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แนวทางการบริหารการจัดสอบ 
O-NET ปีการศึกษา 2565

ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดสอบ 

สรุปผลการด าเนินการจัดสอบ 
O-NET ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์การประชุมชี้แจงสนามสอบ



1. สรุปผลการด าเนินการ
จัดสอบ O-NET 

ปีการศึกษา 2564



ทุกสนามสอบด าเนินการตามตามคู่มือการด าเนินการจัดสอบของ สทศ. แต่มีข้อสังเกตที่พบ ดังนี้
2.1 ก่อนการจัดสอบ : หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง

ได้ เนื่องจากบางคนถูกกักตัว บางคนมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19, นักเรียน บางคนถูกกักตัวอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 และบางหมู่บ้านถูกปิด ท าให้ไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้ ท าให้
นักเรียนเข้าสอบ O-NET ไม่ได้

2.2 ระหว่างการจัดสอบ : นักเรียนลืมบัตรประจ าตัวประชาชน, นักเรียนใช้ปากกาด าฝนรหัส       
ในกระดาษค าตอบ, นักเรียนไม่ฝนกระดาษค าตอบ, นักเรียนไม่มีรายชื่อเข้าสอบกรณีพิเศษ, นักเรียนที่ข้อมูล
ส่วนตัวผิด ส่งแบบ สทศ.6 เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง, กรรมการคุมสอบได้รับอุบัติเหตุต้องให้กรรมการกลาง
คุมสอบแทน

2.3 หลังเสร็จสิ้นการจัดสอบการจัดสอบ : สนามสอบทุกแห่งด าเนินการตามคู่มือ สทศ. 

สรุปผลการปฏบิัตงิานการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564



2. แนวทางการบริหาร
การจัดสอบ O-NET 
ปีการศึกษา 2565



วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ
วันอาทิตย์ 
12 กุมภาพันธ์ 2566

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

10.30 – 12.00 น. 91 ภาษาไทย
(ปรนัยและอัตนัย)

90  นาที

พัก  60  นาที
13.00 - 14.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที

พัก  30  นาที
15.00 - 16.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที 

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565



การจดัหอ้งสอบ

แบบทดสอบ

กระดาษค าตอบ



ผังหอ้งสอบ

• ความจท่ีุนัง่สอบ 30 ท่ีนัง่ ต่อ หอ้งสอบ

(จ านวน 5 แถว แถวละ 6 ตวั)

• การแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบตอ้งแจก

เรยีงตามล าดบัท่ีนัง่สอบจากนอ้ยไปหามากเป็นรปู

ตวั U

• ในหอ้งตอ้งไม่บอรด์ความร ู ้วิชาการ



1. 

กล่องแบบทดสอบ

จ านวนซองแบบทดสอบท่ีบรรจ ุ

ในกลอ่ง

จ านวนซองแบบทดสอบส ารอง

จ านวนกลอ่งแบบทดสอบใน

รายวิชานัน้ๆ

• ปิดทบัดว้ยเทปกาว สทศ. 

• รดัดว้ยสายรดัท่ีมีโลโก้ สทศ.



ซองแบบทดสอบ

• ซองตอ้งปิดผนึก ไม่มีรอยฉีกขาด มี

สต๊ิกเกอรแ์บบท าลายตวัเองปิดทบัท่ีปาก

ซอง

• จ านวนแบบทดสอบจะมีจ านวน 30 ฉบบัต่อ

ซอง (ยกเวน้หอ้งสอบสดุทา้ย)

• แบบทดสอบส ารอง จะมีรอ้ยละ 5 ของ

จ านวนผ ูมี้สิทธ์ิสอบของสนามสอบ



แบบทดสอบ

• แบบทดสอบมี 6 ชดุ ไดแ้ก ่รหสัชดุขอ้สอบ

100 200 300 400 500 600

• ผ ูเ้ขา้สอบตอ้งกรอกขอ้มลูบนหนา้ปก

แบบทดสอบ

• ผ ูเ้ขา้สอบ ตอ้งระบายรหสัชดุขอ้สอบท่ีใชใ้น

การสอบ **ในแต่ละรายวิชาอาจไดร้หสัชดุ

ขอ้สอบไมเ่หมือนกนัทกุวิชา **

กรณีที่แบบทดสอบไม่เพียงพอหรือแบบทดสอบพิมพ์ไม่ชัดเจน ฉีกขาด
และต้องการเปลีย่นแบบทดสอบฉบับใหม่ ต้องกรอกรายละเอียดใน
เอกสารก ากับการเปิดซองบรรจุแบบทดสอบส ารอง (O-NET11)



กระดาษค าตอบ

มดักระดาษค าตอบส ารอง จะเป็น

กระดาษค าตอบท่ีไมไ่ดล้งขอ้มลู ปิดทบัดว้ย

กระดาษแข็งบน-ลา่ง บรรจอุย ูใ่นกลอ่งท่ี 1

(กระดาษค าตอบท่ีไมไ่ดใ้ชส้อบ ไมต่อ้งส่งคืน) 

ซองกระดาษค าตอบ

จ านวนซองในกลอ่งใหด้ท่ีูใบปะหนา้

กลอ่งกระดาษค าตอบ

ซองกระดาษค าตอบผ ูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ ส าหรบั

บรรจกุระดาษค าตอบของผ ูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ

(ตอ้งบรรจใุสก่ลอ่งกระดาษค าตอบสง่คืน สทศ.)



กระดาษค าตอบแบบลงขอ้มลู

• ผ ูมี้สิทธ์ิสอบท่ี สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบในวันท่ี 5

มกราคม 2566 จะใช้กระดาษค าตอบแบบลงข้อมลู  

(ระบช่ืุอ สกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ีนัง่สอบ)

• กรณีช่ือ สกลุ สะกดผิด เลขบตัรประชาชนไมถ่กูตอ้ง

ไมต่อ้งเปล่ียนกระดาษค าตอบ ใหเ้ขียน สทศ.6 แนบ

หลกัฐานขอแกไ้ขขอ้มลูท่ีสนามสอบ

กระดาษค าตอบส ารอง

• ใชก้รณีกระดาษค าตอบแบบลงขอ้มลูฉีกขาด ช ารดุ

• ส าหรบัผ ูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ (กล ุม่ท่ี สทศ. ประกาศ

รายช่ือวนัท่ี 20 ม.ค. 66) กบันกัเรียนท่ีขออนญุาตเขา้

สอบในวนัสอบ

• ผ ูเ้ขา้สอบตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

• กระดาษค าตอบส ารองท่ีไมไ่ดใ้ช้ ไมต่อ้งสง่คืน สทศ.

กระดาษค าตอบแบบลงขอ้มลู

• ผ ูมี้สิทธ์ิสอบท่ี สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบในวันท่ี 5

มกราคม 2566 จะใช้กระดาษค าตอบแบบลงข้อมลู  

(ระบช่ืุอ สกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ีนัง่สอบ)

• กรณีช่ือ สกลุ สะกดผิด เลขบตัรประชาชนไมถ่กูตอ้ง

ไมต่อ้งเปล่ียนกระดาษค าตอบ ใหเ้ขียน สทศ.6 แนบ

หลกัฐานขอแกไ้ขขอ้มลูท่ีสนามสอบ



ขัน้ตอนการแจก-เก็บ การตรวจนบักระดาษค าตอบ และแบบทดสอบ

ขัน้ตอนการแจกกระดาษค าตอบและ

แบบทดสอบ
1

2

3

ขัน้ตอนการตรวจนบักระดาษค าตอบและ

แบบทดสอบ

ขัน้ตอนการบรรจซุองแบบทดสอบใส่

กลอ่ง เพ่ือสง่กลบั สทศ.



• ตอ้งแจกกระดาษค าตอบและแบบทดสอบ เรียงตามล าดบัที่

นัง่สอบจากนอ้ยไปหามาก เป็นรปูตวั U

• เมือ่แจกกระดาษค าตอบ ใหผู้เ้ขา้สอบดทูี่ชือ่ และนามสกลุ 

ว่าเป็นกระดาษค าตอบของตนเอง

• การแจกแบบทดสอบ เรียงตามล าดบัที่นัง่สอบจากนอ้ยไป

หามาก เป็นรปูตวั U แบบทดสอบฉบบัแรก อาจไมไ่ดข้ึน้ตน้

ดว้ยรหสัชดุขอ้สอบ 100  กรรมการคมุสอบไมต่อ้งสลบั

หรือจดัเรียงใหม ่

ขัน้ตอนการแจกกระดาษค าตอบ

และแบบทดสอบ



ขัน้ตอนการตรวจนบักระดาษค าตอบและแบบทดสอบ

ขอใหก้รรมการคมุสอบและกรรมการกลางตรวจนบั

กระดาษค าตอบและแบบทดสอบ  ดงันี ้

1. น ากระดาษค าตอบทัง้หมดออกจากซองกระดาษค าตอบ

2. ตรวจนบักระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบและผูข้าดสอบ เทียบ

กบัใบเซ็นชือ่ผูเ้ขา้สอบ (สทศ.2) เป็นรายบคุคล โดย

ตรวจสอบ ขอ้มลู (ชือ่-สกลุ และการลงลายมอืชือ่ การ

ระบายรหัสชดุขอ้สอบบนกระดาษค าตอบ)

3.   ตรวจนบัว่าจ านวนกระดาษค าตอบมจี านวนครบตรงกบั

ขอ้มลูเทียบกบั สทศ.2 และเรียงกระดาษค าตอบตามล าดบัท่ี

นัง่สอบจากนอ้ยไปหามาก



ขัน้ตอนการตรวจนบักระดาษค าตอบและแบบทดสอบ

4. กรรมการกลางและกรรมการคมุสอบลงนามยืนยนัการตรวจ

นบักระดาษค าตอบในใบเซ็นชือ่ผูเ้ขา้สอบ (สทศ.2) 

5. น ากระดาษค าตอบที่ตรวจนบัเรียบรอ้ย หุม้ดว้ยใบเซ็นชือ่ผูเ้ขา้

สอบ (สทศ.2) ท่ีระบ ุ“ส าหรับสนามสอบใชห้ ุม้กระดาษค าตอบ

และสง่คืน สทศ.” ใชก้ระดาษแข็งปิดดา้นบน-ลา่ง แลว้บรรจลุงใน

ซองกระดาษค าตอบ



ขัน้ตอนการตรวจนบักระดาษค าตอบและแบบทดสอบ

• กรณีมีการใชก้ระดาษค าตอบส ารอง (ในหอ้งสอบ

ปกติ) ใหน้ ากระดาษค าตอบแบบลงขอ้มลูท่ีระบายในชอ่ง ย 

(ยกเลิกกระดาษค าตอบแผน่นี)้ มาเรียงตอ่จากกระดาษ 

ค าตอบส ารองของผูเ้ขา้สอบคนนัน้  และใหเ้รียงอยู่ในซอง

ตามล าดบัท่ีนัง่สอบ

6. กรรมการกลางปิดผนกึ และลงชือ่ยืนยนัการตรวจนบั

กระดาษค าตอบบนหนา้ซองกระดาษค าตอบ

7. รวบรวมซองกระดาษค าตอบทัง้หมดในสนามสอบ  สง่

มอบใหต้วัแทนศนูยส์อบท าหนา้ท่ีปิดสติ๊กเกอรแ์บบ

ท าลายตวัเอง



ขัน้ตอนการตรวจนบักระดาษค าตอบและแบบทดสอบ

การนบัแบบทดสอบ

1.  กรรมการกลางตรวจสอบว่าผูเ้ขา้สอบแตล่ะคนกรอก

ขอ้มลู ชือ่-สกลุ และเลขท่ีนัง่สอบบนหนา้ปกแบบทดสอบ

ครบทกุคน

2.  นบัจ านวนแบบทดสอบว่าครบตามจ านวนท่ีระบบุน

หนา้ซอง และบรรจใุสซ่อง



ขัน้ตอนการบรรจซุองกระดาษค าตอบใสก่ลอ่ง     

เพ่ือสง่กลบั สทศ.

1. กลอ่งปรบัขนาด ส าหรับบรรจซุองกระดาษค าตอบเพ่ือสง่กลบั สทศ.

2.  การบรรจซุองกระดาษค าตอบใช ้1 กลอ่งตอ่วิชา  บรรจจุ านวนตามท่ีระบบุนใบปะ

หนา้กลอ่ง)  เรียงตามล าดบัหอ้งสอบ ส าหรบัซองกระดาษค าตอบผูเ้ขา้สอบ

กรณีพิเศษใหบ้รรจุใสก่ล่องต่อจากซองกระดาษค าตอบของหอ้งสอบสดุทา้ย

3.  ใชเ้ทปกาวของ สทศ. ท่ีมจี านวน 3 เสน้ตอ่ 1 กลอ่งตดิบริเวณกลอ่ง ตามท่ี สทศ. 

ก าหนด

4.  ใหห้ัวหนา้สนามสอบและตวัแทนศนูยส์อบลงชือ่ท่ีใบปะหนา้กลอ่งบรรจซุอง

กระดาษค าตอบกลบั สทศ และรวบรวมกลอ่งที่ปิดผนกึเรียบรอ้ยสง่มอบใหก้ับ

ตวัแทนศนูยส์อบเพ่ือน ากลบัศนูยส์อบเมือ่เสร็จสิ้นการสอบในแตล่ะวัน



การสอบวิชาภาษาไทย ชัน้ ป.6 และ ชัน้ ม. 3



ชัน้ ป.6



ชัน้ ม.3



กระดาษค าตอบจะมี 2 แผน่

แผน่ท่ี 1 กระดาษค าตอบแบบปรนยั

แผน่ท่ี 2 กระดาษค าตอบแบบอตันยั

กรรมการคมุสอบตอ้งเก็บกระดาษค าตอบใส่

ซองใหถ้กูตอ้ง

กระดาษค าตอบ วิชาภาษาไทย

กระดาษค าตอบปรนยั กระดาษค าตอบอตันยั



การบริหารจัดการ
ระดับศูนย์สอบ

ช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2566

การประกาศเลขที่นั่งสอบ 
การปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
การแก้ไขข้อมูล

การโอนเงินจัดสรร

การขนส่งคู่มือ เอกสารจัดสอบ แบบทดสอบ 
กระดาษค าตอบ

การรายงานผลปฏิบัติงานการสอบ และรายงานสรุป
ค่าใช้จ่าย



ปฏิทินปฏิบัติงานการด าเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

การด าเนินการ
2565 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ 

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ 

สทศ. โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบ

โรงเรียน/สถานศึกษา แจ้ง เพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณี
พิเศษ

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ

สทศ. ส่งคู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ

ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ

ภายใน 30 ธ.ค. 

5 ม.ค.

10 ม.ค.

5-15 ม.ค.

20 ม.ค.

10-13 ม.ค.

ม.ค.

** ปรับช่วงเวลาการขนส่งคู่มือ 
พร้อมเอกสารจัดสอบ**



ปฏิทินปฏิบัติงานการด าเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

การด าเนินการ
2566 2566

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ

สนามสอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ

สทศ. จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไปยังศูนย์สอบ 

สนามสอบรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ

วันสอบ 

สนามสอบส่งกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบกลับให้ศูนย์สอบ

ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุกระดาษค าตอบกลับ ให้ สทศ. 

ก.พ.

23-26 ม.ค.

6-9 ก.พ.

วันสอบ

ป.6 : 11 ก.พ. / ม.3 : 12 ก.พ.

วันสอบ

13-17 ก.พ.



ปฏิทินปฏิบัติงานการด าเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

การด าเนินการ
2566 2566

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ประกาศผลสอบ 

ศูนย์สอบส่งสรุปรายงานผลการจัดสอบ

ศูนย์สอบส่งสรุปค่าใช้จ่ายการจัดสอบให้ สทศ.

ศูนย์สอบรายงานการท าลายแบบทดสอบให้ สทศ. ทราบ

12 เม.ย.

ป.6 : 29 มี.ค. / ม.3 : 30 มี.ค.

12 เม.ย.

30 เม.ย.



www.niets.or.th

การประกาศเลขท่ีนัง่สอบ

• สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ 5 มกราคม 2566

• โรงเรียนประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเลขที่นั่งสอบ และ
ห้องสอบ 

• วันที่ 5-15 มกราคม 2566 สทศ. เปิดระบบให้
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียน เฉพาะกรณี
ย้ายสถานศึกษา  

• สทศ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบกรณพีิเศษ ใน
วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้มีสิทธ์ิสอบกลุ่มนี้จะใช้
แบบทดสอบส ารอง และกระดาษค าตอบส ารองที่
มีในสนามสอบ



การปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ

ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่โรงเรียนแจ้งเพิ่มระหว่าง 5 – 15 มกราคม 2566 และประกาศรายชื่อ 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 (คิดค่าสถิติระดับโรงเรียน)  
กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบขออนุญาตเข้าสอบ  เมื่อหัวหน้าสนามสอบและตัวแทน

ศูนย์สอบได้ตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุญาตให้เขา้สอบ  (ไม่คิดค่าสถิติระดับโรงเรียน) 

ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) จะไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารจัดสอบ การสอบของผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษจะต้องใช้แบบทดสอบส ารองและกระดาษค าตอบส ารองที่มีอยู่ในสนามสอบ



การปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ

ขั้นตอนการจัดสอบของกลุ่มผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
1.  เข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายโดยนั่งต่อจากเลขที่นั่งสอบสุดท้าย
2.  ใช้กระดาษค าตอบส ารองและแบบทดสอบส ารอง 
• กรณีผู้มีสิทธิ์สอบที่ สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 20 มกราคม 2566 ให้ระบายเลขที่
นั่งสอบที่ สทศ. ประกาศผ่านระบบ  
• ส าหรับผู้เข้าสอบที่ขออนุญาตเข้าสอบในวันสอบ การระบายเลขที่นั่งสอบให้เว้นว่างไว้
ไม่ต้องกรอกข้อมูล

3. กรรมการคุมสอบต้องกรอกข้อมูลผู้เข้าสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3) ให้
ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง  
4.  ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)
5.  กระดาษค าตอบส ารอง กรรมการคุมสอบจะต้องระบายที่ช่อง “พ”  ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
6.  ก ากับให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลลงบนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน 



การปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ

เมื่อการสอบเสร็จสิ้น 
1.  ใช้ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3) หุ้มกระดาษค าตอบส ารองที่ผู้เข้าสอบใช้สอบ 

บรรจุใส่ซองกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษตามรายวิชาที่สอบ 
(ห้ามน ากระดาษค าตอบผู้เข้าสอบกรณีพิเศษใส่รวมกับกระดาษค าตอบในห้องสอบ

สุดท้ายโดยเด็ดขาด)  
2.  สนามสอบต้องน าซองกระดาษค าตอบผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ส่งคืน สทศ. โดยบรรจุใส่

กล่องร่วมกับซองกระดาษค าตอบของห้องสอบอื่นๆ (ถึงแม้ว่าในสนามสอบน้ัน จะไม่มีผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ) 



การแก้ไขข้อมูล 
1.  ใช้แบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6) กรอกข้อมูลที่

ต้องการแก้ไข โดยใช้ 1 คน/แผ่น
2.  แนบหลักฐานประกอบ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ประกอบการ
ยื่น สทศ.6

3.  น าแบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6) พร้อมหลักฐาน
ส่งสนามสอบในวันสอบ

4.  สนามสอบรวบรวมเอกสารส่งให้ศูนย์สอบ เพื่อให้ศูนย์
สอบรวบรวมส่งกลับ สทศ. (ไม่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ให้
จัดส่งพร้อมกล่องกระดาษค าตอบ)

5. สทศ. จะพิจารณาแก้ไขข้อมูลส าหรับผู้ที่ยื่นเอกสาร
ครบถ้วน และจะไม่แก้ไขข้อมูลส าหรับผู้ที่ส่งเอกสารภาย
หลังจากวันสอบ

กรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการแก้ไข



อปุกรณแ์ละหลกัฐานท่ี

อนญุาตใหน้ าเขา้หอ้งสอบ

ผ ูเ้ขา้สอบประเภทบกพรอ่งทางการมองเห็น (ตาบอด) 

อนญุาตใหน้ าลกูคิด สเลทและสไตลสัเขา้สอบได้

หลกัฐานท่ีใชใ้นการเขา้หอ้งสอบ

บตัรประจ าตวัประชาชน หรอื

บตัรประจ าตวันกัเรียนท่ีมีรปูถ่าย หรอื

บตัรท่ีทางราชการเป็นผ ูอ้อกใหแ้ละมีรปูถ่าย

และยงัไมห่มดอาย ุ



1 2

3 4

เมื่อศูนย์สอบได้รับเงินสรร ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ สทศ. 

ทันที

การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

ศูนย์สอบรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ฯ 
(O-NET9) ผ่านระบบบริหารการ
จัดสอบ ภายในวันที่ 12 เมษายน 

2566

การสรุปค่าใช้จ่าย

สทศ .ก าหนดการโอนเงิน
จัดสรรให้ศูนย์สอบ

การโอนเงินจัดสรร

ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย 3 ที่ 
สทศ. ก าหนด

การเบิกจ่าย

การบริหารจัดการค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจัดสอบ



การบริหารจัดการค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจัดสอบ
ล ำ
ดับที่

สนำมสอบโรงเรียน
จ่ำยเงนิก่อนวันสอบ 

10 ก.พ. 2566
จ่ำยเงนิวันสอบ
12 ก.พ. 2566

รวม หมำยเหตุ

1 แก้งคร้อวิทยำ 1,780 25,900 27,680 
2 คอนสวรรค์ 1,090 12,800 13,890 
3 คอนสำรวิทยำคม 1,090 13,800 14,890 
4 จัตุรัสวิทยำคำร 1,090 12,800 13,890 
5 เทพสถติวิทยำ 1,090 14,800 15,890 
6 บ้ำนเขว้ำวิทยำยน 870 6,000 6,870 
7 บ้ำนแทน่วิทยำ 870 10,500 11,370 
8 เพชรพทิยำสรรค์ 870 7,500 8,370 
9 ภกัดชุีมพลวิทยำ 870 9,000 9,870 
10 ภเูขียว 1,090 17,300 18,390 
11 ชัยภมิูภกัดชุีมพล 2,220 38,500 40,720 
12 สตรีชัยภมิู 1,780 30,400 32,180 
13 หนองบัวแดงวิทยำ 1,780 29,400 31,180 
14 หนองบัวระเหววิทยำคำร 870 11,000 11,870 

รวมทัง้สิน้ 17,360 239,700 257,060 



ล ำ
ดับ
ที่

สนำมสอบโรงเรียน
จ ำนวน
หอ้งสอบ

จ ำนวนคณะกรรมกำร 2) ค่ำใช้จ่ำยกรรมกำรก่อนวันสอบ (10 ก.พ. 66)
(วันจัดสนำมสอบ) หมำย

เหตุหน.
สนำม

ผู้ประสำน    
งำน

นักกำร
ภำรโรง

หวัหน้ำสนำมสอบ
(400บ.)

ผู้ประสำนงำน
(250บ.)

นักกำร
(220บ.)

รวมเงนิ

1 แก้งคร้อวทิยำ 18 1 2 4 400 500 880 1,780 
2 คอนสวรรค์ 8 1 1 2 400 250 440 1,090 
3 คอนสำรวทิยำคม 9 1 1 2 400 250 440 1,090 
4 จัตุรัสวิทยำคำร 8 1 1 2 400 250 440 1,090 
5 เทพสถติวทิยำ 10 1 1 2 400 250 440 1,090 
6 บ้ำนเขว้ำวทิยำยน 3 1 1 1 400 250 220 870 
7 บ้ำนแท่นวทิยำ 7 1 1 1 400 250 220 870 
8 เพชรพทิยำสรรค์ 4 1 1 1 400 250 220 870 
9 ภักดชุีมพลวิทยำ 5 1 1 1 400 250 220 870 
10 ภูเขยีว 12 1 1 2 400 250 440 1,090 
11 ชัยภูมภิักดชุีมพล 28 1 2 6 400 500 1320 2,220 
12 สตรีชัยภูมิ 22 1 2 4 400 500 880 1,780 
13 หนองบัวแดงวทิยำ 21 1 2 4 400 500 880 1,780 

14 หนองบัวระเหววทิยำคำร 7 1 1 1 400 250 220 870 

รวมทัง้สิน้ 162 14 18 33 5,600 4,500 7,260 17,360 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบ (ก่อนวันสอบ 10 ก.พ.66)



ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบ (วันสอบ 12 ก.พ.66)

ล ำ
ดับ
ที่

สนำมสอบโรงเรียน

จ ำ
นวน
หอ้ง
สอบ

ตัว
แทน
ศูนย์
สอบ

จ ำนวนคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ รวม
คน
ทัง้
สิน้

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร (จ ำนวน 1 วัน)
ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองดื่ม
วันสอบ

(2มือ้ๆละ25บำท)

รวม
ท้ังสิน้

หน.
สนำม
สอบ

กรรมกำ
ร

กลำง

กรรม
กำรคุม
สอบ

ภำรโรง
ผู้ประ

สำนงำน

รักษำ
ควำม
ปลอด
ภัย

ประ
ชำ
สัม
พันธ์

พยำ
บำล

(1)
หัวหน้ำ
(550บ./วัน)

(2)
กรรมกำร
กลำง

(450บ./วัน)

(3)
คุมสอบ
(450บ./วัน)

(4)
ภำรโรง
(250บ./วัน)

(5)
ผู้ประสำน
(450บ./วัน)

(6)
ร.ป.ภ.
(450บ./วัน)

(7)
ประชำ
สัมพันธ์
(450บ./วัน)

(8)
พยำบำล
(450บ./วัน)

1 แก้งคร้อวิทยำ 18 2 1 6 36 4 2 2 1 1 55 550 2700 16,200 1000 900 900 450 450 2750 25,900

2 คอนสวรรค์ 8 2 1 3 16 2 1 1 1 1 28 550 1350 7,200 500 450 450 450 450 1400 12,800

3 คอนสำรวิทยำคม 9 2 1 3 18 2 1 1 1 1 30 550 1350 8,100 500 450 450 450 450 1500 13,800

4 จัตุรัสวิทยำคำร 8 2 1 3 16 2 1 1 1 1 28 550 1350 7,200 500 450 450 450 450 1400 12,800

5 เทพสถติวิทยำ 10 2 1 3 20 2 1 1 1 1 32 550 1350 9,000 500 450 450 450 450 1600 14,800

6 บ้ำนเขว้ำวิทยำยน 3 2 1 1 6 1 1 0 1 1 14 550 450 2,700 250 450 0 450 450 700 6,000

7 บ้ำนแทน่วิทยำ 7 2 1 2 14 1 1 0 1 1 23 550 900 6,300 250 450 0 450 450 1150 10,500

8 เพชรพทิยำสรรค์ 4 2 1 1 8 1 1 1 1 1 17 550 450 3,600 250 450 450 450 450 850 7,500

9 ภกัดชุีมพลวิทยำ 5 2 1 2 10 1 1 1 1 1 20 550 900 4,500 250 450 450 450 450 1000 9,000

10 ภเูขียว 12 2 1 4 24 2 1 1 1 1 37 550 1800 10,800 500 450 450 450 450 1850 17,300

11 ชัยภมูภิกัดชุีมพล 28 2 1 9 56 6 2 3 1 1 81 550 4050 25,200 1500 900 1350 450 450 4050 38,500

12 สตรีชัยภมูิ 22 2 1 7 44 4 2 2 1 1 64 550 3150 19,800 1000 900 900 450 450 3200 30,400

13 หนองบวัแดงวิทยำ 21 2 1 7 42 4 2 2 1 1 62 550 3150 18,900 1000 900 900 450 450 3100 29,400

14 หนองบัวระเหววทิยำคำร 7 2 1 2 14 1 1 1 1 1 24 550 900 6,300 250 450 450 450 450 1200 11,000

รวมทัง้สิน้ 162 28 14 53 324 33 18 17 14 14 515 7700 23850 145800 8250 8100 7650 6300 6300 25750 239700



การขนส่งคู่มือและเอกสารจัดสอบ

หมายเหตุ ทางสนามสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดสอบ ได้ที่ www.niets.or.th เมนู “การจัดสอบ”  
เลือกรายการ “โรงเรียน/ศูนย์สอบ/สนามสอบ”  และเลือกหัวข้อ “คู่มือการจัดสอบ O-NET”

คู่มือการจัดสอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ขนาด A4 ส าหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง

2.ขนาด A5 ส าหรับกรรมการคุมสอบ

• ขอให้สนามสอบใช้ในการประชุมชี้แจง และคณะกรรมการฯ ศึกษาแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามขั้นตอนการ

จัดสอบที่ สทศ.ก าหนดไว้ในคู่มือ 

• ***ปีนี้ สทศ. ไม่ได้จัดเตรียมดินสอ สเลทและสไตลัสให้กับผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ***

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


การขนส่งคู่มือและเอกสารจัดสอบ

เอกสารจัดสอบ

• ขอให้สนามสอบตรวจสอบรายการเอกสารที่ระบุตามหน้าซอง ว่าครบถ้วน

ตามจ านวน

• ขอให้ติดเอกสารประชาสัมพันธ์ก่อนวันสอบ

• เมื่อสอบเสร็จ หากสนามสอบมี สทศ.5 หรือ สทศ.6  ให้น าเอกสารบรรจุใส่

ซองเดิมและส่งคืน สทศ.

หมายเหตุ ทางสนามสอบสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจัดสอบฉบับเต็มได้ที่ www.niets.or.th

เมนู “ดาวน์โหลด”  เลือกรายการ “เอกสารจัดสอบ”  

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


การบริหารจัดการระดับสนามสอบ

บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ

วิธีการท างานของกรรมการกลาง

1

3

2

วิธีการท างานของกรรมการคุมสอบ



บทบาทหน้าที่ และวิธีการท างานของ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ



อัตราคณะกรรมการระดับสนามสอบ

ต าแหน่งคณะกรรมการระดับสนามสอบ จ านวนคณะกรรมการในแต่ละต าแหน่งต่อจ านวนห้องสอบ
1 ห้องสอบ 2-3 ห้องสอบ 4-6 ห้องสอบ 7 ห้องสอบ ขึ้นไป

หัวหน้าสนามสอบ 1 คน* 1 คน* 1 คน* 1 คน
กรรมการกลาง - - 1 คน 1 คน : 3 ห้องสอบ
กรรมการคุมสอบ 2 คน : ห้องสอบ 2 คน : ห้องสอบ 2 คน : ห้องสอบ 2 คน : ห้องสอบ
เจ้าหน้าที่พยาบาล หรือ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1 คน 1 คน 2 คน 2 คน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - - 1 คน 1 คน
นักการ - 1 คน 1 คน 1 คน : 5 ห้องสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ กรณีที่จ านวนห้องสอบน้อย อาจแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปปฏิบัติหน้าที่ 1 คน ต่อสนามสอบ



บทบาทของหัวหน้าสนามสอบ

ก่อนการสอบ
1.  ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสทศ. อย่างเคร่งครัด
2.  จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ 
3.  ก ากับการจัดห้องสอบ ติดเอกสารประชาสัมพันธ์

ในวันสอบ/ระหว่างการสอบ
4.  เป็นผู้ท าหน้าที่เปิดกล่องแบบทดสอบ สทศ. อนุญาตให้เปิดกล่องบรรจุ
แบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบตามตารางสอบ โดยมี
ตัวแทนศูนย์สอบร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน O-NET10
5.  ขออนุมัติจากศูนย์สอบ กรณีนักเรียน walk in และด าเนินการสอบตาม
แนวปฏิบัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ



บทบาทของหัวหน้าสนามสอบ

ในวันสอบ/ระหว่างการสอบ
6.  ก ากับ ติดตาม และการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. ก าหนด
7.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการฯบกพร่องต่อหน้าที่ 

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ



บทบาทของหัวหน้าสนามสอบ

หลังเสร็จสิ้นการสอบ

8.  หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา สนามสอบรายงานผลการ
ด าเนินการสอบ ผ่านทางระบบบริหารการจัดสอบ ที่ www.niets.or.th

9.  ก ากับให้กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตรวจนับและเก็บ
กระดาษค าตอบ แบบทดสอบให้ครบถ้วน ห้ามตกหล่นที่สนามสอบ

10. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบที่ปิดผนึก
เรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนศูนย์สอบเพื่อส่งกลับศูนย์สอบ

11.  ประสานงานกับศูนย์สอบในการสรุปผล สรุปค่าใช้จ่ายการเบกิจ่าย
ค่าตอบแทน (O-NET8) / ส่งมอบเอกสารการจัดสอบและหลักฐานทางการ
เงินให้ศูนย์สอบ

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


1. ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเรื่องอาคารสถานที่ การจัดห้องสอบและการติดเอกสารการจัดสอบ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และหน้าห้องสอบ

2. อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆกับบุคลากรภายในสนามสอบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบเก่ียวกับ
แบบทดสอบ กระดาษค าตอบและการบริหารการสอบ

บทบาทของเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ



1. ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น เวลา

สอบแต่ละวิชา ก าหนดการสอบ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ และระเบียบการเข้า

สอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบและหลังการสอบ  เป็นต้น

2. ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชาและระหว่าง

การสอบ ตามช่วงเวลา  ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อถึงเวลาสอบ ครั้งที่ 2 เมื่อการสอบผ่านไป 30 นาที  

ครั้งที่ 3 ก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ครั้งที่ 4 เมื่อหมดเวลาสอบ

บทบาทของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์



1.  อ านวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบและบุคลากร
ในสนามสอบ ตามที่ได้รับการร้องขอ  

2. จัดเตรียมสถานที่ติดเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดห้อง
สอบตามแผนผังที่ สทศ. ก าหนด และจัดเตรียมจุดคัดกรองก่อนที่
จะอนุญาตให้เข้าสนามสอบ

3.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สนามสอบ 

บทบาทของนักการ



บทบาทหน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบ



1.  รับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบระหว่าง
ศูนย์สอบกับสนามสอบ
2. ก ากับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด  
ร่วมกับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง
3. ท าหน้าที่ปิดสติ๊กเกอร์แบบท าลายตัวเองที่ปากซองกระดาษ 
ค าตอบพร้อมทั้งลงชื่อก ากับที่หน้าซองกระดาษค าตอบ 



4.  ก ากับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
5.   หลังเสร็จสิ้นการสอบลงชื่อที่ใบปะหน้ากล่องบรรจุกระดาษค าตอบ
เพื่อส่งกลับ สทศ. 
6.  หลังเสร็จสิ้นการสอบน ากล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบส่งศูนย์สอบ  
ห้ามทิ้งกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ

7.  รายงานการจัดสอบของสนามสอบให้ศูนย์สอบทราบตาม
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบ
ประจ าสนามสอบ (O-NET7)



วิธีการท างานของกรรมการกลาง
ประจ าสนามสอบ



วิธีการท างานของกรรมการกลางประจ าสนามสอบ

ก่อนการสอบ
1.  รับรายงานผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การสอบต่อผู้ที่มาติดต่อ ในกรณีต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อมูลนักเรียน  
กรณีปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ  เป็นต้น

ก่อนถึงเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
2.  ด าเนินการจัดเตรียม  1) ซองแบบทดสอบ  2) ซองกระดาษ 

ค าตอบ  3) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  จ านวน 2 แผ่น/วิชา และ
ตรวจสอบรายวิชาว่าตรงกันท้ัง 3 ส่วน และไม่สลับห้องสอบ
ข้อพึงระวัง ต้องแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ตรงตามตารางสอบ 



วิธีการท างานของกรรมการกลางประจ าสนามสอบ

ก่อนการสอบ  30 นาที
4.  แจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบและใบเซ็นชื่อผู้เข้า

สอบ (สทศ.2) ให้กับกรรมการคุมสอบ และลงข้อมูลใน O-NET1

ระหว่างด าเนินการสอบ
5.  ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในเรื่องต่างๆ
6.  ระหว่างการสอบเดินตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบและสนามสอบ
7.  ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ

ข้อพึงระวัง  กรรมการกลางต้องกรอกข้อมูล รายละเอียดห้องสอบ จ านวนซอง
แบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ และกรรมการคุมสอบต้องลงชื่อครบทั้ง 2 คน



วิธีการท างานของกรรมการกลางประจ าสนามสอบ

หลังการสอบเสร็จสิ้น
8.  ตรวจนับกระดาษค าตอบ แบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) จาก

กรรมการคุมสอบ
9.  ปิดผนึกซองกระดาษค าตอบ และส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบท าหน้าที่ปิด

สติ๊กเกอร์แบบท าลายตัวเองที่ปากซองกระดาษค าตอบ    
10.  รวบรวมซองกระดาษค าตอบบรรจุใส่กล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบเพื่อ

ส่งกลับ สทศ.
11.  รวบรวมเอกสารจัดสอบ (สทศ.5 , สทศ.6) จากสนามสอบ ส่งกลับ สทศ. โดย

บรรจุใส่ซองเอกสารจัดสอบของสนามสอบ



วิธีการท างานของกรรมการคุมสอบ



ก่อนเวลาสอบ 30 นาที
1.  รายงานตัวต่อหัวหน้าสนามสอบ
2. กรรมการคุมสอบรับ 1) ซองแบบทดสอบ  2) ซองกระดาษค าตอบ  
3) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) จ านวน 2 แผ่น/วิชา และตรวจสอบ
รายวิชาว่าตรงกันท้ัง 3  ส่วน
3.  ตรวจสอบซองแบบทดสอบว่าช ารุดหรือมีการเปิดซองแบบทดสอบ
ก่อนหรือไม่  

ก่อนเวลาสอบ 20 นาที
4.  ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบ 



ก่อนเวลาสอบ  15  นาที
5.  ตรวจหลักฐานและอุปกรณ์การสอบของผู้เข้าสอบก่อนอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ตรวจดูรูปในบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียนเทียบกับ
ตัวผู้เข้าสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกัน  / ตรวจดูอุปกรณ์ของผู้เข้าสอบ 1) ปากกา   
2) ดินสอด า 2B 3) ยางลบดินสอ  4) กบเหลาดินสอ เท่านั้นเข้าห้องสอบ

* ห้ามผู้เข้าสอบน าโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด* 

แจ้งให้ผู้เข้าสอบนั่งที่โต๊ะให้ตรงตามรายชื่อและหมายเลขที่น่ังสอบ โดยดูจาก
สติ๊กเกอร์บนโต๊ะและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ  



ก่อนเวลาสอบ  10  นาที
6.  แจ้งตารางสอบ ระเบียบการ

สอบให้ผู้เข้าสอบทราบ และให้ทด
หรือ เขียนได้ในแบบทดสอบ

8.  น าซองแบบทดสอบแสดงให้ผู้เข้าสอบและเชิญ
ผู้เข้าสอบ 2 คน เป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งลงชื่อ
ยืนยันใน (สทศ.2) ทั้ง 2 แผ่น

7.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาในการกรอกข้อมูลและใช้ดินสอด า 
2B ในการระบายค าตอบและหากต้องการแก้ไขให้ใช้ยางลบดินสอ
ลบให้สะอาด



ก่อนเวลาสอบ  10  นาที (ต่อ)
9.  แจกกระดาษค าตอบให้กับผู้เข้าสอบเรียงตามล าดับเลขที่นั่งสอบจาก
น้อยไปหามากเป็นรูปตัว U  
10.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติพร้อมกันตามล าดับ ดังนี้

10.1  ตรวจสอบรายชื่อบนกระดาษค าตอบว่าเป็นของตนเอง
10.2  ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในกระดาษค าตอบ
10.3 กรณีชื่อ-สกุล สะกดผิด หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนไม่

ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลโดยใช้ สทศ.6 ไม่ต้องเปลี่ยนใช้กระดาษค าตอบ
ส ารอง 
11.  กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ลงลายมือชื่อ ในช่อง “ลายมือชื่อกรรมการ
คุมสอบ



ก่อนเวลาสอบ  5  นาที
12.  แจกแบบทดสอบให้กับผู้เข้าสอบตามล าดับเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามาก

เป็นรูปตัว U และห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาต

13.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบ กรอกชื่อ-สกุล และเลขที่นั่งสอบบนหน้าปกแบบทดสอบ

ด้วยปากกา

14.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบระบายรหัสชุดข้อสอบที่ตนได้รับบนกระดาษค าตอบด้วย

ดินสอด า 2B ให้ถูกต้อง (ย้ าให้ผู้เข้าสอบต้องระบายรหัสชุดข้อสอบมิฉะนั้นจะ

ไม่มีคะแนนในรายวิชานั้นๆ)

* ในแต่ละวิชาผู้เข้าสอบไม่จ าเปน็ต้องได้รหัสชุดสอบเดียวกันทุกวิชา*

ผู้เข้าสอบต้องลงชื่อบนหน้าปกแบบทดสอบ

ผู้เข้าสอบต้องระบายรหัสชุดข้อสอบที่ใช้ในการสอบลง
บนกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง



เมื่อถึงเวลาสอบ
15.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบ  เปิดแบบทดสอบได้

16.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบเปิดนับจ านวนหน้าของแบบทดสอบว่าครบถ้วน

17.  ประกาศให้ผู้เข้าสอบอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจและเริ่มท าแบบทดสอบได้ 

หลังจากการสอบผ่านไป 30  นาที
18.  น า ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ทั้ง 2 แผ่น ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อด้วย

ปากกา
19.  ให้ผู้เข้าสอบกรอกรหัสชุดข้อสอบที่ตนเองได้รับลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

(สทศ.2)



20. ระหว่างที่ผู้เข้าสอบลงลายมือชือ่กรรมการคุมสอบ ต้องตรวจสอบการ
ระบายรหัสชุดข้อสอบของผู้เข้าสอบวา่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบายรหัสชุด
ข้อสอบผิด และให้กรรมการคุมสอบคนที่ 2 ลงลายมือชื่อในช่อง “ลายมือชื่อ
กรรมการคุมสอบ

21.  เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของนักเรียนท่ีขาดสอบกลับคืน
22.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาที เข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบ

ที่มาสาย (ภายใน 30 นาทีหลังจากที่เริ่มสอบ) ไม่ว่ากรณีใดๆจะไม่ได้รับการต่อ
เวลาส าหรับการสอบในวิชานั้น ๆ

หลังจากการสอบผ่านไป 30  นาที (ต่อ)



ระหว่างการสอบ
23.  ประกาศเวลา ให้ผู้เข้าสอบทราบในแต่ละวิชา  ดังนี้

ครั้งที่ 1  เมื่อถึงเวลาสอบ ครั้งที่ 2  เมื่อการสอบผ่านไป 30 นาที 

ครั้งที่ 3  ก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ครั้งที่ 4  เมื่อหมดเวลาสอบ
24.  ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีความจ าเป็นต้องเข้าห้องน้ า ให้กรรมการคุมสอบติดตามผู้เข้า
สอบและตรวจดูภายในห้องน้ าก่อนและหลังจากที่ผู้เข้าสอบใช้ห้องน้ า เพื่อป้องกันการ
ทุจริต
25.  ตรวจดูความเรียบร้อยระหว่างการสอบ ให้มีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริต 

ก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที
26. แจ้งเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ



เมื่อหมดเวลาสอบ
27.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบหยุดท าแบบทดสอบ
28.  ให้ผู้เข้าสอบวางกระดาษค าตอบบนแบบทดสอบ
29.  ห้ามผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
30.  กรรมการคุมสอบคนที่ 1 : เก็บกระดาษค าตอบ เรียงตามล าดับ

เลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามากเป็นรูปตัว U และตรวจสอบการลง
ลายมือชื่อ  การระบายรหัสชุดข้อสอบบนกระดาษค าตอบ 

กรรมการคุมสอบคนที่ 2 : เก็บแบบทดสอบ เรียงตามล าดับเลขที่
นั่งสอบจากน้อยไปหามากเป็นรูปตัว U และตรวจสอบการลงชื่อ-สกุล และ
เลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบบนปกแบบทดสอบ 



31.  เมื่อเก็บกระดาษค าตอบและแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วประกาศให้ผู้เข้าสอบ
ลุกออกจากห้องสอบอย่างเป็นระเบียบ

32.  ตรวจสอบและตรวจนับกระดาษค าตอบ แบบทดสอบ ตามขั้นตอนที่ สทศ. 
ก าหนด ก่อนบรรจุใส่ซอง  

33. น าซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ (ที่ยังไม่ปิดผนึก) และ (สทศ.2) ที่
เหลืออีก 1 แผ่น ส่งกรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ

เมื่อหมดเวลาสอบ (ต่อ)



วิธีปฏิบัติกรณีขาดสอบ

1.  เขียนค าว่า “ขาดสอบ” ด้วยปากกาแดง ลงในช่อง “ลายมือ
ชื่อผู้เข้าสอบ” ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  ทั้ง 2 แผ่น

2. ให้กรรมการคุมสอบใช้ดินสอด า 2B ระบายในช่อง ข “ขาด
สอบ” บนกระดาษค าตอบ  

3.  ลงชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน บนกระดาษค าตอบของผู้ขาด
สอบ

4.  กระดาษค าตอบของผู้ขาดสอบให้เก็บกระดาษค าตอบเรียง
ตามล าดับเลขที่นั่งสอบร่วมกับกระดาษ ค าตอบของผู้เข้าสอบในห้อง
สอบนั้น 



วิธีปฏิบัติกรณีที่กระดาษค าตอบแบบลง
ข้อมูลช ารุดหรือ ฉีกขาด

1. ใช้ดินสอด า 2B  ระบายในช่อง ย “ยกเลิก” ในกระดาษค าตอบ
แบบลงข้อมูล และลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน

2.  กรรมการคุมสอบน ากระดาษค าตอบส ารองมาให้ผู้เข้าสอบ  
3.  กรรมการคุมสอบก ากับผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลบนหัว

กระดาษค าตอบให้ครบถ้วน / ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
กรอกเลขที่นั่งสอบด้วยปากกา และระบายเลขที่นั่งสอบ ด้วย

ดินสอด า2B
4.  เก็บกระดาษค าตอบเรียงตามล าดับที่นั่งสอบ ให้น ากระดาษ 

ค าตอบที่ยกเลิกของผู้เข้าสอบคนนั้นเรียงต่อจากกระดาษค าตอบ
ส ารองที่ผู้เข้าสอบคนนั้นใช้  



ข้อเน้นย้ าระดับสนามสอบ

เอกสารจัดสอบ แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ

❑ เมื่อได้รับเอกสารจัดสอบ ต้องตรวจนับรายการ
เอกสารให้ครบถ้วน ตามที่ระบุบนหน้าซอง

❑ สนามสอบต้องนับกล่องแบบทดสอบ 
กระดาษค าตอบให้ครบตามจ านวนที่ระบุ

❑ ห้ามเปิดกล่องแบบทดสอบก่อนถึงเวลาสอบตาม
ตารางสอบ

❑ ต้องรายงานผลสรุปการปฏิบัติงาน ฯ (O-NET5) 
ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ

กรรมการกลาง
❑ ต้องแจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบตามช่วงเวลาการ

สอบของแต่ละรายวิชา

❑ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบเทียบกับใบ
เซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ซึ่งในแต่ละห้องสอบจะมีกระดาษ 
ค าตอบจ านวน 30 แผ่น ยกเว้นห้องสอบสุดท้าย หรือ กรณีที่ห้อง
สอบนั้นมีการใช้กระดาษค าตอบส ารอง  

❑ รวบรวมซองกระดาษค าตอบบรรจุใส่กล่องกระดาษค าตอบเพื่อ
ส่งกลับ สทศ. ให้ถูกต้องตามรายวิชา จ านวนซองกระดาษ 
ค าตอบครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุ รายวิชาภาษาไทยบรรจุ
กระดาษค าตอบตรงตามประเภท และซองกระดาษค าตอบผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษต้องบรรจุใส่กล่องในล าดับห้องสอบสุดท้าย เพื่อ
ส่งคืน สทศ.



ข้อเน้นย้ าระดับสนามสอบ
กรรมการคุมสอบ

❑ แจกแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ เรียงตามล าดับที่นั่งสอบ
จากน้อยไปหามากเป็นรูปตัว U

❑ ก ากับผู้เข้าสอบให้ระบายรหัสชุดข้อสอบที่ใช้ในการสอบให้
ถูกต้อง

❑ ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบเทียบกับใบเซ็นชื่อผู้เข้า
สอบ (สทศ.2) และรวบรวมกระดาษค าตอบในห้องสอบให้
ครบถ้วน

❑ ต้องให้ผู้เข้าสอบเป็นผู้ลงชื่อ และรหัสชุดข้อสอบด้วยตนเอง
กรรมการคุมสอบไม่แก้ไขเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้
รับการตรวจสอบ



ส าหรับสนามสอบ
• พิมพ์เอกสารจัดสอบ
• รายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ (O-NET5) 

การใช้งานระบบบริหารการจัดสอบ เมื่อการสอบเสร็จสิ้น

ระบบบริหารการจัดสอบ

ส าหรับศูนย์สอบ
❑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ ระดับศูนย์สอบ  (O-NET6)

❑ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย ฯ ระดับศูนย์สอบ (O-NET9)



รายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบฯ ระดับสนามสอบ (O-NET5)

การรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ทั้งระดับสนามสอบ/ระดับศูนย์
สอบ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้
1. เลือกเมนู “รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ระดับสนามสอบ”
2. สนามสอบกรอกข้อมูล ชื่อหัวหน้าสนามสอบและเบอร์ติดต่อ
3. สนามสอบรายงานผลตามหัวข้อต่างๆ ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้
• จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบรายงานจ านวนผูเ้ข้าสอบ-ขาดสอบ ของแต่ละ
รายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละรายวิชา
• การใช้กระดาษค าตอบส ารอง (ถ้าม)ี
• ผลการปฏิบัติงาน (ก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ ซึ่ง
รายการนี้สนามสอบสามารถรายงานผลเมื่อการด าเนินการสอบเสร็จสิ้นใน
รายวิชาสุดท้ายของวันสอบ)
• การรับ-ส่งกล่อง 



รายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบฯ ระดับ
สนามสอบ (O-NET5) มีข้อเน้นย้ า ดังนี้
• กรณีอื่นๆ หากสนามสอบมีข้อมูลให้กรอกรายละเอียดในรายการ
ต่างๆท่ีก าหนด
• ขอให้ตรวจสอบการกรอกจ านวนผู้เข้าสอบ - ผู้ขาดสอบให้
ถูกต้อง
• เมื่อสนามสอบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้กด “ส่ง
รายงาน” เพื่อปรับสถานะของ รายงาน เป็น “เสร็จสิ้น”
• กรณีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพบข้อมูลผิดพลาดสนาม
สอบยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้ จนกว่าจะมีการปิดระบบ



3. ถาม-ตอบ

Q & A



ช่องทางการติดต่อ สทศ.

โทรศพัท์ 0-2217-3800

ต่อ 5003  วาสนา ประสงคง์าม

ต่อ 5006 ภรูชิา กอ๋ยสวุรรณ

โทรศพัทมื์อถือ 081-354-5591

E-mail :   testing@niets.or.th

wasana@niets.or.th

phuricha@niets.or.th
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