบ การจดั

สอบของสนามสอบใหเ้กิดประสิทธิภาพ  มี

ความโปรง่ใส  และยุติธรรม 

2.  สง่ตวัแทนศนูยส์อบไปประจ าสนามสอบ

ละ 1 คนเพื่อตรวจสอบความเรียบรอ้ยและ

ความโปรง่ใสในการจดัสอบ 



การจดัสนามสอบและหอ้งสอบ 



การจดัสนามสอบ 

   การจดัสนามสอบขอใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของศนูยส์อบใน

การพิจารณาความเหมาะสมของการเลือกโรงเรียนในการ

เป็นสนามสอบ โดยพิจารณาจาก 

  1.  ระยะทางจากโรงเรียนไปยงัสนามสอบ  ไม่ห่างไกล

สามารถเดินทางไดส้ะดวก  โดยเฉพาะสนามสอบ O-NET  

ระดบัชั้น ป.6  ใชห้ลกัการ 1 ต าบล ตอ่ 1 สนามสอบ 

 ระดบัชั้น ม.3 ใชห้ลกัการ 1 อ าเภอ ตอ่ 1 สนามสอบ 

 



การจดัสนามสอบ 

2.  โรงเรียนที่เป็นสนามสอบควรมีความพรอ้มในเรื่องของ

สถานท่ีและศกัยภาพในการด าเนินการจดัสอบ 

 

3.  การจดัโรงเรียนลงสนามสอบควรใหใ้น 1 สนามสอบ มี

หลายโรงเรียนสอบท่ีเดียวกนั  เพื่อความโปรง่ใสในการจดั

สอบ 



การจดัหอ้งสอบ 
 

 ศูนยส์อบตอ้งก าหนดสนามสอบ  โดยระบุจ  านวนหอ้ง

สอบและรายละเอียดขอ้มูลหอ้งสอบ  ภายใน 30 ก.ย.55 
 

         ผ่านเว็บไซต ์ www.niets.or.th  
 

   ทั้งน้ีจ  านวนหอ้งสอบคิดจากจ  านวนนกัเรียนเขา้สอบหอ้ง

สอบละ  30  คน   

 

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


แผนผงัการจดัหอ้งสอบ 
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โต๊ะกรรมการ 1 

โต๊ะกรรมการ 2 

        หนา้หอ้ง 



การแจก-เก็บ  

 แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 



การแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 

ตอ้งแจกกระดาษค าตอบก่อน ใหต้รงกบัรายช่ือผูเ้ขา้สอบ

ใน สทศ.2  
 

แจกแบบทดสอบเม่ือถึงเวลาก าหนดตามตารางสอบ 
 

การแจกเรียงตามล าดบัเลขท่ีนัง่สอบของผูเ้ขา้สอบจาก 

คนท่ี 1-30 ตามผงัที่นัง่สอบเป็นรูปตวั U  อยา่งเครง่ครดั 

 



การเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 

  เม่ือหมดเวลาสอบกรรมการคมุสอบตอ้งเก็บ

กระดาษค าตอบทุกแผ่นและแบบทดสอบทุกฉบบักลบัคืน

สทศ. 

 

  เก็บกระดาษค าตอบเรียงตามล าดบัเลขท่ีนัง่สอบ (ทั้งคน

เขา้สอบและขาดสอบรวมกนั)  จากผูเ้ขา้สอบคนท่ี 1 ถึง

คนท่ี 30   ตามผงัท่ีนัง่สอบเป็นรูปตวั U อยา่งเครง่ครดั   

 



ขอ้ส าคญัของการเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 

  แบบทดสอบถือเป็นเอกสารลบัทางราชการและเป็น

สมบตัขิองสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) หา้มน าไปเผยแพร ่เม่ือสอบเสร็จให้

สนามสอบเก็บรวบรวมสง่คืนศนูยส์อบใหค้รบทุกฉบบั 
 

  กระดาษค าตอบ  ขอใหก้รรมการคมุสอบรกัษา

ผลประโยชนใ์หก้บัผูเ้ขา้สอบ  โดยการเก็บกระดาษค าตอบ

ใหค้รบถว้นทุกแผ่นสง่คืน สทศ. 

 



การเพิ่ม - ลดขอ้มูล 



การเพิ่มรายช่ือนกัเรียน (ผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษคิดค่าสถิติ)   

กรณีท่ี 1 (ช่วงวนัที่ 1 ต.ค.55 –10 ม.ค.56) 

   โรงเรียนแจง้เพิ่ม ลด นกัเรียนเป็นรายบุคคล ใหโ้รงเรียน
สามารถสง่ขอ้มูลรายช่ือนกัเรียนที่ตกหลน่เป็นรายบุคคล

ผ่านทางระบบ O-NET   โดย สทศ. ประกาศรายช่ือและ
เลขที่นัง่สอบ วนัที่ 15 ม.ค. 56  รายช่ือนกัเรียนที่แจง้เพิ่ม
ในช่วงเวลาน้ีจะไม่ปรากฏบนใบเซ็นช่ือผูเ้ขา้สอบ 

(สทศ.2) และบนกระดาษค าตอบแบบลงขอ้มูล   

.เป็นผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษและคิดค่าสถิตใิห ้



การเพิ่มรายช่ือนกัเรียน (ผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษแตไ่ม่คิดค่าสถิติ) 

กรณีท่ี 2 หลงัวนัประกาศเลขท่ีนัง่สอบรอบ2(15ม.ค.56)  

   ใหโ้รงเรียนแจง้ขออนุญาตจากศูนยส์อบ หากศนูยส์อบ

พิจารณาแลว้ว่าจ  านวนขอ้สอบและกระดาษค าตอบเพียงพอ

จงึอนุญาตใหเ้ขา้สอบเป็นกรณีพิเศษแตน่กัเรียนเหลา่น้ี   

จะไม่มีรายช่ือในใบเซ็นช่ือ(สทศ.2) ตอ้งใชก้ระดาษค าตอบ

และแบบทดสอบส ารอง   และนกัเรียนที่ถูกแจง้เพิ่มรายช่ือ

ในช่วงเวลาน้ีจะไม่มีการน าคะแนนของนกัเรียนไปคิดค่าสถิติ

ระดบัโรงเรียน  แตมี่ค่าคะแนนรายบุคคล 

    สนามสอบไม่ตอ้งกรอกเลขท่ีนั่งสอบ 

 
 



การเพิ่มรายช่ือนกัเรียน  (ผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษไม่คิดค่าสถิติ) 

กรณีท่ี  3  ในวนัสอบ 

    หากสนามสอบพบว่ามีนกัเรียนที่ไม่มีเลขที่นัง่สอบเขา้มา

สอบ  ตอ้งตรวจสอบว่าเป็นนกัเรียนระดบัชั้นนั้นจรงิ  และ

แจง้ขออนุมตัจิากศูนยส์อบ โดยตอ้งพิจารณาจากจ านวน

แบบทดสอบส ารองและกระดาษค าตอบส ารองว่าเพียงพอ

หรือไม่   หากมีจ  านวนเพียงพอ  ศูนยส์อบจงึอนุมตัใิหเ้ขา้

สอบเป็นกรณีพิเศษได ้

    สนามสอบไม่ตอ้งกรอกเลขท่ีนั่งสอบ 

  

 



การเพิ่มรายช่ือนกัเรียน  (ผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ) 

กรรมการคมุสอบตอ้งเขียนช่ือผูเ้ขา้สอบและใหผู้เ้ขา้สอบ

ลงลายมือช่ือใน สทศ.3 (ใบเซ็นช่ือผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ)   

และผูเ้ขา้สอบตอ้งใชแ้บบทดสอบและกระดาษค าตอบ

ส ารอง ทั้งน้ีในกรณีเพ่ิมช่ือหลงัวนัท่ี 10 ม.ค. 56 ช่อง
เลขที่นัง่สอบใหเ้วน้ไวไ้ม่ตอ้งกรอกและไม่ตอ้งระบายเพ่ือ 

สทศ. จะไดอ้อกเลขท่ีนัง่สอบใหใ้นภายหลงั และนกัเรียน

ท่ีถูกแจง้เพ่ิมรายช่ือในช่วงเวลาน้ีจะไม่มีการน าคะแนน

ของนกัเรียนไปคิดค่าสถิตริะดบัโรงเรียน  แตมี่ค่าคะแนน

รายบุคคล 



การแจง้ลดขอ้มูล  

 กรณีท่ีโรงเรียนแจง้ลดรายช่ือเน่ืองจากมีการยา้ยโรงเรียน

หรือลาออก  ช่วงวนัที่ 1 ต.ค. 55 -10 ม.ค. 56  สทศ.จะ
ด าเนินการอนุมตักิารลดรายช่ือนกัเรียนคนดงักลา่วใหใ้น

ระบบ  แตร่ายช่ือยงัคงอยูใ่นสว่นของใบเซ็นช่ือ (สทศ.2)  

และกระดาษค าตอบ  ซ่ึงนกัเรียนที่แจง้ลดรายช่ือจะไม่น า

คะแนนไปคิดค่าสถิตใินโรงเรียนนั้น 

           

  

 



การสมคัรสอบของนกัเรียนเทียบเท่า  

 นักเรียนเทียบเท่า และ นักเรียน Home  School 

 

สมัครผ่านระบบ O-NET ช่วงวันที่ 1-15 ต.ค. 55  

           
  

 



การสอบรอบพิเศษ  

  ส าหรบัผูเ้กิดเหตสุุดวิสยัในวนัสอบ  ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูล 

    เหตสุุดวิสยัจากสนามสอบ  และผูส้มคัรสอบรอบพิเศษ   

    ตอ้งมีหลกัฐานประกอบตามขอ้ก าหนดของ สทศ. 
 

  การพิจารณาใหจ้ดัสอบรอบพิเศษตอ้งผ่านมตขิองคณะ 

    กรรมการบริหารสถาบนัฯ   
 

  สถานท่ีสอบตามประกาศของ สทศ. 

  

 



การเงินและการโอนเงิน 



การจดัสรรค่าด าเนินการจดัสอบ 

รายการ 
จ  านวนเงิน 

เหมาจา่ยรายหวั (บาท) 

ค่าใชจ้า่ย / คน / วิชา ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 

1. กทม. 10 20 
2. เขตพื้ นท่ีตา่งจงัหวดั พื้ นท่ีราบ เขตการศึกษาขนาดใหญ/่กลาง 12 24 
3. เขตพื้ นท่ีตา่งจงัหวดั พื้ นท่ีราบ เขตการศึกษาขนาดเล็ก 

    เขตพื้ นท่ีตา่งจงัหวดั พื้ นท่ียุง่ยาก เขตการศึกษาขนาดใหญ/่กลาง 13 26 

4. เขตพื้ นท่ีตา่งจงัหวดั พื้ นท่ียุง่ยาก เขตการศึกษาขนาดเล็ก 14 28 
    * เขตการศึกษาขนาดเล็ก มีจ  านวนผูเ้ขา้สอบไม่เกิน 2,000 คน 

  ** เขตการศึกษาขนาดกลาง มีจ  านวนผูเ้ขา้สอบ 2,001-5,000 คน 

*** เขตการศึกษาขนาดใหญ ่มีจ  านวนผูเ้ขา้สอบตั้งแต ่5,001 คน ข้ึนไป 



การโอนเงินใหศู้นยส์อบ 

สทศ. จะโอนเงินงบประมาณในการด าเนินการจดัสอบแบบเหมาจา่ยรายหวัของ 

ผูเ้ขา้สอบ ใหแ้ก่ศูนยส์อบเป็น 2 งวด ดงัน้ี 

งวดที่ ก าหนดการโอนเงิน จ  านวนเงิน 

1 ภายใน พ.ย. 2555 15% ของงบประมาณที่จดัสรร 

2 ภายใน ม.ค. 2556 
งบประมาณสว่นท่ีเหลือทั้งหมด ท่ี

จดัสรรใหต้ามจ  านวนผูเ้ขา้สอบที่ยนืยนั

การตรวจสอบรายช่ือแลว้ 

ศูนยส์อบตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงินให ้สทศ. ทนัทีท่ีไดร้บัเงินในแตล่ะงวด 



การอนุมตัิเบิกจา่ยเงิน 

การอนุมตัเิบิกจา่ยเงิน จะตอ้งอยูภ่ายใตอ้ตัราบญัชีแนบ

ทา้ย 3 ของขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ ว่า

ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการทดสอบฯ พ.ศ. 2555 

 

 หากการอนุมตัเิบิกจา่ยเงินจ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินการ

นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ย ใหอ้ยูใ่นดลุย

พินิจของประธานศูนยส์อบ โดยค านึงถึงความจ าเป็น 

เหมาะสม และประหยดั ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บั 

โดยถือประโยชนข์องการด าเนินงานเป็นส าคญั 



การแจง้เลขท่ีบญัชี 

ศูนยส์อบแจง้ช่ือและเลขที่บญัชี ธนาคารกรุงไทย   

ที่จะใชใ้นการโอนเงินจดัสรรการจดัสอบ O-NET  
ให ้สทศ.  ภายใน 31 สิงหาคม 2555 



การขนส่งแบบทดสอบ  

กระดาษค าตอบ   

และเอกสารการจดัสอบ 



การส่งเอกสารและอุปกรณก์ารสอบ 

ธ.ค.55 

•  คู่มือการจดัสอบ 

O-NET  
ส าหรบัสนามสอบ

และกรรมการคุม

สอบ 

•DVD  การคุม
สอบ 

9-16 ม.ค.56 

• ซองเอกสารการจดั
สอบส าหรบัศูนย์

สอบและสนามสอบ 

• ดินสอและยางลบ 
(ส าหรบั ป.6) 

23-29ม.ค.56 

• กล่องแบบทดสอบ 

• กล่อง

กระดาษค าตอบ 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ซ่ึงสทศ.จะแจง้ใหศ้นูยส์อบทราบอีกครั้ง 



การส่งเอกสารและอุปกรณก์ารสอบ (ตอ่) 

  เม่ือศูนยส์อบไดร้บัคู่มือและเอกสารการจดัสอบ

เป็นที่เรียบรอ้ยขอใหศู้นยส์อบด าเนินการกระจายไป

ใหส้นามสอบ  เพ่ือใชใ้นการประชุมช้ีแจงและ

เตรียมการจดัสอบ 



ขั้นตอนการตรวจรบักลอ่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
 

 1.  การขนสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  สทศ.ใชร้ถ

ขนสง่ 1 คนัตอ่ศูนยส์อบ (หรือมากกว่าข้ึนอยูก่บัจ  านวนผูมี้

สิทธ์ิสอบในแตล่ะศนูยส์อบ 
 

 2.  รถขนสง่จะปิดล็อคดว้ยซีลท่ีระบุหมายเลข  ในแตล่ะจดุ  

ขอใหศู้นยส์อบตรวจสอบในใบสง่มอบว่าหมายเลขถูกตอ้ง

ตรงกนั  ก่อนท าการเปิดรถ 
  

การขนสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบจาก สทศ. ถึง ศนูยส์อบ 



3.  แบบทดสอบจะใสก่ลอ่งน ้าตาลปิดผนึกกลอ่งดว้ยเทป 

กาวท่ีมีโลโก ้สทศ. ทั้งดา้นบนและดา้นลา่งของกลอ่ง  พรอ้ม 

สายรดัตรา สทศ. คาดทบักลอ่งอีก 1 ชั้น  

      
 สว่นกลอ่งกระดาษค าตอบจะมีขนาดเล็กปิดผนึกกลอ่ง 

ดว้ยเทปกาวท่ีมีโลโก ้สทศ.  

การขนสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบจาก สทศ. ถึง ศนูยส์อบ 



4. ประธานศนูยส์อบหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย  จดัเตรียม

เจา้หนา้ท่ีเพื่อตรวจรบั  และคนงานในการขนกลอ่ง

แบบทดสอบไปเก็บ   

 ในขั้นตอนการตรวจนบัจ  านวนกลอ่งแบบทดสอบ  

กลอ่งกระดาษค าตอบ  กลอ่งกระดาษค าตอบส ารอง  และ

กลอ่งปรบัขนาดส าหรบัใส่ซองกระดาษค าตอบกลบัของทุก

สนามสอบใหค้รบถว้น  จงึลงช่ือรบัเพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัใน

การสง่มอบ  

การขนสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบจาก สทศ. ถึง ศนูยส์อบ 



 

 5.  ศูนยส์อบตอ้งจดัเตรียมสถานที่เก็บท่ีปลอดภยั

ส าหรบัเก็บกลอ่งแบบทดสอบและกลอ่งกระดาษค าตอบ  

เพื่อแจกใหส้นามสอบในวนัและเวลาท่ีไดน้ดัหมาย  ซ่ึงในแต่

ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบประมาณ  7%  และ

กระดาษค าตอบส ารองไวป้ระมาณ  10%  ของผูเ้ขา้สอบ 
 

การขนสง่แบบทดสอบและกระดาษค าตอบจาก สทศ. ถึง ศนูยส์อบ 



การรบักระดาษค าตอบ 

และแบบทดสอบ 

จากสนามสอบ ถึง ศูนยส์อบ  



การรบักระดาษค าตอบจากสนามสอบ ถึง ศูนยส์อบ 

1.  หวัหนา้สนามสอบ/กรรมการกลาง   ตรวจนบัจ  านวน

กระดาษค าตอบใหค้รบถว้นในแตล่ะหอ้งสอบแลว้จงึปิดผนึก

ซองกระดาษค าตอบ  และปิดทบัดว้ยเทปกาวชนิดพิเศษแบบ

ท าลายตนเอง ตอ่หนา้กรรมการคมุสอบ 

 

 2.  น าซองกระดาษค าตอบทั้งหมดของทุกหอ้งสอบ บรรจลุง

ในกลอ่งปรบัขนาดส าหรบัใสซ่องกระดาษค าตอบกลบั  

(กลอ่งสามารถบรรจซุองกระดาษค าตอบไดป้ระมาณ 15  

ซอง)  เพื่อเตรียมสง่มอบใหศู้นยส์อบ 



หวัหนา้สนามสอบจดัส่ง   

1.  กลอ่งกระดาษค าตอบ   

2.  กลอ่งแบบทดสอบ  

3.  ซองเอกสาร  ที่บรรจ ุ( 1. สทศ.2 ที่เหลืออีก 1 แผ่น 

     2. สทศ.3 (ถา้มี) อีก 1 แผ่น   3.สทศ.6 (ถา้มี) 

4.  บญัชีรบัส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่างสนามฯ-ศูนยส์อบ 

5.  รายงานผลการด าเนินการจดัสอบฯ ระดบัสนามสอบ 

6.  ใบส าคญัรบัเงินค่าเบ้ียเล้ียงผูป้ฏิบตังิานประจ  าสนามสอบ 
7.  เอกสาร อื่นๆ(ถา้มี)  

การรบักระดาษค าตอบจากสนามสอบ ถึง ศูนยส์อบ 



การส่งกระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบ 

จากศูนยส์อบ ถึง สทศ. 
 



การรบักระดาษค าตอบจาก ศูนยส์อบ ถึง สทศ. 

ระยะท่ี 1 ตามก าหนดนดัหมายของ สทศ.  
     (ช่วงวนัที่ 6-10ก.พ.56) สิ่งท่ีศูนยส์อบตอ้งสง่ 

1.  กลอ่งบรรจซุองกระดาษค าตอบของทุกสนามสอบ   

2.  บญัชีส่งจ  านวนกลอ่งกระดาษค าตอบจากศูนยส์อบถึงสถาบนั-  
          ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-NET3)  

3.  แบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลนกัเรยีน (สทศ.6) 

หมายเหตุ :  เอกสารท่ีนอกเหนือจากรายการขา้งตน้หรอืหนงัสือ
ราชการท่ีตอ้งการส่งถงึ สทศ. ขอใหจ้ดัส่งทางไปรษณียเ์พื่อป้องกนัการ

สูญหาย  เน่ืองจากเอกสารชา้งตน้จะจดัส่งไปยงัสถานท่ีตรวจ

กระดาษค าตอบ  ไม่ไดจ้ดัส่งมาท่ี สทศ. 

  



ระยะท่ี 2 ตามก าหนดนดัหมายของ สทศ. (มีนาคม 2556 ) 
สิ่งท่ีศูนยส์อบตอ้งสง่ 
 1.  กลอ่งบรรจแุบบทดสอบ  

 2.  บญัชีส่งกลอ่งแบบทดสอบจากศูนยส์อบถึงสทศ.(O-NET4)  
ระยะท่ี 3   หลงัเสร็จส้ินการสอบ 
 สิ่งท่ีศูนยส์อบตอ้งสง่ 

 1.  รายงานสรุปผลการด าเนินการจดัสอบ 

 2.  รายงานสรุปค่าใชจ้า่ยในการจดัสอบ O-NET 

 3.  เอกสารอื่นๆ  (ถา้มี) 

การรบัแบบทดสอบจาก ศูนยส์อบ ถึง สทศ. 



หากสนามสอบใดทุจรติ หรอืส่อในทางทุจรติ 

สทศ. จะไม่ประกาศผลคะแนนสอบในสนามสอบน ัน้ 

และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัทราบต่อไป 

 

หากการวิเคราะหค่์าคะแนนของโรงเรยีนมีความผดิปกติ 

สทศ. จะรายงานไปยงัหน่วยงานตน้สงักดั และ สมศ. 



ช่องทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนความไม่โปร่งใสในการสอบ 
1. สายตรงผูบ้รหิาร 
2. webmaster@niets.or.th 
3. ทางไปรษณยี ์

4. ทางโทรศพัท์ 02-2173800 

 

mailto:webmaster@niets.or.th
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สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ (องคก์ารมหาชน) 


