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หวัขอ้การประชุม

LOGO

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

การสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 

2555

การบริหารการทดสอบของ สทศ.

ภารกิจของศูนยส์อบยอ่ย

ภารกิจของกรรมการคุมสอบ

ปฏิทินการท างาน



ด าเนินการเรยีบรอ้ย โปรง่ใส

และยุติธรรม 

เป็นตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ”

ผลคะแนนเช่ือถือได้



มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

LOGO

1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ

2. มาตรฐานบุคลากรดา้นการทดสอบ

3. มาตรฐานการพฒันาแบบทดสอบ

4. มาตรฐานการพิมพข์อ้สอบ การตรวจ การให้

    คะแนนและการประมวลผล

5. มาตรฐานการรายงานผลและการน าผลไปใช้



มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

๓.มาตรฐานการพฒันา

แบบทดสอบ

๑. มาตรฐานการ

บรหิารการทดสอบ

๔.มาตรฐานการพิมพข์อ้สอบ 

การตรวจ การใหค้ะแนน

และการประมวลผล

๕.มาตรฐานการรายงาน

ผลและการน าผลไปใช้

๒. มาตรฐานบุคลากร

    ดา้นการทดสอบ

๓.๑ การก าหนดขอบเขตของ
การพฒันาแบบทดสอบ 

๓.๒ การก าหนดลกัษณะเฉพาะของ
แบบทดสอบ 

๓.๓ กระบวนการสร้างแบบทดสอบ 
๓.๔ การตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
๓.๕ การตรวจสอบคุณภาพของ

ขอ้สอบและแบบทดสอบ  

๔.๑ ระบบการจดัพิมพแ์บบทดสอบ
๔.๒ ระบบการรับส่งแบบทดสอบ
๔.๓ ระบบและเอกสารการตรวจ

และการประมวลผลคะแนน
สอบ

๔.๔ ระบบผลการวเิคราะห์ขอ้มลู
จากผลการทดสอบ

๔.๕ ระบบการวเิคราะห์ขอ้สอบและ
แบบทดสอบหลงัการทดสอบ

๔.๖ ระบบการจดัท าเอกสาร       
การรายงานผลการทดสอบ

๔.๗ การแปลผลและการน าผลไปใช้
๔.๘ ขอบเขตของการน าผลไปใช้

๕.๑ ระบบและเอกสารการรายงาน
ผลการทดสอบ

๕.๒ ระบบและมาตรการเผยแพร่ผล
การทดสอบ

๕.๓ ระบบการเปิดเผยขอ้มูลผล     
การทดสอบ

๕.๔ ระบบการติดตามและ
ตรวจสอบ

บุคลากรดา้นการทดสอบ ๓ กลุ่ม
๒.๑กลุ่มก าหนดนโยบาย
- คณะกรรมการ สทศ.
- คณะกรรมการก ากบันโยบาย
ดา้นการวดัและประเมินผล

๒.๒กลุ่มสร้างและพฒันาเคร่ือง
มือวดั 

๒.๓กลุ่มบริหารการทดสอบ

๑.๑ ความโปร่งใสของ
การบริหารการทดสอบ
- ดา้นนโยบายและผูบ้ริหาร
- ดา้นระบบบริหารงาน

๑.๒ ขอ้มูลข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์
- ดา้นขอ้มูลข่าวสาร
- ดา้นการประชาสมัพนัธ์     
การทดสอบ

๑.๓ การใหบ้ริการ
-ดา้นระบบการใหบ้ริการ
-ดา้นระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียน

๑.๔ ระบบการรักษาความปลอดภยั





เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพว่า บุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทดสอบมีคณุภาพ  มีความ

เหมาะสมกบังานดา้นการทดสอบ  รวมถึงมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล



วตัถุประสงคข์องการจดัสอบ O-NET

1.  เพ่ือทดสอบความรูแ้ละความคิดของนกัเรียนระดบัชั้น ป.6  และ ม.3 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551

2.  เพื่อน าผลการสอบไปใชใ้นการปรบัปรุงคณุภาพการเรียนการสอนของ

โรงเรียน

3.  เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน

  ระดบัชาติ

4.  เพื่อน าผลการทดสอบไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการจบการศึกษา

  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551



การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา  2555



ตารางสอบ O-NET  ระดบัชั้น ป.6

วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ
วันเสาร์ที่
 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  นาที
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
วันเสาร์ที่
 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
วันอาทิตย์ที่
 3 ก.พ. 56

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

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 กลุม่สาระการเรียนรู ้ 

ฉบบัที่ รหสัวิชา ป.6 รหสัวิชา ม.3 วิชาที่สอบ

1 61 91 ภาษาไทย

2 62 92 สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

3 63 93 ภาษาองักฤษ

4 64 94 คณิตศาสตร์

5 65 95 วิทยาศาสตร์

6

66

67

68

96

97

98

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี



จ  านวนกระดาษค าตอบ ระดบัชั้น ป.6

    ปีการศึกษา 2555 ก าหนดใหใ้ชก้ระดาษค าตอบ 4 แผ่น  

เช่นเดียวกบัปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยวิชาที่สอบตอ่เน่ืองจะใช้

กระดาษค าตอบเพียงแผ่นเดียวรว่มกนั ดงัน้ี 

แผ่นท่ี รหสัวิชา วิชาที่สอบ

1
64

62

คณิตศาสตร์

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

2
61

63

ภาษาไทย

ภาษาองักฤษ

3 65 วิทยาศาสตร์

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 แผน่ ใชต้อบทั้ง  3  วิชา



ลกัษณะของกระดาษค าตอบ

กระดาษค าตอบมี  2  ประเภท

1. กระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบท่ีไดร้ะบุขอ้มูล ช่ือ–สกุล รหสั
เลขประจ  าตวัประชาชน เลขที่นัง่สอบ รหสัชุดวิชาท่ีสอบ วนัที่

สอบ และสถานที่สอบไวแ้ลว้



ลกัษณะของกระดาษค าตอบ (ตอ่)

2. กระดาษค าตอบส ารอง ใชก้รณีกระดาษค าตอบไม่ตรงกบัผูเ้ขา้

สอบหรือช ารุด หรือมีผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ



ขอ้ปฏิบตัใินการเขา้หอ้งสอบ

1. ไม่มีเลขท่ีนัง่สอบ    ไม่มีสิทธ์ิสอบ

2. ไม่มีบตัรแสดงตน   ไม่มีสิทธ์ิสอบ

3. ไปผิดสนามสอบ     ไม่มีสิทธ์ิสอบ

4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธ์ิสอบในวิชานั้น

5. หา้ม น าเครื่องมืออปุกรณส์ื่อสารเขา้หอ้งสอบ

6. ใหน้ัง่สอบจนหมดเวลา

7. อนุญาต ใหน้ านาฬิกาเขา้หอ้งสอบ                                      

(ตอ้งเป็นนาฬิกาท่ีใชด้เูวลาเทา่นั้น)



อุปกรณท์ี่ใชใ้นการท าขอ้สอบ

ปากกา ดินสอ 2B

ยางลบ



บตัรประจ  าตวัประชาชน

บตัรประจ  าตวันกัเรียน

หรือหลกัฐานอยา่งอื่นที่

สามารถใชแ้สดงตวัตน

ของนกัเรียน



การบริหารการทดสอบของศูนยส์อบ 

สช. กทม.



หน่วยงานที่ท  าหนา้ที่เป็นศูนยส์อบ

ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  183 ศูนย์

สช. กทม.

ส านกังานการศึกษา

เอกชนจงัหวดั 5 ศูนย์

ส  านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  42 ศูนย์

ส  านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ินจงัหวดั  77 ศูนย์

ศูนยส์อบ
ส านกัการศึกษาเมืองพทัยา



โครงสรา้งการจดัสอบ O-NET

สทศ.

ศนูยส์อบ......

สนามสอบ สนามสอบ

ศนูยส์อบ สช. กทม.

สนามสอบ สนามสอบ

ศูนยส์อบยอ่ย 14  ศูนย์



ขอ้มูลศูนยส์อบยอ่ย สช. กทม. 

www.themegallery.comLOGO

0

10

20

30

40

50

60

จ านวนโรงเรียนในศนูยส์อบยอ่ย

โสมาภาพฒันา
แยม้สอาด
พระหฤทยัดอนเมือง
เซนตค์าเบรียล
บูรณะศึกษา
ซางตาครู้สคอนแวนท์
ปราโมชวทิยาฯ
สารสาสนฯ์ธนบุรี
อสัสัมชญั
วดัวชิรธรรมฯ
ราชินี
มาเรียลยั
โสมาภานุสสรณ์
พระแม่มารี



จ  านวนสนามสอบในศูนยส์อบยอ่ย

www.themegallery.comLOGO
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แยม้สอาด  30
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เซนตค์าเบรียล  50
บูรณะศึกษา  28
ซางตาครู้สฯ  26
ปราโมชวทิยาฯ  8
สารสาสนฯ์  29
อสัสัมชญั  15
วดัวชิรธรรมฯ  29
ราชินี  7
มาเรียลยั  22
โสมาภานุสสรณ์  21
พระแม่มารี  21



การแตง่ตัง้คณะท างานระดบัศนูยส์อบยอ่ย

ประธานศูนยส์อบยอ่ย

คณะท างานรบั-ส่ง เก็บรกัษาแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบและอุปกรณก์ารสอบ

คณะท างานดา้นการเงิน

คณะท างานประงานการจดัสอบ



ภารกิจของศูนยส์อบยอ่ย

• ประสานงานกบัศูนยส์อบ สช. กทม. และด าเนินการตาม

   นโยบายและแนวปฏิบตัขิอง สช. กทม.

• ก ากบั  และติดตาม ใหโ้รงเรียนในความรบัผิดชอบของ

   ศูนยส์อบด าเนินการสง่ขอ้มูลรายช่ือคณะกรรมการระดบั

   สนามสอบใหศู้นยส์อบ สช. กทม.

• รบัคู่มือการจดัสอบและ DVD การคมุสอบจากศูนยส์อบ 
   สช.กทม. แลว้กระจายใหส้นามสอบ

• จดัประชุมคณะกรรมการระดบัสนามสอบ



ภารกิจของศูนยส์อบยอ่ย

•ก ากบัใหส้นามสอบเตรยีมความพรอ้มก่อนการสอบ เช่น 

  จดัหอ้งสอบ ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์

•ควบคมุใหก้ารด าเนินการจดัสอบของสนามสอบใหเ้ป็นไป

  ดว้ยความเรียบรอ้ย  โปรง่ใส และเป็นตามมาตรฐานการ

  ทดสอบท่ีก าหนดในคู่มือการจดัสอบ

•ก ากบัใหห้วัหนา้สนามสอบเขา้ระบบรายงานผลสถิตผิูเ้ขา้

  สอบหลงัเสร็จส้ินการสอบในแตล่ะวิชา 

  (เขา้ www.niets.or.th /ระบบรายงานสถิตผิูเ้ขา้สอบ)

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


ภารกิจของศูนยส์อบยอ่ย

•ประสานงานกบั สทศ.  เรื่อง การรบั-สง่ เอกสารการสอบ

   และอุปกรณก์ารสอบ  แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ

• จดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยัส าหรบัเก็บรกัษาแบบทดสอบ

   และกระดาษค าตอบ

• จดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีส  าหรบัการรบักล่องแบบทดสอบและ

  กลอ่งกระดาษค าตอบตามก าหนดนดัหมาย

• จดัสง่กลอ่งแบบทดสอบ กลอ่งกระดาษค าตอบให้

   สนามสอบในตอนเชา้วนัสอบ



ภารกิจของศูนยส์อบยอ่ย

•รบักลอ่งกระดาษค าตอบและเอกสารการสอบจากหวัหนา้

  สนามสอบหลงัเสรจ็ส้ินการสอบภายใน 2 ชวัโมง และน าไป

  เก็บรกัษาใหป้ลอดภยั 

•สง่มอบกลอ่งกระดาษค าตอบของทุกสนามสอบและเอกสาร

  การสอบของทุกสนามสอบให ้สทศ. ตามก าหนดนดัหมาย

•บริหารค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัสอบและรวบรวม

  เอกสารสง่ ศนูยส์อบ สช.กทม.

•รายงานสรุปการด าเนินการจดัสอบและสรุปค่าใชจ้า่ย

  ให ้ศูนยส์อบ สช.กทม. ทราบ



แผนผงัการจดัหอ้งสอบ
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โตะ๊กรรมการ 1

โตะ๊กรรมการ 2
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การขนสง่แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  

และเอกสารการจดัสอบ



การส่งเอกสารและอุปกรณก์ารสอบ

ม.ค.56

•  คู่มือการจดัสอบ 
O-NET  
ส าหรบัสนามสอบ

และกรรมการคุม

สอบ

• DVD  การคมุ
สอบ

9-16 ม.ค.56

• ซองเอกสารการจดั

สอบส าหรบัศูนย์

สอบและสนาม

สอบ

• ดินสอและยางลบ 

(ส าหรบั ป.6)

31 ม.ค.56

• กล่องแบบทดสอบ

• กล่อง

กระดาษค าตอบ

• กล่องกากบาท

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ซ่ึงสทศ.จะแจง้ใหศ้นูยส์อบทราบอีกครั้ง



ขั้นตอนการตรวจรบักลอ่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ

 1.  การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  สทศ.ใชร้ถ

      ขนสง่ 1 คนัตอ่ศนูยส์อบยอ่ย

 2.  รถขนสง่จะปิดล็อคดว้ยซีลที่ระบุหมายเลข  ในแตล่ะจดุ

      ขอใหศู้นยส์อบตรวจสอบในใบสง่มอบว่าหมายเลขถูกตอ้ง

      ตรงกนั  ก่อนท าการเปิดรถ

การขนสง่แบบทดสอบ-กระดาษค าตอบจากสทศ.ถึงศนูยย์อ่ย



3.  แบบทดสอบจะใสก่ลอ่งน ้าตาลปิดผนึกกลอ่งดว้ยเทป

     กาวท่ีมีโลโก ้สทศ. ทั้งดา้นบนและดา้นลา่งของกลอ่งพรอ้ม

     สายรดัตรา สทศ. คาดทบักลอ่งอีก 1 ชั้น

สว่นกลอ่งกระดาษค าตอบจะมีขนาดเล็กปิดผนึกกลอ่ง

     ดว้ยเทปกาวท่ีมีโลโก ้สทศ. 

การขนสง่แบบทดสอบ-กระดาษค าตอบจาก สทศ. ถึง ศนูยย์อ่ย



4. ประธานศูนยส์อบยอ่ยหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย  จดัเตรียม

    เจา้หนา้ท่ีเพื่อตรวจรบั  และคนงานในการขนกลอ่ง

    แบบทดสอบไปเก็บ  

ในขั้นตอนการตรวจนบัจ  านวนกลอ่งแบบทดสอบ

    กลอ่งกระดาษค าตอบ  กล่องกระดาษค าตอบส ารอง  และ

    กลอ่งปรบัขนาดส าหรบัใสซ่องกระดาษค าตอบกลบัของทุก

    สนามสอบใหค้รบถว้น  จงึลงช่ือรบัเพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั

    ในการสง่มอบ 

การขนสง่แบบทดสอบ-กระดาษค าตอบจาก สทศ. ถึง ศนูยย์อ่ย



5.  ศูนยส์อบตอ้งจดัเตรียมสถานที่เก็บท่ีปลอดภยัส าหรบั

เก็บกลอ่งแบบทดสอบและกลอ่งกระดาษค าตอบ  เพื่อแจก

ใหส้นามสอบในวนัและเวลาท่ีไดน้ดัหมาย  ซ่ึงในแตล่ะ

สนามสอบจะมีแบบทดสอบประมาณ  7%  และ

กระดาษค าตอบส ารองไวป้ระมาณ  7% ของผูเ้ขา้สอบ

การขนสง่แบบทดสอบ-กระดาษค าตอบจาก สทศ. ถึง ศนูยย์อ่ย
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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 บรรจลุงใน

กลอ่งปรบัขนาดส าหรบัใส่ซองกระดาษค าตอบกลบั  (กลอ่ง

สามารถบรรจซุองกระดาษค าตอบไดป้ระมาณ 15  ซอง)  เพื่อ

เตรียมสง่มอบใหศู้นยส์อบ



หวัหนา้สนามสอบจดัส่ง  

1.  กลอ่งกระดาษค าตอบ  

2.  กลอ่งแบบทดสอบ 

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

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

4.  บญัชีรบัส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ

5.  รายงานผลการด าเนินการจดัสอบฯ ระดบัสนามสอบ

6.  ใบส าคญัรบัเงินค่าเบ้ียเล้ียงผูป้ฏิบตังิานประจ  าสนามสอบ

7.  เอกสาร อื่นๆ(ถา้มี) )  ใหแ้ก่ประธานศูนยส์อบ

การรบักระดาษค าตอบจากสนามสอบ ถึง ศูนยส์อบ



การรบักระดาษค าตอบ

จากศูนยส์อบยอ่ย ถึง สทศ.



การรบักระดาษค าตอบจาก ศูนยส์อบยอ่ย ถึง สทศ.

ระยะท่ี 1 ตามก าหนดนดัหมายของ สทศ. 

(ช่วงวนัที่ 4-5 ก.พ.56) สิ่งท่ีศูนยส์อบตอ้งสง่

1.  กลอ่งบรรจซุองกระดาษค าตอบของทุกสนามสอบ  

2.  บญัชีส่งจ  านวนกล่องกระดาษค าตอบจากศูนยส์อบถึงสถาบนั

ทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาต ิ(O-NET3) 
3.  แบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลนกัเรยีน (สทศ.6)



ระยะที่ 1  หลงัเสร็จส้ินการสอบ

สิ่งที่ศนูยส์อบยอ่ยตอ้งส่ง

1.  รายงานสรุปผลการด าเนินการจดัสอบ
2.  รายงานสรุปค่าใชจ้า่ยในการจดัสอบ O-NET
3.  เอกสารอ่ืนๆ  (ถา้มี)

ระยะท่ี 2 ตามก าหนดนัดหมายของสช.กทม.(มีนาคม2556) 

สิ่งท่ีศูนยส์อบตอ้งสง่

1.  กลอ่งบรรจแุบบทดสอบ 

2.  บญัชีส่งกล่องแบบทดสอบจากศูนยส์อบถึงสทศ.(O-NET4) 

การรบัเอกสารการสอบจาก ศูนยส์อบยอ่ย ถึง สช.กทม.



ปฏิทินการท างานของศูนยย์อ่ย

ช่วงเวลา การด าเนินการ

ภายใน  ธ.ค. 55 ศูนยส์อบยอ่ยแจง้รายช่ือคณะกรรมการระดบั

สนามสอบให ้สช.กทม.

1 ต.ค.–10 ม.ค. 

56

แจง้โรงเรยีนให ้เพ่ิม ลด รายช่ือนกัเรยีนผ่านทาง

ระบบ O-NET (www.niets.or.th)

5 ม.ค. 56 แจง้โรงเรียนดปูระกาศเลขที่นัง่สอบ

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


ปฏิทินการท างานของศูนยย์อ่ย

ช่วงเวลา การด าเนินการ

15 ม.ค. 56 แจง้โรงเรียนดปูระกาศรายช่ือ และเลขที่นัง่

สอบนกัเรียนท่ีเพิ่มช่ือผูเ้ขา้สอบกรณีพิเศษ

ผ่านทางระบบ O-NET www.niets.or.th

ธ.ค.55–ม.ค.56 -  สช.กทม.แตง่ตัง้คณะกรรมการระดบัสนาม

สอบ และตวัแทนศนูยส์อบ (ผูส้งัเกตการณ์

สอบประจ  าสนามสอบ)

-  หวัหนา้สนามสอบ จดัประชุมช้ีแจง

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัสอบ

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


ปฏิทินการท างานของศูนยย์อ่ย

ช่วงเวลา การด าเนินการ

กลางเดือนมกราคม 

56

ตดิตอ่รบัคู่มือและ DVD การคมุสอบจากศูนยส์อบ

สช.กทม.

กลางเดือนมกราคม 

56

สทศ. จดัส่งเอกสารการสอบ และอุปกรณก์ารสอบ

ให ้ศูนยส์อบยอ่ยเพื่อกระจายใหส้นามสอบ

31 ม.ค. 56 สทศ. ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้

ศูนยส์อบยอ่ย



ปฏิทินการท างานของศูนยย์อ่ย

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  ติดตาม  และตรวจสอบ การจดั

สอบของสนามสอบใหเ้กิดประสิทธิภาพ  มี

ความโปรง่ใส  และยุตธิรรม

2.  แกปั้ญหาการจดัสอบของสนามสอบให้

เกิดความเรียบรอ้ย



ปฏิทินการท างานของศูนยย์อ่ย

ช่วงเวลา การด าเนินการ

4-5 ก.พ. 56

มีนาคม  56

1.  สทศ. จดัรถไปรบักลอ่งกระดาษค าตอบ

และเอกสารการสอบ ใหก้รอกขอ้มูลในใน 

O-NET 3 ใหพ้รอ้ม

2.  ศูนยส์อบยอ่ยสง่รายงานสรุปการจดั

สอบใหศู้นยส์อบ สช.กทม.



หากสนามสอบใดทุจริต หรือสอ่ในทางทุจริต

สทศ. จะไม่ประกาศผลคะแนนสอบในสนามสอบนั้น

และแจง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัทราบตอ่ไป

หากการวิเคราะหค์่าคะแนนของโรงเรียนมีความผิดปกติ

สทศ. จะรายงานไปยงัหน่วยงานตน้สงักดั และ สมศ.



1. สายตรงผูบ้รหิาร

2. webmaster@niets.or.th
3. ทางไปรษณยี์

4. ทางโทรศพัท์ 02-2173800

ช่องทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนความไม่โปรง่ใสในการสอบ

mailto:webmaster@niets.or.th


W W W . T H E M E G A L L E R
Y . C O M

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต(ิองคก์ารมหาชน)

www.niets.or.th
Tel.  02-217-3800

081-731-4147

Fax  02-219-2996

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

