
 

30 กรกฎาคม 2555 
โรงแรมริชมอนด ์จงัหวดันนทบรีุ 



มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
สรปุผลการด าเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2554 
ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555 
การบริหารการทดสอบ 
การใช้ระบบ IT เพื่อการจดัสอบ V-NET 



     
1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลกัสตูร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพพทุธศกัราช 2545 (ปรบัปรงุ 2546) 

2. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรบัปรงุคณุภาพการเรียน 
    การสอนของสถานศึกษา 
3. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ระดบัชาติ 

4.  ใช้ในการประกนัคณุภาพสถานศึกษาของสมศ. 



ระดบัชัน้ จ านวน 
ผูมี้สิทธ์ิสอบ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

จ านวน 
สนามสอบ 

จ านวน 
ห้องสอบ 

ปวช.3 161,236 818 337 6,101 

    ปวส.2 104,583 690 276 4,197 

จ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบ จ านวนสถานศึกษา  จ านวนสนามสอบ  
     และจ านวนห้องสอบ 



จ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบ และผูข้าดสอบ 
 

 ระดบั จ านวนผูมี้สิทธ์ิ
สอบทัง้หมด 

จ านวน 
ผูเ้ข้าสอบ 

จ านวน 
ผูข้าดสอบ 

ระดบั ปวช.3 161,597 140,374 21,223  (13.33%) 

ระดบั ปวส.2 104,712 93,106 11,606  (11.08 %) 



1. การส่งข้อมลูผูเ้ข้าสอบ โรงเรียนส่งล่าช้า รายช่ือตกหล่น 
2. โรงเรียนระบสุาขาไม่ถกูต้อง (อตุสาหกรรมและพณิชยกรรม) 
3. การจดัสนามสอบให้มีหลายโรงเรียนมีข้อจ ากดั เน่ืองจาก
เกรงว่านักเรียนจะทะเลาะวิวาท 

4. จ านวนสนามสอบน้อย โรงเรียนและนักเรียนเดินทางล าบาก 
5. การประสานงานระหว่างศนูยส์อบ และโรงเรียนไม่ชดัเจน 
 



1. สทศ.ร่วมมือกบัหน่วยงานต้นสงักดัก าหนดนโยบาย สร้างความ
ตระหนักให้เหน็ถึงความส าคญัของการสอบ และวิธีการน าผลการ
สอบไปใช้ในการพฒันา 

2. สทศ.และศนูยส์อบเพ่ิมการประชาสมัพนัธใ์ห้โรงเรียนส่งข้อมลูตาม
ปฏิทินการท างานของสทศ. 

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานต้นสงักดัแจ้ง และก ากบัให้โรงเรียน 
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการสอบและปฏิบติัการ 

   จดัสอบให้ได้มาตรฐาน 
4. สทศ.ส่งรายช่ือผูป้ระสานงานของอาชีวศึกษาจงัหวดัให้ศนูยส์อบ 



วนัท่ีสอบ เวลาสอบ รหสั
วิชา 

รายวิชา ระยะเวลา
สอบ 

วนัอาทิตย ์ 
20 มกราคม 
2556 
 

09.00-11.00 น. 51 ความรู้พื้นฐานทัว่ไป 
1.ภาษาไทย 
2.ภาษาองักฤษ 
3.วิทยาศาสตร ์
4.คณิตศาสตร ์
5.สงัคมศึกษา 
6.สขุภาพพลานามยั 
7.อาชีพในประเทศไทย 
8.ICT 
9.สมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้ 

2 ชัว่โมง  

พกั 1 ชัว่โมง 
12.00-15.00 น. 54 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน 

1.ความรู้พื้นฐานแกนร่วมหลกัสูตร 
2.ความรู้พื้นฐานแกนร่วมประเภทวิชา 
3.ความรู้ พื้นฐานแกนร่วมเฉพาะสาขา / 
สาขาวิชา 

3 ชัว่โมง 

        



 
การบริหารการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติ 

V-NET 
ปีการศึกษา 2555 



ต้นสงักดั หน่วยงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

วิทยาลยัชมุชนจงัหวดัพิจิตร 

วิทยาลยัชมุชนจงัหวดัอทุยัธานี 

มหาวิทยาลยันครพนม 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กระทรวงกลาโหม กองทพัเรือ 



      

สทศ. 

ศนูยส์อบมทร. 

สนามสอบ สนามสอบ 

ศนูยส์อบมรภ. 

สนามสอบ สนามสอบ 



 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการทดสอบให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  บรรลุตามเป้าประสงค์  มีประสิทธิภาพ   มีความยุติธรรมและ
โปร่งใส  และเป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

 
 

แต่งตัง้คณะท างานระดบัสทศ. 
 
จดัท าคู่มือการจดัสอบ และ DVD การคมุสอบ 
  
จดัพิมพแ์บบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
 
จดัส่งคู่มือการจดัสอบ แบบทดสอบ เอกสารจดัสอบ จากสทศ. ไปยงั 
     ศนูยส์อบ 
 



 รบักระดาษค าตอบจากศนูยก์ลบัมายงั สทศ. 
 

รบัแบบทดสอบจากศนูยส์อบกลบัมายงั สทศ. 
 

ตรวจกระดาษค าตอบ จดัท าค่าสถิติ และประกาศผลคะแนน 
พร้อมค่าสถิติรายคน รายโรงเรียน รายจงัหวดั และสงักดั 

 

โอนเงินจดัสรรเหมาจ่ายให้ศนูยส์อบเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการจดัการทดสอบ 



 
บทบาทหน้าท่ีของศนูยส์อบ 



1. แต่งตัง้คณะท างานระดบัศนูยส์อบ ประกอบด้วย 
  - คณะท างานประสานงานการจดัสอบ 
  - คณะท างานรบั – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสาร

    และอปุกรณ์การจดัสอบ 
  -  คณะท างานจดัท าข้อมลูนักเรียน โรงเรียน สนามสอบ และ

    ศนูยส์อบ 
  -  คณะท างานการเงินและบญัชี 
  -  ตวัแทนศนูยส์อบ 
  -  เจ้าหน้าท่ีก ากบัการขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ 
     ระหว่างสทศ.กบัศนูยส์อบ 



2. แต่งตัง้คณะท างานระดบัสนามสอบ ประกอบด้วย 
  - หวัหน้าสนาม 
  - หวัหน้าตึก 
  -  กรรมการกลาง 
  -  กรรมการคมุสอบ 
  -  นักการภารโรง 
  -  เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 



1. การน าส่งข้อมลูนักเรียน โรงเรียน ผา่นเวบ็ไซต ์สทศ. 
  -  ก ากบัให้สถานศึกษาส่งข้อมลู 
     -  ก าหนดสนามสอบ ข้อมูลสนามสอบและห้องสอบ 
      - แก้ไขรายช่ือนักเรียนและข้อมูลโรงเรียนให้ถกูต้องตามค าร้อง 
    ขอของโรงเรียนภายในเวลาท่ีก าหนด 

  - ตรวจสอบประกาศ เลขท่ีนัง่สอบ ห้องสอบ และสนามสอบ 
  - ก ากบัให้สนามสอบและโรงเรียนตรวจสอบประกาศเลขท่ี 
   นัง่สอบ  ห้องสอบ 
 



2. การประสานงานการจดัสอบ 
 - แต่งตัง้คณะท างานระดบัศนูยส์อบ สนามสอบ ตวัแทนศนูยส์อบ 
 - ก าหนดปฏิทินการท างาน ประชมุช้ีแจงผูเ้ก่ียวข้องกบัการจดัสอบ 

  และก ากบัให้มีการประชุมระดบัสนามสอบ 
 - รบัแบบทดสอบและจดัเกบ็รกัษาโดยลบัในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

   เพ่ือเตรียมกระจายให้สนามสอบ 
 - ก ากบั ติดตาม และตรวจสอบ ให้การจดัสอบ ณ สนามสอบให้มี 

  ความโปร่งใส ยติุธรรม เป็นไปตามคู่มือการจดัสอบอย่างเคร่งครดั 
 



2. การประสานงานการจดัสอบ (ต่อ) 
 - ก ากบัสนามสอบให้ส่งกล่องกระดาษค าตอบ แบบทดสอบ  
พร้อมเอกสารการด าเนินการจดัสอบ ระดบัสนามสอบ ให้ศนูย์
สอบตามวนัท่ีนัดหมาย 

 - ส่งมอบกล่องกระดาษค าตอบ แบบทดสอบ และเอกสารอ่ืน ๆ 
จากศนูยส์อบถึง สทศ. ให้ สทศ. ตามวนัท่ีนัดหมาย 

 - ส่งรายงานผลการด าเนินการจดัสอบ ระดบัศนูยส์อบ ให้ สทศ. 
ภายใน 30 วนั หลงัเสรจ็ส้ินการสอบ 
 



3. การควบคมุการใช้จ่าย 
       ศนูยส์อบแจ้งบญัชีเงินอดุหนุนของศนูยส์อบให้ สทศ. ทราบ 
รบัเงินจดัสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายและจดัส่งใบเสรจ็รบัเงิน
ให้ สทศ. ทนัทีท่ีได้รบัเงิน 

       การอนุมติัการจ่ายเงินในการด าเนินการจดัสอบ ให้ยึดตาม
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทดสอบ V-NET 
 



 ให้ประธานศนูยส์อบหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีอ านาจในการสัง่จ่ายหรืออนุมติัการเบิกจ่าย แต่ต้องไม่
เกินวงเงินค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายท่ีได้รบัจดัสรร 
การสัง่จ่ายเงินหรืออนุมติัเบิกจ่ายเงิน ให้ยึดตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการทดสอบ V-NET  
การสัง่จ่ายหรืออนุมติัเบิกจ่ายเงินจะต้องค านึงถึงความจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยดั ภายในวงเงินงบประมาณเหมาจ่ายท่ี
ได้รบั โดยยึดถือประโยชน์ของการด าเนินงานเป็นส ำคญั 

 



การสัง่จ่ายหรืออนุมติัเบิกจ่ายเงินทุกครัง้ จะต้องมีหลกัฐานการ
จ่ายเงินหรือใบส าคญัจ่ายเงินท่ีถกูต้องครบถ้วน โดยผูป้ฏิบติังาน
ต้องลงนามรบัรองเป็นหลกัฐาน 
ศนูยส์อบมีหน้าท่ีจดัท าบญัชีและจดัเกบ็เอกสารประกอบรายงาน
การรบั การจ่ายเงินในการจดัสอบ V-NET แต่ละครัง้ 
ศนูยส์อบต้องส่งรายงานสรปุค่าใช้จ่ายให้ สทศ. ตามแบบท่ี สทศ. 
ก าหนด ภายใน 30 วนัหลงัจากเสรจ็ส้ินการทดสอบแต่ละครัง้ 
หากไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาก าหนดได้ให้ศนูยส์อบท า
หนังสือแจ้งผูอ้ านวยการ สทศ. เพ่ือขออนุมติัขยายเวลา 
 



ศนูยส์อบต้องก ากบัการจดัสอบ 
 

ให้โปร่งใส  ไม่ทจุริต มีความยติุธรรม 
 

เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 



คณะกรรมการระดบัสนามสอบ ประกอบด้วยบคุลากรดงัน้ี 
  1. หวัหน้าสนามสอบ 
  2. หวัหน้าตึก 
  3. กรรมการกลางประจ าสนามสอบ อตัรา 1คน : 3 ห้องสอบ 
  4. กรรมการคมุสอบ อตัรา 2 คน : 1 ห้องสอบ (กรรมการคมุ 
             สอบไม่ให้คมุสอบนักเรียนของตนเอง) 

  5.  นักการภารโรง อตัรา 1 คน : 5 ห้องสอบ 
  6.  เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  



หน้าท่ีหลกั 
 1. ประสานงานกบัศนูยส์อบ และด าเนินการตามนโยบายและ 
    แนวปฏิบติัของศนูยส์อบอย่างเคร่งครดั 

 2. กรอกข้อมลูห้องสอบผา่นระบบ V-NET 
 3. รบั – ส่ง กล่องบรรจแุบบทดสอบ กล่องบรรจกุระดาษค าตอบ 
    และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัสอบ 

 4. รวบรวมกระดาษค าตอบของผูเ้ข้าสอบในแต่ละห้องให้ 
    ครบถ้วน และต้องส่งคืนแบบทดสอบทุกฉบบั 



สนามสอบต้องด าเนินการจดัสอบให้มีประสิทธิภาพ 
 

โปร่งใส   มีความยติุธรรม 
 

เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ี สทศ. ก าหนด 



-  ประชาสมัพนัธก์ารสอบ V-NET ให้นักเรียนทราบ 
-  ติดตามข้อมลูการสอบอย่างต่อเน่ือง จากเวบ็ไซต ์สทศ.  
- ส่งข้อมลูสถานศึกษา ข้อมลูนักเรียน 
-   ส่งข้อมลูโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนท่ีใช้เป็นสอบในระบบ 
 V-NET ผา่นเวบ็ไซต ์สทศ.  ตามวนัและเวลาก าหนด 

-  ตรวจสอบการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ และแจ้งให้นักเรียน
ทราบ 

- ประชาสมัพนัธใ์ห้ผูมี้สิทธ์ิสอบเข้าสอบทุกคน 
 



 สนามสอบ  

  สนามสอบ 1 อ าเภอ 1 สนามสอบ แต่ถ้าผูเ้ข้าสอบต้องเดินทาง 
ไกลมาก หรือใช้เวลาในการเดินทางมาสอบนาน ขอให้พิจารณาตาม

ความเหมาะสม  และในการจัดสนามสอบต้องค านึงถึงความ
ปลอดภยั 

   
ห้องสอบ 
  จ านวนผู้เข้าสอบ 30 คน ต่อ 1 ห้องสอบ ในห้องสุดท้ายให้เพ่ิม

เป็น 35 คนได้ ในกรณีมีผูเ้ข้าสอบเหลือไม่เกิน 5 คน  
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โต๊ะกรรมการ 2 

หน้าหอ้ง 



    เส้นทางการรบั-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสาร และ
อปุกรณ์การจดัสอบ 

 
 สทศ. 

ศนูยส์อบ 

สนามสอบ สนามสอบ 

ศนูยส์อบ 

สนามสอบ สนามสอบ 



ตวัอย่างกระดาษค าตอบแบบลงข้อมลู 





  สทศ. จดัสรรค่าด าเนินการจดัสอบเหมาจ่ายรายหวั โดยคิดจาก 
 
            จ านวนผูเ้ข้าสอบ 
 
 สภาพภมิูศาสตร ์ 
 
 
        
 



ท่ีตัง้ศนูยส์อบ 
เงินจดัสรร  
(บาท) 

1.  กทม.  35 

2.  พื้นท่ีต่างจงัหวดั รศัมีระยะทางจากศนูยส์อบ – สนามสอบ 100 – 150  กิโลเมตร 38 

3.  พื้นท่ีต่างจงัหวดั  รศัมีระยะทางจากศนูยส์อบ – สนามสอบ 150 – 200  กิโลเมตร 
     พื้นท่ีต่างจงัหวดัยุ่งยาก รศัมีระยะทางจากศนูยส์อบ – สนามสอบ 100 – 150 กิโลเมตร 

40 

4.  พื้นท่ีต่างจงัหวดั  รศัมีระยะทางจากศนูยส์อบ – สนามสอบ 250 – 350  กิโลเมตร 
     พื้นท่ียุ่งยาก  รศัมีระยะทางจากศนูยส์อบ – สนามสอบ  150  กิโลเมตร  ข้ึนไป 

42 



ไม่มีเลขท่ีนัง่สอบ ไม่มีสิทธ์ิสอบ 
ไม่มีบตัรแสดงตน ไม่มีสิทธ์ิสอบ 
ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธ์ิสอบ 
ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธ์ิสอบในวิชานัน้ 
ห้ามน าเคร่ืองมืออปุกรณ์ส่ือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
ให้นัง่สอบจนหมดเวลา 
อนุญาต ให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบ 
  (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ท่ีใช้ดเูวลาเท่านัน้) 
 



กิจกรรม วนั –เดือน-ปี 

โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่าน ระบบ V-NET  1 สิงหาคม – 30 กนัยายน 2555 

โรงเรียนแจ้งเพ่ิมลดรายช่ือ 1 ตลุาคม 2555 – 10 มกราคม 2556 

ประกาศเลขท่ีนัง่สอบและสนามสอบ 5 มกราคม 2556 

ประกาศเลขท่ีนัง่สอบ กรณีพิเศษ 15 มกราคม 2556 

สทศ. ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบให้ศนูยส์อบ 15 – 17 มกราคม 2556 

สอบ ปวช. 3 20 มกราคม 2556 

สทศ. รบัแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบกลบั 22 – 24 มกราคม 2556 

ประกาศผล 20 กมุภาพนัธ ์2556 



   -กลุ่มงานพฒันาและบริหารการทดสอบด้านอาชีวศึกษา และ 
        ด้านการศึกษานอกระบบ 
        โทรศพัท ์02 – 217-3800 
   ต่อ  154  คณุนภาพร 
    ต่อ  153   คณุสมชาย 
       โทรศพัทม์ือถือ 081-7314147  คณุพฒันา 
 

    - กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการทดสอบ 
      โทรศพัท ์ 02-217-3800 ต่อ 704  /  081-7314146  คณุสรรเสริญ 


