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บทนํา 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  มีภาระหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่ง  คือ  จัดสอบ
วัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน  เพื่อโรงเรียนจะได้นําผลประเมินทีไ่ด้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน  หรือ
นําไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal  National 
Educational Test : N-NET)  หมายถึง  การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดให้กับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  โดยจัดสอบครอบคลุมเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  
สาระทักษะการเรียนรู้  สาระความรู้พ้ืนฐาน  สาระการประกอบอาชีพ  สาระทักษะการดําเนินชีวิตและสาระ
การพัฒนาสังคม   

ในปีการศึกษา 2554  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รวม 77 แห่ง  ทําหน้าที่
เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบฯ กําหนด    
 สําหรับการจัดสอบในครั้งนี้หลังจากการสอบเสร็จสิ้น  สถาบันทดสอบฯจะเก็บแบบทดสอบทุกฉบับ
กลับคืน  สนามสอบจึงต้องเก็บแบบทดสอบทุกฉบับส่งคืนศูนย์สอบ  พร้อมกับกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบ
กลับ  ซึ่งสถาบันทดสอบฯ จะไปรับแบบทดสอบจากศูนย์สอบกลับตามกําหนดนัดหมาย  และสถาบันทดสอบฯ
จะไม่เผยแพร่เฉลยคําตอบ 
 เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใสและยุติธรรม  สถาบันทดสอบฯ ขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและคณะทํางานในระดับต่างๆ เป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้ 
 ศูนย์สอบ  กํากับการจัดสอบของทุกสนามสอบให้โปร่งใส ได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะกํากับการส่งข้อมูล
ของสถานศึกษาให้เสร็จสิ้นในช่วงวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2554  ในวันสอบส่งตัวแทนศูนย์สอบไปประจําทุก
สนามสอบ  หลังเสร็จสิ้นการสอบต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงิน  รายงานสรุปการจัดสอบฯและรายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายฯ  ให้สถาบันทดสอบฯ 
 สนามสอบ  จัดสอบให้โปร่งใส  ได้มาตรฐานและยุติธรรม  โดยเฉพาะต้องจัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสนามสอบให้เข้าใจแนวปฎิบัติที่ชัดเจน  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให้
ปลอดภัย  กํากับการทํางานของกรรมการคุมสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด  
หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง ต้องตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบของทุกห้องสอบให้ครบก่อนบรรจุลง
ซองกระดาษคําตอบและปิดผนึกทับด้วยเทปกาวพิเศษต่อหน้ากรรมการคุมสอบ  และต้องนับจํานวน
แบบทดสอบให้ครบถ้วนและส่งคืนสถาบันทดสอบฯ ทุกฉบับเพื่อมิให้มีการนําไปเผยแพร่ 



 กรรมการคุมสอบ  กํากับการสอบให้โปร่งใส  ได้มาตรฐานและยุติธรรม  เข้าร่วมประชุมทําความ
เข้าใจแนวปฏิบัติให้ชัดเจน  และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามคู่มือและ DVD การดําเนินการจัดสอบ N-NET  
กํากับให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ  และที่สําคัญเมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา  
กรรมการคุมสอบต้องตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบให้ครบถ้วนทั้งของผู้ เข้าสอบและผู้ขาดสอบ  
(กระดาษคําตอบของผู้ขาดสอบต้องส่งกลับคืน สทศ. ด้วย)   
 สถาบันทดสอบฯ กําหนดประกาศคะแนนผู้เข้าสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2555  ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. 
(www.niets.or.th)   เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ สามารถนําคะแนนไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป 

 
 

  



คํานาํ 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัย พัฒนา  และให้บริการทางการประเมินผลทางการ
ศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

เพื่อให้การบริการทางการทดสอบทางการศึกษา สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้จัดทําคู่มือการจัดสอบสําหรับศูนย์สอบและสนามสอบ  เพื่อใช้ในการประชุม
ช้ีแจงศูนย์สอบ กรรมการคุมสอบและให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา ทําความเข้าใจและถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน  ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ซึ่งจะช่วยให้การจัดการทดสอบบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ต้ังไว้ 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะช่วยให้
คณะทํางานระดับศูนย์สอบและสนามสอบ  กรรมการคุมสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  สามารถปฎิบัติงานได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ขอขอบคุณ    
ศูนย์สอบและสนามสอบทุกแหง่  ในความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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คูมือการจัดสอบ N‐NET  ปการศึกษา 2554 หนา 1 
 

 
1.  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตด้ิานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(Non-Formal  National Educational Test : N-NET) 
 
 
 

1.1 ความเป็นมา 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  หรือ สทศ.  คือ องค์การมหาชนตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกา  เมื่อวันที่ 3  กันยายน 2548  เพื่อเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา
และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางและความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สถาบนัมีอํานาจหนา้ที่หลัก  ดังนี้ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบ  วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ตลอดจน
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา  บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถและการสอบวัด
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อนําผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการ
เรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา  ตลอดจน
เผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 

5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา  ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการผลการทดสอบแก่
หน่วยงานต่างๆได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล  ด้านการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต  รวมทั้งการให้
การรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ  เครื่องมือวัด  ของหน่วยการประเมินผลและทดสอบทาง
การศึกษา 

7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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การจัดสอบของ สทศ. 
 

ชื่อยอ่ ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มภาษาไทย 
O-NET Ordinary National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน           
V-NET Vocational  National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา     
I-NET Islamic  National Educational Test         การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา   
N-NET  
 

Non-Formal  National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา       
นอกระบบโรงเรียน                                            

GAT General  Aptitude  Test การทดสอบความถนัดทัว่ไป                                  
PAT Professional and Academic Aptitude Test การทดสอบความถนัดทางวิชาชพีและวิชาการ 
 
1.2  วัตถุประสงคข์องการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 

1.  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

2.  เพื่อนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3.  เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 
1.3  หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทีส่อบ N-NET 
  

ในปีการศึกษา 2554  สทศ.จัดสอบ N-NET  ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
1.4  ศูนยส์อบที่บริหารการทดสอบ N-NET 
  

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รวม 77 ศูนย์สอบ 
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   2.  โครงสรา้งการบริหารการจัดการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

(Non-Formal  National Educational Test : N-NET) 
 
 
 

2.1  ระดับ สทศ. 
เพื่อกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการทดสอบให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตาม

เป้าประสงค์  มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและโปร่งใส 
 
 

2.2  ระดับศูนย์สอบ 
 คณะทํางานระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย   

- ประธานศูนย์สอบ  คือ ผู้อํานวยการ กศน.จังหวัด 76 จังหวัด และผู้อํานวยการ กศน. 
กรุงเทพฯ  หรอืผู้แทน 

- คณะทํางานฝ่ายต่างๆ  ประกอบด้วย ฝ่ายประสานงานการจัดสอบ  ฝ่ายรับ-ส่งแบบทดสอบ
และกระดาษคาํตอบ  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายจัดทําฐานข้อมูลนกัเรียน สนามสอบและศูนย์สอบ  
เป็นต้น 

ทั้งนี้  การแต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายอยู่ในดุลยพินิจและการบริหารจัดการของศูนย์สอบ
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของกับจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ  และอยู่ในภายใต้งบประมาณที่ สทศ. จัดสรรให้ 
 

หน้าที่หลักของคณะทํางานระดับศูนย์สอบ 
 1.  ประสานงานและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. 
 2.  ประสานงานและติดตาม  การส่งข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนที่ศูนย์สอบรับผิดชอบ  ให้เป็นไปตาม

กําหนดการและแนวปฏิบัติของ สทศ. 
 3.  กําหนดสนามสอบ และแจ้งข้อมูลห้องสอบให้ สทศ. ทราบผ่านระบบ N-NET 
 4.  แต่งต้ังตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจําสนามสอบ 
 5.  แต่งต้ังคณะทํางานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
 6.  ควบคุม  กํากับให้การดําเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 
 7.  แก้ปัญหาในการดําเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ 
 8.  บริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ  จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ. 
 9.  รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบ  และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ สทศ.ทราบ 
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   ระดับศนูย์สอบ  ทําอะไร 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานและติดตามสถานศึกษา  เรื่องสง่ข้อมูลนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่คาดวา่จะ
สําเร็จการศึกษา 

กําหนดสนามสอบ กรอกข้อมูลสนามสอบและห้องสอบที่จะใชใ้นการ
สอบผ่านทาง www.niets.or.th  โดยเข้าระบบ N-NET 

กํากับให้โรงเรยีนและสนามสอบตรวจสอบการประกาศเลขที่นัง่สอบ 
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

ประสานงานเรือ่งการเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องตามคําร้องขอจาก
สถานศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 

1.   การนําสง่ข้อมูลนักเรียน ผ่าน
เว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) 

กําหนดปฏิทินการทํางาน  จัดประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้องกับการจดัสอบฯ  
และกํากับให้มกีารประชุมระดับสนามสอบ 

แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบฯ ระดับศูนย์สอบ และ
คณะกรรมการการดําเนินการทดสอบฯ ระดบัสนามสอบ  และตัวแทน
ศูนย์สอบ  (เก็บรวบรวมคําส่ังไว้ที่ศูนย์สอบ) 

รับเอกสาร และอุปกรณ์การสอบ แบบทดสอบ  และจัดเก็บรกัษาโดย
ลับในสถานทีท่ี่เหมาะสม  เพื่อเตรียมพร้อมกระจายให้สนามสอบ ใน
ตอนเช้าวันสอบ  (กรณีสนามสอบไม่สามารถรบัแบบทดสอบในตอน
เช้าของวันสอบได้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานศูนย์สอบทีจ่ะ
อนุญาตให้สนามสอบนํากล่องแบบทดสอบไปเก็บรกัษา  โดยเป็น
ความลับ ณ สนามสอบ) 

2.  การประสานงานการจัดสอบ 



คูมือการจัดสอบ N‐NET  ปการศึกษา 2554 หนา 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งรายงานผลการดําเนินการจดัสอบฯ ระดับศูนย์สอบ โดยสังเคราะห์
จากรายงานผลการดําเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ ให้ สทศ.
ภายใน 30 วัน  หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

กํากับ ตดิตามและตรวจสอบ การจัดสอบของสนามสอบให้เกิด
ประสิทธิภาพเปน็ไปตามคู่มือการจัดสอบฯ สําหรับศูนย์สอบและสนาม
สอบ  มีความโปร่งใสและยุติธรรม 

กํากับสนามสอบให้ส่งกล่องกระดาษคําตอบ  กล่องแบบทดสอบ  พร้อม
เอกสารและรายงานผลการดําเนินการจัดสอบ  ระดับสนามสอบ ให้
ศูนย์สอบตามวนัที่นัดหมาย 

ส่งมอบกล่องกระดาษคําตอบ กล่องแบบทดสอบ บัญชีส่งจํานวนกล่อง
กระดาษคําตอบและเอกสารอืน่ๆ  จากศูนย์สอบถึง สทศ.  ตามวันและ
เวลาที่นัดหมาย 

แจ้งชื่อบัญชขีองศูนย์สอบ เลขที่ สาขาและประเภทบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย  (เพือ่ สทศ.จะใช้ในการโอนเงินจัดสรรค่าใชจ้่ายในการ
จัดสอบใหก้ับศูนย์สอบ) 

รับเงินจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหวัของผู้เข้าสอบ โดยคิด
ต่อคนต่อวิชา  ตามสภาพภูมิศาสตร์และจํานวนนักเรยีนที่มีสิทธิ์สอบ
ภายในศูนย์สอบ   ( รับเงินโอนจัดสรรภายในเดือนมกราคม 2555  
และขอให้ศูนยส์อบดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ สทศ. ทันท ีโดย
แยกเป็นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) 

3.  การควบคมุค่าใช้จ่าย 

2.  การประสานงานการจัดสอบ 
(ต่อ) 
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อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
ผู้ปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนคณะทํางานระดับสนามสอบ ค่าอาหาร 
ค่าเดินทางและค่าเครื่องดื่ม หรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยยึดตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยค่าใช้จา่ย
ในการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (บญัชแีนบท้าย 7/2) 

เก็บรวบรวมหลักฐานด้านการเงิน  เพื่อรอการตรวจสอบจาก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ส่งรายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจดัสอบระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET)  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้ สทศ. ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิน้การ
สอบ 

ข้อควรระวงัของศูนย์สอบ 

1. กํากับและตรวจสอบการส่งข้อมลูของสถานศกึษาในความดูแลอย่างสม่ําเสมอ  และให้ดําเนินการเสร็จส้ินภายในวัน
และเวลาที่ สทศ.กําหนด  เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ์ของผู้มีสิทธิส์อบ 

2. กํากับให้สถานศกึษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทีส่่งผ่านระบบ N-NET  ว่าครบถว้นและถูกต้อง 
3. ตรวจรับกล่องแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารการจัดสอบว่าครบถ้วนตามเอกสารการส่งมอบ  และนําไป

เก็บรกัษาให้ปลอดภัย 
4. จัดส่งกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคําตอบ และเอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการสอบให้สนามสอบครบถ้วนตาม

เอกสารการสง่มอบ และกําชับให้สนามสอบเกบ็รักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย 
5. ส่งตัวแทนศูนยส์อบไปประจําทีส่นามสอบ สนามสอบละ 1 คน  เพื่อตรวจสอบระหว่างการสอบว่าเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด  พร้อมทั้งกํากับการตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบของกรรมการกลางก่อนที่จะปดิผนึก
ซองกระดาษคําตอบ 

6. ตรวจนับกล่องกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบ  พร้อมเอกสารทีเ่กี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนส่งคืน สทศ. 
7. ส่งใบเสรจ็รับเงนิให้ สทศ. ทันทีเมื่อไดร้ับเงิน และส่งรายงานสรุปการจัดสอบ พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัด

สอบฯ ให้ สทศ. ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการสอบ  โดยแยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 
8. กํากับให้สนามสอบจัดสอบให้โปร่งใส  ไม่ทุจรติ 

 

3.  การควบคมุค่าใช้จ่าย 
(ต่อ) 
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2.3  ระดับสนามสอบ 

การดําเนินการจัดสอบ N-NET  ในระดับสนามสอบ  จะประกอบด้วยบุคลากรประจําสนามสอบ 
ดังนี้ 

1. หัวหน้าสนามสอบ  
2. กรรมการกลาง  อัตรา 1 คน : 3 ห้องสอบ 
3. กรรมการคุมสอบ  อัตรา 2 คน : 1 ห้องสอบ 
4. กรรมการกลางฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
5. นักการภารโรง  อัตรา 1 คน : 5 ห้องสอบ 
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ และจํานวน 

กรรมการในแต่ละตําแหน่ง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าสอบ 
 

หน้าที่หลักของคณะทํางานระดับสนามสอบ   คือ 
1. ประสานงานกับศูนย์สอบ  และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด 
2. กรอกข้อมูลหอ้งสอบผ่านระบบ N-NET  ภายในเวลากําหนด 
3. เสนอชื่อคณะกรรมการที่ทํางานในระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 
4.  เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์การสอบ 

การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ 
5.  รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดสอบจากศูนย์สอบ  ตามวันเวลา

ที่ศูนย์สอบนัดหมาย  และเก็บรักษาให้ปลอดภัย 
6.  ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ  มีความยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด 
7.  ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงาน ระดับสนามสอบ

และรายงานสรุปการดําเนินการจัดสอบให้ศูนย์สอบทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับสนามสอบ  ทําอะไร 

เสนอรายชื่อกรรมการไปให้ศูนย์สอบเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  
คณะกรรมการดําเนินการทดสอบฯ  ระดับสนามสอบ 

ก่อนวันสอบ  จดัประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ   

รับคู่มือการดําเนินการจดัสอบ N-NET เอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการสอบ 

หัวหน้าสนามสอบ 
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เตรียมความพรอ้มในการจัดสอบ  กํากับให้มีการติดรายชื่อผู้เข้าสอบใน
สนามสอบและที่บอรด์ประชาสัมพันธ์  ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่
นั่งสอบหน้าห้องสอบ  จัดหอ้งสอบและติดสติ๊กเกอร์บนโต๊ะผูเ้ข้าสอบ 

รับกล่องแบบทดสอบจากศูนยส์อบ  กล่องบรรจุกระดาษคําตอบ  และ
จัดเก็บรักษาใหป้ลอดภัย  ก่อนมอบใหก้รรมการคุมสอบนําไปใช้ในการ
สอบตามตารางสอบ 

ประสานงานกับศูนย์สอบ  เกี่ยวกับตัวแทนศูนย์สอบ 

กํากับ ตดิตาม ตรวจสอบ การจัดสอบใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
คู่มือการจดัสอบฯ  ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม 

จ่ายค่าปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ  และรวบรวม
หลักฐานค่าใช้จา่ยทั้งหมดส่งศนูย์สอบ 

▪    ส่งกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับผ่านศูนย์สอบเพื่อส่งต่อ

ให้ สทศ. 

▪  ส่งเอกสารการสอบหรอืหลกัฐานอื่น (ถ้าม)ี ให้ศูนย์สอบตาม

กําหนดเวลา ไดแ้ก่ 
1. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) 
2.  ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณพีเิศษ) (สทศ.3) 
3.  บัญชรีับส่งแบบทดสอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับ
กรรมการคุมสอบ 
4.  บัญชีส่งกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆจากหัวหน้าสนาม
สอบถึงศูนย์สอบ 
5.  รายงานผลการปฏิบัตงิานการดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 

หัวหน้าสนามสอบ 
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แจกซองแบบทดสอบพร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ของวชิาที่สอบให้
ตรงกับตารางสอบ  

รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และสทศ.2 ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนใหถ้กูต้อง ก่อนปดิผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทป
กาวพิเศษ ต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 

รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกีย่วกับการสอบ จาก
กรรมการกลางประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา 

ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียงเพื่อใหก้ารสอบเป็นไป
อย่างยตุิธรรมและโปร่งใส 

กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มปีระสิทธิภาพเปน็ตามคู่มือ
การจดัสอบฯ มคีวามยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต 

รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง ทราบ 

กรรมการกลาง 

กรรมการคุมสอบ 
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ดําเนินการจัดหอ้งสอบ  เตรียมป้ายประชาสัมพันธ์การสอบและ
เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ 

ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 

ข้อควรระวงัของสนามสอบ 

1.  หวัหน้าสนามสอบจัดประชมุคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบให้เข้าใจขั้นตอนและ 
วิธีการทํางานอย่างชัดเจน 
2.  แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหถู้กตอ้งตรงตามตารางสอบทั้งวชิา เวลาและห้องสอบ 
3.  หากมีการใช้กระดาษคําตอบสํารองตอ้งตรวจสอบใหต้รงกบัวิชาที่สอบ 
4.  สนามสอบตอ้งย้ําให้กรรมการเข้าใจเกี่ยวกบัวิธีการแจกและการเก็บแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ  
5.  ห้ามหัวหน้าสนามสอบอนุญาตให้นกัเรยีนเขา้ห้องสอบโดยไม่ได้รับการอนุมตัิหรือประสานงานจากศูนย์สอบและ
สทศ. 
6.  หวัหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง  ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลที่กรอกและการระบายในวงกลมใหถู้กตอ้ง  
ของผู้เข้าสอบทกุคนและทุกห้องสอบ 
7.  หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง  ต้องตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบให้ครบทัง้ของผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ  
และตรงกับข้อมูลในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) แล้วต้องปดิผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ
ทันท ี
8.  ในซองกระดาษคําตอบทุกซองจะต้องมี สทศ.2 หุ้มกระดาษคําตอบเสมอ 
9.  สนามสอบตอ้งกํากับการจัดสอบให้เป็นไปตามตารางสอบทัง้วชิาและเวลาสอบ 
10.  สนามสอบห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าภายในห้องสอบ 
 

นักการภารโรง 
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1.  หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.   นํานโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน( N-NET)  ของ 
สทศ. มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.  รับผิดชอบการดําเนินการสอบภายในสนามสอบให้โปรง่ใส ได้มาตรฐานและไม่ทุจรติ 
3.  ประสานกบัศูนย์สอบ  ดังนี้ 

o ประสานงานกับศูนย์สอบในการรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบและเอกสารการ
จัดสอบ 

o ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่ฝา่ยต่างๆให้ศูนย์สอบแต่งต้ัง 
4.  กํากับการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สทศ. ดังนี้ 

o กํากับการจัดห้องสอบ 
o กํากับให้ภายในห้องสอบไม่มีบอร์ดความรู้หรือข้อมูลทางวิชาการ 
o ติดแผนผังที่นั่งสอบ บัญชีรายชื่อหน้าห้องสอบและบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

5.   ดําเนินการกับผู้ที่ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ  โดยหารือร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบและรายงานให้ 
ประธานศูนย์สอบ และสทศ.ทราบตามลําดับ 

6.   สรุปผลพรอ้มบทลงโทษรว่มกับประธานศูนย์สอบ  ในกรณีที่มีการทจุริตเพื่อเสนอให้ สทศ.  
ทราบ ทั้งนี้การประกาศคะแนนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สทศ. 

7.   สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่กรรมการคุมสอบหรอืเจ้าหน้าที่ในสนามสอบบกพร่องต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

8.  ประสานงานกับฝ่ายการเงินของศูนย์สอบในการรับ – จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการคมุสอบและ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสนามสอบ 

9.   แจ้งใหผู้้ปฏิบัติงานทุกคนในสนามสอบ  ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ N-NET อย่างเคร่งครัด 
 
 

2.  กรรมการกลางประจําสนามสอบ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.  รับ – ส่งแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบ  ระหว่างกองกลางของสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ 
 2.  ประสานงานกับผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในด้านต่างๆ 
 3.  ก่อนดําเนินการสอบ  จัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)   

เพื่อเตรียมส่งมอบให้กรรมการคุมสอบแต่ละห้อง  โดยตรวจสอบความถูกต้องว่าไม่มีการสลับห้องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วน  
 4.  หลังจากการสอบเสร็จสิ้น  เมื่อกรรมการคุมสอบนําซองแบบทดสอบและกระดาษคําตอบมาส่งที่ 
กรรมการกลาง  ให้ตรวจสอบ  ดังนี้ 
  4.1  ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ  ลงลายมือชื่อครบถ้วน 

3.  บทบาทของคณะกรรมการในสนามสอบ 
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  4.2  รวบรวมและนับจํานวนกระดาษคําตอบทั้งหมดให้ครบถ้วนทั้งผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ  
โดยตรวจสอบให้ตรงกับใบเซน็ชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  เรียงลําดับกระดาษคําตอบจากเลขที่นั่งสอบนอ้ยไปหามาก
ตามลําดับ  ในกรณีที่มีการยกเลิกกระดาษคําตอบที่ลงข้อมูล  ให้นํากระดาษคําตอบที่ยกเลิกมาเรียงต่อจาก
กระดาษคําตอบสํารองของผู้เข้าสอบ  แล้วหุ้มด้วยใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  และใช้กระดาษแข็งปิดด้านบน
และด้านล่างของกระดาษคําตอบ  ก่อนบรรจุลงในซองกระดาษคําตอบและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย  ปิดผนึก
ซองกระดาษคําตอบด้วยเทปกาวพิเศษ 

4.3  นับจํานวนแบบทดสอบว่าครบถ้วนตามที่ระบุหน้าซองแบบทดสอบ  และปิดผนึกซอง 
  4.4  นับจํานวนซองกระดาษคําตอบทั้งหมดบรรจุลงใส่กล่องปรับขนาดสําหรับใสซ่อง
กระดาษคําตอบกลับ  แยกเป็นรายวิชา 
 5.  ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
 6.  ปฏิบัติงานอื่นใด  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

3.  กรรมการกลางฝ่ายประชาสัมพันธ ์ มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 1.  ประชาสัมพันธ์การสอบ  ตอบข้อซักถาม  และใหข้้อมลูรายละเอียดต่างๆ  ในการสอบ  เช่น  เวลา
การสอบของแต่ละวิชา  กําหนดการสอบ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  ระเบียบการเข้าห้องสอบและข้อควรปฏิบัติใน
การสอบ  เป็นต้น 
 2.  ประกาศใหผู้้เข้าสอบได้รับทราบก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชา  ดังตัวอย่างในภาคผนวก 
 
 

4.  กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.  รับ-ส่งแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบและเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบจากกรรมการกลางประจําสนาม
สอบ ตามกําหนดเวลา 
 2.  ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ  และบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใส 
 3.  กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสทิธิภาพเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบ และควบคุม
ไม่ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ หรือกระทําการทุจริตระหว่างการสอบ    
 4.  รายงานการคุมสอบให้กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบทราบ 
 
 

5.  นักการภารโรง  มีหน้าทีดั่งต่อไปนี้ 
 1.  ดําเนินการจัดห้องสอบตามแผนผังห้องสอบ และเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์และจัดสถานที่สําหรับ      
การสอบ 
 2.  ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 
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 ศูนย์สอบต้องกําหนดสนามสอบ  โดยพิจารณาจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความสะดวกในการ
เดินทาง  พร้อมระบุจํานวนห้องสอบและรายละเอียดข้อมูลห้องสอบผ่านทาง www.niets.or.th  โดยเข้าระบบ 
N-NET  ภายในช่วงเวลาที่ สทศ.กําหนด  ทั้งนี้จํานวนห้องสอบคิดจากจํานวนนักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบห้องละ 30 คน 
 สําหรับการจัดนักเรียนเข้าห้องสอบและการประกาศเลขทีน่ั่งสอบ สทศ.จะเป็นผู้ดําเนินการและแจ้งให้
ทราบต่อไป ผ่านทาง www.niets.or.th  และขอให้ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์ให้สถานศกึษาเข้ามาตรวจสอบเลขที่
นั่งสอบและแจง้ให้ผู้เข้าสอบทราบ 
 

ข้อควรปฏิบัติระดับสนามสอบ 
 

1.  หวัหน้าสนามสอบจัดประชมุคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ  โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการ
ทํางานอย่างชัดเจน 
2.  แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหถู้กตอ้งตรงตามตารางสอบทั้งวชิา เวลาและห้องสอบ 
3.  หากมีการใช้กระดาษคําตอบสํารองตอ้งตรวจสอบใหต้รงกบัวิชาที่สอบ 
4.  สนามสอบตอ้งย้ําให้กรรมการคุมสอบเข้าใจเกี่ยวกับวธิีการแจกและการเก็บแบบทดสอบพร้อมกระดาษคําตอบ 
5.  ห้ามสนามสอบอนุญาตให้นกัเรยีนเข้าสอบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากศูนยส์อบ 
6.  หวัหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง ตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มูลที่กรอก และต้องตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบให้
ครบถ้วนทั้งของผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ  โดยตรวจสอบให้ตรงกับใบเซ็นชื่อผูเ้ข้าสอบ (สทศ.2)  เมือ่ตรวจนบัเรียบร้อยแล้ว
ต้องปิดผนกึซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษทันท ี ต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 
7.  ในซองกระดาษคําตอบทุกซองจะต้องมี สทศ.2 หุ้มกระดาษคําตอบเสมอ 
8.  สนามสอบตอ้งกํากับการสอบให้เป็นไปตามตารางสอบทั้งวชิาและเวลาในการสอบ 
9.  สนามสอบตอ้งกํากับและห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าไปในห้องสอบหรืออาคารสอบ 

4.  การจัดสนามสอบ และหอ้งสอบ 
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ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

 

ฉบับที ่ สาระ ร้อยละ 
 

จํานวนข้อ ระยะเวลาการสอบ 

1  สาระความรู้พืน้ฐาน 
 1.  วิชาภาษาไทย 
 2.  วิชาคณิตศาสตร์ 
 3.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
 4.  วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 สาระการพัฒนาสังคม 
1.  วิชาสังคมศึกษา 

 2.  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
 3.  วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

(80) 
20 
20 
20 
20 
 

(20) 
6.67 
6.67 
6.67 

(60) 
15 
15 
15 
15 
 

(15) 
5 
5 
5 
 

2 ชั่วโมง 30 นาท ี
 
 

2  สาระทักษะการเรียนรู ้
1.  วิชามีทักษะการเรียนรู้ 

(40) 
20 
 

(20) 
20 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

  สาระการประกอบอาชีพ 
 1.  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
 2.  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ 
 3.  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
   

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 
 

  สาระการทักษะการดําเนนิชวิีต 
1.  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

          2.  วิชาสุขศึกษา พลศึกษา   
 3.  วิชาศิลปศกึษา 

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 
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ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ฉบับที ่ สาระ 
 

ร้อยละ จํานวนข้อ ระยะเวลาการสอบ 

1  สาระความรู้พืน้ฐาน 
1.  วิชาภาษาไทย 

          2. วิชาคณิตศาสตร์ 
          3.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
          4.  วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 สาระการพัฒนาสังคม 
1.  วิชาสังคมศึกษา 

 2.  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
 3.  วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

(80) 
20 
20 
20 
20 
 

(20) 
6.67 
6.67 
6.67 

(60) 
15 
15 
15 
15 
 

(15) 
5 
5 
5 
 

2 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

2  สาระทักษะการเรียนรู ้
1.  วิชามีทักษะการเรียนรู้ 

(40) 
20 
 

(20) 
20 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

  สาระการประกอบอาชีพ 
 1.  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ 
 2.  วิชาทักษะการขยายอาชีพ 
 3.  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่งคง 
 

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 
 

  สาระการทักษะการดําเนนิชวิีต 
1.  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

          2.  วิชาสุขศึกษา พลศึกษา   
 3.  วิชาศิลปศกึษา 

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 
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กระดาษคําตอบมี 2 ประเภท 

1.  กระดาษคาํตอบของผู้เข้าสอบที่ได้ระบุข้อมูล  ช่ือ-สกุล รหัสประจําตัวประชาชน  เลขที่นั่งสอบ    
รหัสชุดวิชาที่สอบ วันที่สอบและสถานที่สอบ   

2.  กระดาษคาํตอบสํารอง  ใช้ในกรณีที่กระดาษคําตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชํารุด  หรือมผีู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ 

 
 
  
 
1.  การแจก-เก็บแบบทดสอบ 
   

กรรมการคุมสอบต้องแจกและเก็บแบบทดสอบเป็นรูปตัว U เรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหา
มาก  ตามแผนผังที่นั่งสอบ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบลงชื่อบนปกแบบทดสอบ 
 
2.  การแจก-เก็บกระดาษคําตอบ 
  

กรรมการคุมสอบต้องแจกและเก็บกระดาษคําตอบเป็นรูปตัว U  เรียงตามลําดับเลขที่นัง่สอบจากน้อยไป
หามาก  และในการแจกกระดาษคําตอบควรตรวจสอบว่ารายชื่อบนกระดาษคําตอบตรงกับผู้เข้าสอบ            
ตามแผนผังที่นัง่สอบ 
 
 
 
 
1.  การจัดสรรค่าดําเนินการจัดสอบ N-NET 
  

สทศ. จะจัดสรรค่าดําเนินการจัดสอบ N-NET  ปีการศึกษา 2254  ให้กับศูนย์สอบโดยคิดใน          
อัตรา 50 บาท/คน/ฉบบัวชิา  (แยกเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)   

ทั้งนี้ สทศ. จะโอนเงินจัดสรรให้กับศูนย์สอบภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 และศูนยส์อบจะต้องส่ง
เลขที่บัญชีให้ สทศ. ภายในเดือนธันวาคม 2554  (ดูรายละเอียดได้ที่ปฏิทินการศึกษา)   
 
 

6.  รูปแบบกระดาษคาํตอบ 

7.  การแจก-เก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 

8.  เกณฑ์และอัตราคา่ใช้จา่ยในการดาํเนนิการจัดสอบ N-NET 
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2.  การสั่งจ่ายและการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินของศูนย์สอบ 
 

 1.  การสั่งจ่ายเงินและการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินงานของศูนย์สอบ  แต่ละศูนย์สอบจะต้อง
อยู่ภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  บัญชีแนบท้าย 7/2  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
 ทั้งนี้  หากการสั่งจ่ายเงินหรือการอนุมัติการเบิกจ่ายจําเป็นต้องมีการดําเนินการนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ในบัญชีแนบท้ายดังกล่าวหรือที่กําหนดไว้แล้ว  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานประจํา
ศูนย์สอบ  หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานประจําศูนย์สอบ  โดยคํานึงถึงความจําเป็น ความเหมาะสมและ
ประหยัด  ภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่ได้รับ  โดยยึดถือประโยชน์ของการดําเนินงานเป็นสําคัญ 
 2.  การสั่งจ่ายเงินและการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินงานของศูนย์สอบแต่ละศูนย์  ให้ประธาน
ประจําศูนย์สอบหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากประธานศูนย์สอบ  พิจารณาตามความเหมาะสมจากจํานวนที่ได้รับ
จัดสรร  โดยอาจจ่ายตํ่ากว่าอัตราจํานวนเงินที่กําหนดไว้ 
 
3.  อัตราค่าใชจ้่ายในการจัดสอบ N-NET 
  
 ศูนย์สอบจะต้องดําเนินการเบิกจ่ายในการดําเนินงานของศูนย์สอบ  โดยยึดอัตราการเบิกจ่ายตามบัญชี
แนบท้ายของสทศ.  และรวบรวมเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ที่ศูนย์สอบเพื่อรอการตรวจสอบ 
 

บัญชีแนบท้าย 7/2   
 อัตราค่าใช้จา่ยในการดําเนินการทดสอบการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 

1. ค่าใช้จ่ายระดับสทศ. 
 1.1 ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ศูนย์สอบส่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกินห้าคนต่อหนึ่งศูนย์สอบ)  

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนตอ่ครั้งต่อคน(บาท) 

1. ประธานประจําศูนย์สอบหรือ
ผู้แทน 
2. เจ้าหน้าที่ 

400 
300 

1.2 ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เบิกตามอัตราที่จ่ายจริง หรือ 
1.2.2 เบิกในอัตราเหมาจ่ายครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือ 
1.2.3 เบิกค่าพาหนะชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล     

กิโลเมตรละ 5 บาท 
1.3 ค่าที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคืนละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน           

หรือเบิกตามอัตราที่จ่ายจริงคืนละไม่เกิน 1,600 บาทต่อคน  
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1.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการจัดประชุม 
 1.4.1 ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่าย

คนละไม่เกิน 100 บาทต่อมื้อ 
  1.4.2 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุมให้เบิก
ในอัตราเหมาจ่ายคนละไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อ 
 
2. ค่าใช้จ่ายระดับศูนย์สอบ 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมระดับศูนย์สอบ 
  2.1.1 ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนตอ่ครั้งต่อคน

(บาท) 

1. ประธานประจําศูนย์สอบ 
2. คณะทํางานประจําศูนย์สอบ 

400 
300 

  2.1.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการจัดประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.4 โดยอนุโลม 
2.2 ค่าใช้จ่ายกรณีที่ศูนย์สอบจัดประชุมตัวแทนสนามสอบเพื่อเตรียมการและชี้แจงการจัดสอบ (ให้มีการ

จัดประชุมหนึ่งครั้งต่อการดําเนินการทดสอบหนึ่งครั้ง และเชิญตัวแทนคณะทํางานระดับสนามสอบ สนามสอบละ
ไม่เกินห้าคน) 

  2.2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการจัดประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.4 โดยอนุโลม 
 2.2.2 ค่าเช่าห้องประชุม (ถ้ามี) ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 1,500 บาท 

2.2.3 ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.2 โดยอนุโลม 
2.2.4 ค่าที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.3 โดยอนุโลม 
2.2.5 ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท 

2.3 ค่าใช้จ่ายกรณีที่สนามสอบจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมการและชี้แจงการจัด
สอบ 

 ก่อนวันสอบให้สนามสอบเชิญคณะทํางานระดับสนามสอบ ได้แก่  กรรมการกลาง  กรรมการ
คุมสอบ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆประจําสนามสอบ เพื่อประชุมเตรียมการและชี้แจงการจัดสอบ 

 2.3.1 ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท 
2.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนตอ่คน 

วันทําการ วันหยุด 

1. ประธานประจําศูนย์สอบ เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาทต่อการดําเนินการทดสอบหนึ่งครั้ง 

2. คณะทํางานประจําศูนย์สอบ 400 บาท/วัน 600 บาท/วัน 

3. ตัวแทนศูนย์สอบปฏิบัติงาน ณ สนามสอบ 400 บาท/วัน 600 บาท/วัน 
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2.5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบ-สนามสอบ(ไป-กลับ)  
2.4.1 ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.3 โดยอนุโลม 
2.4.2 ค่าที่พัก(ถ้ามี) ให้เบิกตามอัตราในข้อ 1.3 โดยอนุโลม 
 

3. ค่าใช้จ่ายระดับสนามสอบ 
 3.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนตอ่คนต่อวัน(บาท) 

วันทําการ วันหยุด 

1. หัวหน้าสนามสอบ 
2. กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบสํารอง 
พยาบาล บุรุษพยาบาล 
3. คนงาน นักการภารโรง พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

400  
300 

 
200 

600  
500 

 
300 

หมายเหตุ  (1) หนึ่งวันแบ่งเป็นภาคเช้า (ก่อนเที่ยงวัน) และภาคบ่าย (หลังเที่ยงวัน) ถ้าปฏิบัติงานเพียงภาคใด
ภาคหนึ่งให้ได้รับอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนต่อหนึ่งวัน 

     (2) ให้หัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงาน และคนงาน นักการ ภารโรง (จํานวนคนงาน นักการ ภาร
โรง หนึ่งคนต่อห้าห้องสอบ) ประจําสนามสอบได้รับค่าตอบแทนในการเตรียมสถานที่สอบและจัดสถานที่สอบให้เรียบร้อย
ในวันก่อนเปิดสนามสอบและวันหลังปิดสนามสอบอย่างละหนึ่งวัน โดยให้หัวหน้าสนามสอบได้รับในอัตราวันละ 300 
บาท ผู้ประสานงานและคนงาน นักการ ภารโรงได้รับในอัตราวันละ 200 บาท 

3.2 ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นสนามสอบ ให้คํานวณจากจํานวนรวมทั้งหมดของผู้มีสิทธิเข้าสอบรวม
ทุกวิชา ณ สนามสอบนั้นต่อการจัดสอบแต่ละครั้ง โดยให้เบิกในอัตรา 1 บาทต่อผู้มีสิทธิเข้าสอบหนึ่งคนต่อหนึ่ง
วิชา ในกรณีที่สนามสอบได้รับค่าตอบแทนต่ํากว่า 1,000 บาท ให้สนามสอบได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท 

3.3 ค่าเครื่องดื่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบ ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 30 บาทต่อคน 
 

4.  การดําเนินการของศูนย์สอบ  และการเก็บหลักฐาน 
 สทศ.จะจัดโอนเงินให้ศูนย์สอบผ่านธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ขอให้ศูนย์สอบดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  แจ้งชื่อบัญชีของศูนย์สอบ  หมายเลขบัญชีและสาขา ให้ สทศ.ภายในเดือนธันวาคม 2554  โดยขอให้
ทําหนังสือแจ้งเป็นทางการ  เพื่อจะได้โอนเงินให้ตามกําหนดเวลา 
 2.  เมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ศูนย์สอบต้องออกใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับต่อระดับช้ัน  หรือ 1 ฉบับ
รวมท้ัง 2 ระดับช้ัน  (กรณี 1 ฉบับรวม 2 ระดับต้องระบุในใบเสร็จรับเงินว่าได้รับระดับช้ันละเท่าไหร่)  ตาม
จํานวนเงินที่ได้รับในแต่ละงวดแล้วจัดส่งให้ สทศ. ทันที 
 3.  เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการสอบ  ให้ศูนย์สอบทํารายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  (N-NET)  ระดับศูนย์สอบ  แยกตามระดับช้ันตามจํานวน
เงินที่ได้รับและใช้จริง  (หากมีเงินเหลือไม่ต้องส่งคืน สทศ.) 
 4.  เก็บหลักฐานการเงินทุกฉบับไว้ที่ศูนย์สอบ  เพื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ สทศ. 



คูมือการจัดสอบ N‐NET  ปการศึกษา 2554 หนา 21 
 
 
 
 
 

 สทศ. บริหารการรับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารสําหรับการจัดสอบ  ไปยัง
สนามสอบผ่านศูนย์สอบ (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด 
และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รวม 77 ศูนย์สอบ)  ดังนี้ 

 
1.  ขั้นตอนการส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารสําหรับการจัดสอบจาก สทศ. ถึง ศูนยส์อบ 
  

สทศ. จัดส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารสําหรับการจัดสอบไปยังศูนย์สอบ  เพื่อส่งต่อไปยัง
สนามสอบโดยใช้รถของบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยสูง 
 ในการจัดส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารสําหรับการจัดสอบ  จาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบ จะ
จัดส่งเป็น 3 ระยะ 
 

ระยะที่ 1 : เดือนมกราคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.  เส้นทางการรับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารสําหรับการจัดสอบ 

1.  ส่งคูม่ือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ระดับสนาม
สอบและกรรมการคุมสอบ 
2.  ส่ง DVD  การคุมสอบ  เพื่อให้ศูนย์สอบนําไปใช้ในการประชุมช้ีแจงสนามสอบ และกระจายให้แก่สนาม
สอบเพื่อแจกรรมการคุมสอบ 
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ระยะที่ 2 : ประมาณวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที่ 3 : ประมาณวันที่  20 – 23 กุมภาพันธ์ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งกล่องเอกสารและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสอบ  ภายในกล่องประกอบด้วย 
1.  ซองเอกสารของศูนย์สอบ  (ภายในม ี1. แบบฟอร์มการจัดสอบฯ  2.  บัญชีส่งจํานวนกล่อง
กระดาษคําตอบและเอกสารอื่นๆ จากศูนยส์อบถึง สทศ.  3.รายงานผลการปฏิบัติงานของจัวแทนศูนย์สอบ 
ประจําสนามสอบ  4.รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดสอบ N-NET ระดับศูนย์สอบ) 
2.  ซองเอกสารของสนามสอบเท่าจํานวนสนามสอบ (ภายในมี 1.บัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบสําหรับติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และหน้าห้องสอบ  2.สต๊ิกเกอร์ช่ือผู้เข้าสอบสําหรบัติดโต๊ะ  3.แผนผังทีน่ั่งสอบ  4. ใบเซ็นชื่อ
ผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  5.ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)  6.ใบคําขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6)  7.ประกาศ
ระเบียบการเข้าห้องสอบ  8.บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับ
กรรมการคุมสอบ  9.บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารฯจากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ  
10.รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดสอบ N-NET  ระดับสนามสอบ  11.ใบสาํคัญรับเงินค่าเบี้ย
เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานประจําสนามสอบ) 

สนามสอบนําเอกสารการจัดสอบไปประชาสัมพันธ์และดําเนินการเตรียมการจัดสอบตามคู่มือการจัดสอบฯ 

1.  กล่องแบบทดสอบ     2.  กล่องกระดาษคําตอบ   
3.  กล่องกระดาษคําตอบสํารอง     4.  กล่องปรับขนาดสําหรับใส่ซองกระดาษคําตอบกลับ 
โดย สทศ. จะจัดส่งไปให้ประธานศูนย์สอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ตามกําหนดการส่งของ สทศ.) 
ศูนย์สอบต้องจัดเตรียมสถานที่เก็บที่ปลอดภัย  เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจรับ  และคนงานในการขนแบบทดสอบ
ไปเก็บ 
หมายเหตุ  ในแต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสํารองและกระดาษคําตอบสํารอง ให้กับผู้เข้าสอบ 
 

ประธานศูนย์สอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ตรวจนับจํานวนกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคําตอบ กล่อง
กระดาษคําตอบสํารอง และกล่องปรับขนาดสําหรับบรรจุซองกระดาษคําตอบ  ให้ครบถ้วนและจัดเก็บใน
สถานที่ปลอดภัยเพื่อส่งมอบให้สนามสอบในวันและเวลาที่นัดหมาย 
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2.  ขั้นตอนการส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารสําหรับการจัดสอบจากศูนย์สอบ ถึง สนามสอบ 

 

ในการจัดส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารสําหรับการจัดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ  
กําหนดจัดส่งเป็น 3 ระยะ  ตามกําหนดการนัดหมายของศูนย์สอบ  ดังนี้ 
 

ระยะที่ 1 : เดือนมกราคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 2 : เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ส่งคูม่ือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ระดับสนาม
สอบและกรรมการคุมสอบ 
2.  ส่ง DVD  การคุมสอบ  เพื่อให้สนามสอบนําไปศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบและ
เตรียมความพร้อมในการจัดสอบ 

1.  ซองเอกสารของสนามสอบ  (ภายในมี 1.บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบสําหรับติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และหน้า
ห้องสอบ  2.สต๊ิกเกอร์ช่ือผู้เข้าสอบสําหรับติดโต๊ะ  3.แผนผังที่นั่งสอบ  4. ใบเซ็นชื่อผู้เขา้สอบ (สทศ.2)     
5.ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)  6.ใบคําขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6)  7.ประกาศระเบียบการเข้าห้อง
สอบ  8.บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ        
9.บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารฯจากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ  10.รายงานผลการ
ปฏิบัติงานการดําเนินการจัดสอบ N-NET  ระดับสนามสอบ  11.ใบสําคญัรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน
ประจําสนามสอบ) 

สนามสอบนําเอกสารสําหรับการจัดสอบไปประชาสัมพันธ์และดําเนินการเตรียมการจัดสอบ โดยปฏิบัติตาม
คู่มือการจัดสอบ ฯ 
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ระยะที่ 3 : ก่อนวันสอบหรือในวันสอบ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ขั้นตอนการส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารสําหรับการจัดสอบจากสนามสอบ ถึง ศูนย์สอบ 
  
 

หลังจากเสร็จส้ินการสอบ หรือตามกําหนดการนัดหมายของศูนย์สอบ  ให้สนามสอบดําเนินการดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานศูนย์สอบส่งมอบกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคําตอบ กล่องกระดาษคําตอบสํารอง และกล่อง
ปรับขนาดสําหรับบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ ใหห้ัวหน้าสนาม  ตามวันและเวลาที่ศนูย์สอบได้นัดหมาย  

กรณีสนามสอบรับแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบในวันสอบ 
หัวหน้าสนามสอบต้องกํากับ ดแูล ตลอดการ
จัดสอบ 

กรณีสนามสอบรับแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบก่อนวันสอบ 
หัวหน้าสนามสอบ นําไปเก็บรกัษาไวใ้นสถานที่ที่
ปลอดภัยก่อนการสอบ 

หัวหน้าสนามสอบ กํากับ ดูแลตลอดการจัดสอบ 

เมื่อกรรมการคมุสอบนํากระดาษคําตอบมาส่ง  หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง  ตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบว่า
ครบถ้วน จงึปิดผนึกซองกระดาษคําตอบ และปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเอง  ต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 

หัวหน้าสนามสอบ นําซองกระดาษคําตอบทั้งหมดของทกุห้องสอบ บรรจุลงในกล่องปรับขนาดสําหรับใส่ซอง
กระดาษคําตอบกลับ  (กล่องสามารถบรรจุซองกระดาษคําตอบได้ประมาณ 15 ซอง ) แล้วปิดผนึกกล่องใหเ้รียบรอ้ย  
พร้อมกรอกขอ้มูลหน้ากล่องใหค้รบถ้วน 
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4. ขั้นตอนการส่งกล่องกระดาษคําตอบ กล่องแบบทดสอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ถึง สทศ. 
 
 หลังเสร็จส้ินการสอบ  ให้ศูนย์สอบเตรียมจัดส่งกล่องกระดาษคําตอบ  กล่องแบบทดสอบและเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบเพื่อส่งให้ สทศ. ซึ่งมีกําหนดการส่ง  ดังนี้ 
 

ระยะที่ 1 : การส่งกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบ   
   
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 2 : การส่งแบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 

หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ  จัดส่ง 

1.  กล่องกระดาษคําตอบ  2.กล่องแบบทดสอบ  3.ซองเอกสาร  (ที่บรรจุ 1.ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ที่เหลือ 1 แผ่น  
2.ใบเซ็นชื่อผู้เขา้สอบกรณพีิเศษ (สทศ.3) ถ้าม ี 3.ใบคําขอแกไ้ขข้อมูล (สทศ.6)  4.บัญชรีับส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบระหว่างหัวหนา้สนามสอบกับกรรมการคุมสอบ  5.บัญชีส่งกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารฯจาก
หัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ  6.รายงานผลการดําเนินการจดัสอบฯ ระดับสนามสอบ  7.ใบสําคัญรับเงินค่าเบี้ยเล้ียง
ผู้ปฏิบัติงานประจําสนามสอบ  8.เอกสารอื่นๆ (ถ้าม)ี  ให้แก่ประธานศูนย์สอบ 

ประธานศูนย์สอบรวบรวมกลอ่งกระดาษคําตอบ กล่องแบบทดสอบ และเอกสารต่างๆของทุกสนามสอบ จัดเก็บไว้ในที่
ปลอดภัยที่ศูนยส์อบ  และให้ศูนย์สอบกรอกขอ้มูลในบัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารอื่นๆ จากศูนย์
สอบถึง สทศ.  เพื่อเตรียมส่งมอบให้ สทศ. ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

สทศ. จะไปรับกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบ ตามวันที่นัดหมาย  ศูนย์สอบจะต้องส่ง  
1.  กล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบของทุกสนามสอบ  2.บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบจากศูนย์
สอบถึง สทศ.  3.แบบคําขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6)  ถ้ามี  4.เอกสารอื่นๆ  

สทศ. จะจัดส่งรถไปรับกล่องแบบทดสอบทีศู่นย์สอบตามวันที่ได้นัดหมาย  และขอให้ศูนย์สอบจัดเตรียม
กล่องแบบทดสอบของทุกสนามสอบให้เรยีบร้อย ครบถว้นตามจํานวน และกรอกข้อมูลการส่งมอบในบัญชี
ส่งจํานวนกล่องแบบทดสอบจากศูนย์สอบถึง สทศ. (N-NET4) 
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ระยะที่ 3 :  การส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ N-
NET ระดับศูนย์สอบ  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รายงานตัวต่อหัวหน้าสนามสอบ ก่อนเวลาสอบ  30  นาที 
2.  รับซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  ตรวจสอบซอง

แบบทดสอบว่าชํารุดหรือมีการเปิดซองแบบทดสอบก่อนหรือไม่ หากพบปัญหาให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทันที 
 3.  ก่อนถึงเวลาสอบ 15 นาที  ให้กรรมการคุมสอบยืนประจําที่ประตูเพื่อควบคุมการตรวจหลักฐานของ
ผู้เข้าสอบ  โดยกรรมการคุมสอบตรวจสอบรูปถ่ายในบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนกับผู้เข้าสอบ
ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน  และตรวจสอบไม่ให้ผู้เข้าสอบเอาหนังสือ   สมุดหรือเศษกระดาษเข้าห้องสอบ  

4.  อธิบายให้ผู้เข้าสอบทราบเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการสอบ  และอ่านประกาศสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เรื่อง ข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบ N-NET  ประจําปีการศึกษา 
2554   

5.  ก่อนถึงเวลาสอบประมาณ 10 นาที  ให้กรรมการคุมสอบเชิญผู้เข้าสอบ  2  คน เป็นสักขีพยานในการ
เปิดซองแบบทดสอบพร้อมลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
(สทศ.2) ทั้ง 2 แผ่น   

6.  กรรมการคุมสอบแจกกระดาษคําตอบให้ตรงกับผู้เข้าสอบตามลําดับเลขที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U  ดังนี้ 
  

10.  วิธีการทาํงานของกรรมการคุมสอบ 

ศูนย์สอบต้องจัดส่งสรุปรายงานการดําเนินการจัดสอบ N-NET  ระดับศูนย์สอบ  โดยสงัเคราะห์จาก
รายงานผลการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ  และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ N-NET แยกเป็นระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้กับ สทศ. ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ 
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7.  แจ้งให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อมูล  ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน เลขที่นั่งสอบ ช่ือวิชาที่สอบ วันที่
สอบ  และสถานที่สอบ  ว่าเป็นของผู้เข้าสอบ  ก่อนลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบในกระดาษคําตอบ (สทศ.1)  ด้วย
ปากกา ให้เหมือนกับในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)     
  8.  การใช้กระดาษคําตอบในกรณีต่างๆ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   
   8.1  กรณีที่กระดาษคําตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชํารุด  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   ☺  ระบายตรงช่อง ย  “ยกเลิก”  ในกระดาษคําตอบแบบลงข้อมูล 
   ☺  นํากระดาษคําตอบสํารองให้ผู้เข้าสอบ  โดยให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลบนหัวกระดาษให้
ครบถ้วน       
   8.2  กรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ หมายถึง ผู้เข้าสอบที่ไม่มีช่ือในใบเซ็นชื่อ 
(สทศ.2)   เนื่องจากทางโรงเรียนได้ขอเพิ่มข้อมูลภายหลังจากที่ สทศ. ได้ประกาศเลขที่นั่งสอบแล้ว  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงสนามสอบ  ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก สทศ. ให้เข้าสอบในสนามสอบนั้นได้   ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   ☺ ใช้แบบทดสอบสํารองและกระดาษคําตอบสํารอง 
   ☺ ให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลบนหัวกระดาษคําตอบให้ครบถ้วน  ระบายตรงช่อง พ  “ผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ”  และระบายเลขที่นั่งสอบ 

 
-รูปแบบกระดาษคําตอบแบบลงข้อมูล- 

 

 
 
 
 
 
 

  
-รูปแบบกระดาษคําตอบสํารอง- 
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9.  การแจกแบบทดสอบ ให้กรรมการคุมสอบแจกเป็นรูปตัว U เหมือนกระดาษคําตอบ  พร้อมทั้งอ่าน
คําช้ีแจงที่ปรากฏบนหน้าปกให้ผู้เข้าสอบทราบ  และแจ้งให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบบนปกแบบทดสอบให้
ครบถ้วน 
  10. ประกาศให้ผู้เข้าสอบตรวจนับจํานวนหน้า และจํานวนข้อของแบบทดสอบให้ครบถ้วน หาก
แบบทดสอบหน้าใดหรือข้อใดพิมพ์ไม่ชัดเจน   ให้แจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อเปลี่ยนแบบทดสอบฉบับใหม่ทันที 
  11.  ประกาศให้ผู้เข้าสอบเริ่มทําแบบทดสอบเมื่อถึงกําหนดเวลาตามตารางสอบ  โดยยํ้าให้ชัดเจนว่าให้
ระบายคําตอบด้วยดินสอดํา  2B  เท่านั้น 
  12.  หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) 
ทั้ง 2 แผ่น  ยํ้าว่าให้ผู้ เข้าสอบลงลายมือชื่อให้เหมือนกับในกระดาษคําตอบ แล้วเก็บแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบของนักเรียนที่ขาดสอบกลับคืน   
  13.  กรณีมีผู้ขาดสอบให้กรรมการคุมสอบใช้ดินสอดํา  2B  ระบายในช่อง ข “ขาดสอบ”  บน
กระดาษคําตอบ พร้อมทั้งเขียนคําว่า ขาดสอบ  ด้วยปากกาแดงลงในช่องลายมือชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) 
  14.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน  30  นาที  เข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบที่มาสาย(ก่อน 30นาที) ไม่ว่า
กรณีใดๆ จะไม่ได้รับการต่อเวลาสําหรับการสอบในวิชานั้นๆ 
 15. ห้ามกรรมการคุมสอบแก้ไขแบบทดสอบหรืออธิบายใดๆเพิ่มเติมจากแบบทดสอบ  เว้นแต่จะได้รับ
แจ้งจากหัวหน้าสนามสอบ  ห้ามผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ  นําแบบทดสอบใดๆ ออกไปจากห้องสอบ  
แบบทดสอบถือเป็นเอกสารลับทางราชการและเป็นสมบัติของ  สทศ. 

16.  ห้าม ไม่ให้ผู้เข้าสอบจดบันทึกข้อความใดๆ  ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
17.  ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีความจําเป็นต้องเข้าห้องน้ํา  ให้กรรมการคุมสอบติดตามผู้เข้าสอบและตรวจดู

ภายในห้องน้ําก่อนและหลังจากที่ผู้เข้าสอบใช้ห้องน้ํานั้น 
18.  กํากับการสอบในห้องสอบตลอดเวลายกเว้นมีเหตุจําเป็นจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน อยู่ในห้อง

สอบ 
          -  ผู้เข้าสอบที่ทําข้อสอบเสร็จแล้ว  ให้วางกระดาษคําตอบบนข้อสอบ 
  -  กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ  แยกจากตัวข้อสอบ 

19.  ประกาศเวลา  ให้ผู้เข้าสอบทราบเมื่อการสอบผ่านไป  1  ช่ัวโมงและก่อนหมดเวลาสอบ  5  นาที 
เมื่อหมดเวลาสอบต้องประกาศให้ผู้เข้าสอบวางดินสอหรือปากกา หยุดทําแบบทดสอบและห้ามผู้เข้าสอบลุก
จากที่นั่ง  จนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
 20.  ตรวจดูความเรียบร้อยของการเขียนข้อมูลและการระบายเลขที่นั่งสอบบนกระดาษคําตอบ (ใน
กรณีใช้กระดาษคําตอบสํารอง)  และตรวจดูการลงลายมือชื่อ  
 21.  รวบรวมและนับจํานวนกระดาษคําตอบทั้งหมดให้ครบถ้วนทั้งของผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ  โดย
ตรวจสอบให้ตรงกับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  เรียงลาํดับกระดาษคําตอบจากเลขที่นั่งสอบน้อยไปหามาก
ตามลําดับ  แลว้หุ้มด้วยใบเซ็นชื่อและใช้กระดาษแข็งปิดด้านบนและด้านล่าง  ก่อนบรรจุลงในซอง
กระดาษคําตอบและลงลายมอืชื่อให้เรียบร้อย  โดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง 
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 22.  กรณีมผีู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  ให้เรียงกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบจากหมายเลขที่นัง่สอบน้อยไปหา
มากตามลําดับ  แล้วหุ้มด้วยใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)  ก่อนบรรจุลงในซองกระดาษคําตอบ 
 23.  นําเอกสารต่อไปนี้ส่งหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง 
  1.  ซองกระดาษคําตอบที่กรอกข้อมูลหน้าซองเรียบร้อยแล้ว 
  2.  กระดาษคาํตอบที่มีจํานวนครบตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ  ซึ่งเมื่อหัวหน้าสนามสอบ/
กรรมการกลาง นับจํานวนต่อหน้ากรรมการคุมสอบครบถว้นแล้ว   จึงปิดผนึกและปดิทับด้วยเทปกาวพิเศษที่ให้
มาบนปากซอง 
  3.  แบบทดสอบที่มีจํานวนครบถ้วนและบรรจุใสซ่องเรียบร้อย  ตามจํานวนที่ระบุไว้หน้าซอง
ของแต่ละห้องสอบที่รับมา 
 24.  ลงลายมอืชื่อส่งกระดาษคําตอบในบัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  ระหว่างหัวหน้า
สนามสอบ/กรรมการกลาง กับกรรมการคุมสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อปฏิบัติที่ต้องแจ้งผู้เข้าสอบ 
ขอให้กรรมการคุมสอบโปรดดําเนินการแจง้ผู้เขา้สอบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้การคุมสอบมีความ

โปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.  หลกัฐานทีใ่ช้ในการสอบ คือ บัตรประจําตวันักเรียนหรือบตัรประจําตัวประชาชน 
 2.  กรณทีี่ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชนไมถู่กตอ้ง  ให้ผู้เขา้สอบเขียนใบคําร้องขอแก้ไขขอ้มูล (สทศ.6)  ได้
ที่กรรมการกลาง  แล้วสนามสอบรวบรวมส่งศนูย์สอบ 
 3.  ห้ามผู้เข้าสอบนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  เข้าห้องสอบ 
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ภาคผนวก  
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สทศ.1 

กระดาษคําตอบ 

 

ตัวอย่างกระดาษคําตอบแบบลงข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกระดาษคําตอบสํารอง  (ไม่ลงขอ้มูลผู้เข้าสอบ) 
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สทศ.2 

ใบเซน็ชื่อผู้เขา้สอบ 

ระดับชั้น..............................รหสัศูนย์สอบ....................................ชื่อศูนย์สอบ.................................................... 
รหัสนามสอบ..................ชื่อสนามสอบ....................................ตึก / อาคาร.................................. ชั้น.................. 
ห้องสอบ........................รหัสชุดวิชา..........ชือ่วชิา..................วนัที่สอบ........................  เวลาสอบ..................  น. 
เลขที่นัง่สอบ..................... - ....................  =  30  คน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ลําดับที่     เลขที่นั่งสอบ     เลขประจําตัวประชาชน        ลายมือชื่อ              ชื่อ-สกุล                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        1       ............       .......................                      ………………………..             ………………………..  
        2       ............       .......................                      ………………………..             ……....………………. 
          3       ............       .......................                      ………………………..             ………………………..  
        4       ............       .......................                      ………………………..             ………………………..  
   
       .....       ............       .......................                      ………………………..             ……………....………. 
       30       ............       .......................                      ………………………..             ………………………..  

 

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   30  คน 

จํานวนผู้เข้าสอบจริง ..........  คน 

จํานวนผู้ขาดสอบ .…......  คน 

ลายเซ็นกรรมการคุมสอบ  1........................................................... 
2............................................................. 
 
 
 

 
 

        

 

 

 

 

การยืนยันความเรียบรอยของซองแบบทดสอบ 
สําหรับผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบ 
ขอยืนยันวาซองแบบทดสอบอยูในสภาพเรียบรอยดี  และยังไมมีการเปดกอนทําการสอบ 
 

ลงชื่อ.............................................(ผูเขาสอบ  คนที่ 1)     ลงชื่อ............................................... (กรรมการคุมสอบ  คนที่ 1) 
เลขที่นั่งสอบ .................................          ตําแหนง............................................ 
ลงชื่อ.............................................(ผูเขาสอบ  คนที่ 2)     ลงชื่อ................................................(กรรมการคุมสอบ  คนที่ 2) 
เลขที่นั่งสอบ .................................          ตําแหนง............................................ 
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 สทศ.3 

ใบเซน็ชื่อผู้เขา้สอบ (กรณพีเิศษ) 

ระดับชั้น..............................รหสัศูนย์สอบ....................................ชื่อศูนย์สอบ.................................................... 
รหัสนามสอบ.......................ชื่อสนามสอบ....................................ตึก / อาคาร..............................ชั้น..................    
ห้องสอบ..............................รหสัชุดวิชา.......... ชื่อวิชา..................วันที่สอบ.....................เวลาสอบ.................  น. 

    

ลงชื่อ....................................................  กรรมการคุมสอบ 1    ลงชื่อ................................................  กรรมการคุมสอบ 2 

     (.....................................................)                (................................................) 

 
 
 
 
 

เลขที่นั่งสอบ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล  (เขียนตัวบรรจง) ชื่อโรงเรียน ลายเซ็นผู้เข้าสอบ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมจํานวนผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ)  ทัง้หมด คน 
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สทศ.5 
แบบฟอร์มสาํหรับผูป้ฏิบัติผดิระเบยีบการสอบ 

 

สําหรบัผูเ้ขา้สอบ  
เลขที่นั่งสอบ..............................................เลขประจําตัวประชาชน ................................................................... 
ช่ือ นาย/นางสาว .....................................................นามสกุล............................................................................ 
สอบวิชา.................................... รหัสวิชา...................... วันที่...................................เวลา............................... น. 
ที่สนามสอบ............................................................ตึก/อาคาร......................... ช้ัน............. ห้อง....................... 

  กรณีไม่มีหลักฐานการเขา้สอบ     กรณีผิดสนามสอบ     กรณีอื่นๆ 

ระบุเหตุผล  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  และรับทราบว่าการประกาศผลสอบอยู่ใน
ดุลยพินิจของ สทศ. 

      

 ลงชื่อ...............................................................(ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรบัสนามสอบ 
ความเห็นหัวหน้าสนามสอบ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
  

      ลงชื่อ............................................................(หวัหน้าสนามสอบ) 
  

ความเห็นตัวแทนศูนย์สอบ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
ลงชื่อ............................................................(ตวัแทนศูนย์สอบ) 

   

รับทราบและใหผู้้เข้าสอบเข้าสอบเป็นกรณีพิเศษ 
 

ลงชื่อ....................................................  กรรมการคุมสอบ 1    ลงชื่อ................................................  กรรมการคุมสอบ 2 
     (.....................................................)                (................................................) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รับทราบและเสนอ สทศ. 

ลงชื่อ............................................................(ประธานศูนย์สอบ) 
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สทศ.6 
แบบคําขอแก้ไขข้อมูล 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรยีน (N-NET)  ประจําปีการศึกษา 2554 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระดับชั้น....................... รหัสศูนย์สอบ............................ ชื่อศูนย์สอบ............................................. 
รหัสสนามสอบ................... ชื่อสนามสอบ........................... ชื่อโรงเรียน............................................ 
ข้าพเจ้า /นาย/นางสาว  ............................................................................................................ 
เลขที่นั่งสอบ   
โทรศัพท์บ้าน..............................................................โทรศัพท์มอืถือ................................................................ 
โทรสาร...................................................................... อเีมล์.............................................................................. 
 มีความประสงค์จะขอแกไ้ขข้อมูล  ดังนี้ 

รายการ จากเดิม ขอแก้ไขเป็น 

1.  เพศ   

2.  ชื่อ   

3.  นามสกุล   

4.  เลขประจําตัวประชาชน   

5.  รหัสโรงเรียน   

6.  เลขประจําตัวนักเรียน   
  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาหลักฐานที่จําเป็น   เพื่อประกอบการขอแก้ไขมาด้วยแล้ว  คือ 
 สําเนาบัตรประชาชน    ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน   อื่นๆ (ระบุ).....................  
    

     ลงชื่อ .......................................................... 
      (                    ) 
     วันที่ ................./......................../................. 
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N-NET 1 

บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหว่างกรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (สําหรับหัวหน้าสนามสอบ เป็นผู้ลงบันทึก และส่งเก็บไวท้ี่ศูนยส์อบ) 

 

ระดับชั้น................................              รหัสศูนย์สอบ................................  ชื่อศูนย์สอบ.............................................................. 
รหัสสนามสอบ....................................................   ชื่อสนามสอบ................................... รหัสชุดวิชา....................... ชื่อวิชา............................................... 
วันที่สอบ...............................................................    เวลาสอบ.............................น. 
 

ก่อนการสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

ห้องสอบ 
จํานวนซอง 

ชื่อผู้รับแบบทดสอบ 
จํานวน 
สทศ.2 

จํานวนผู้มีสิทธิส์อบตาม สทศ.2 จํานวน 
สทศ.3 

จํานวนผู้เข้าสอบ
กรณพีิเศษ 

ชื่อผู้ส่งซองกระดาษคําตอบ 
แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เข้าสอบ ขาดสอบ 

          

          

          

          

          

          

          

  รวม       

ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว ้
    ลงชื่อผู้รับ....................................................................ประธานศนูย์สอบ 

                                                                                                                                      (.................................................................) 
                                                                                                                                                            ……….. / ……………… / ………… 



คูมือการจัดสอบ N‐NET  ปการศึกษา 2554 หนา 37 
 

N-NET 2 
(สําหรับหวัหน้าสนามสอบ เป็นผู้ลงบันทึก และส่งเก็บไวท้ี่ศูนยส์อบ) 

บัญชีรับส่งจํานวนกล่องแบบทดสอบ กลอ่งกระดาษคําตอบและเอกสารอื่นๆ จากหัวหน้าสนามสอบ ถึง ศนูย์สอบ   

ระดับชั้น................................          รหัสศูนยส์อบ................................        ชื่อศูนย์สอบ............................................................................... 
รหัสสนามสอบ...................................................ชื่อสนามสอบ.............................................................วันที่สอบ...........................................................เวลาสอบ.............................น. 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนแบบทดสอบ จํานวนกระดาษคําตอบ 

จํานวน สทศ.2 
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2 

จํานวน สทศ.3 
จํานวนผู้เข้า

สอบกรณีพิเศษ 
จํานวนซอง
เอกสารอื่นๆ ซอง กล่อง ซอง กล่อง เข้าสอบ ขาดสอบ 

            

            

            

            

            

รวม           

 
ลงชื่อผู้ส่ง  ............................................................หัวหน้าสนามสอบ 

(.................................................................) 
                                                                                                                                                            ……….. / ……………… / ………… 

 

ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว ้
 

    ลงชื่อผู้รับ....................................................................ประธานศนูย์สอบ 
                                                                                                                                      (.................................................................) 

                                                                                                                                                            ……….. / ……………… / ………… 
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N-NET 3 
 (สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วนาํส่ง สทศ. พร้อมกล่องกระดาษคําตอบ) 

บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบและเอกสารอื่นๆ  จาก ศูนย์สอบ ถึง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ 
 

ระดับชั้น.................................            วันที่สอบ ....................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ...................................................           ชื่อศูนย์สอบ.................................................................. 
ชื่อประธานศูนย์สอบ............................................................... โทรศัพท…์…..……………………………. 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................  โทรศัพท…์…..……………………………. 

 

ลําดับที ่ ชื่อสนามสอบ 
จํานวน 

หมายเหต ุ
กล่องกระดาษคําตอบ ซองเอกสาร(ถ้ามี) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

รวมจํานวนทั้งหมด         ...................สนามสอบ              ...............กล่อง                  ..............ซอง 
ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ

 

ลงชื่อผู้ส่ง.....................................................  ประธานศูนย์สอบ 
                                                                                 (...................................................) 

.......... /.................../............. 
ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ

 

ลงชื่อผู้รับ.....................................................  เจา้หน้าที่  สทศ. 
(...................................................) 
  .......... /.................../.............. 
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N-NET 4 

(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วนําส่ง สทศ. พร้อมกล่องแบบทดสอบ) 

บัญชีส่งจํานวนกล่องแบบทดสอบ  จาก ศูนยส์อบ ถึง สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ 
 
ระดับชั้น.................................            วันที่สอบ ....................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ...................................................           ชื่อศูนย์สอบ.................................................................. 
ชื่อประธานศูนย์สอบ............................................................... โทรศัพท…์…..……………………………. 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................  โทรศัพท…์…..……………………………. 

 

ลําดับที ่ ชื่อสนามสอบ 
จํานวน 

หมายเหต ุ
กล่องแบบทดสอบ ซองเอกสาร(ถ้ามี) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

รวมจํานวนทั้งหมด         ...................สนามสอบ              ...............กล่อง                  ..............ซอง 
ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ

 

ลงชื่อผู้ส่ง.....................................................  ประธานศูนย์สอบ 
                                                                                 (...................................................) 

.......... /.................../............. 
ได้ตรวจสภาพกล่องและซองแล้ว  ทั้งหมดอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยดีและครบจํานวนตามระบ ุ

 

ลงชื่อผู้รับ.....................................................  เจา้หน้าที่  สทศ. 
(...................................................) 
  .......... /.................../.............. 
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 (สําหรับสนามสอบบันทึกและส่งเก็บไว้ท่ีศูนย์สอบพร้อมกล่องกระดาษคําตอบและกล่องแบบทดสอบ) 

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิ้านการศึกษานอกระบบโรงเรยีน (N-NET) 
ระดับสนามสอบ 

ระดับชั้น................... รหัสศูนย์สอบ.................................. ชื่อศูนย์สอบ................................................................. 
รหัสสนามสอบ......................ชือ่สนามสอบ...............................................  วันที่สอบ......................................................... 
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ.....................................................................โทรศัพท.์........................................................................ 
ข้อมูลเกีย่วกับการสอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนห้อง

สอบ 

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบตาม สทศ.2 จํานวนผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ 

จํานวนกล่อง 

เข้าสอบ ขาดสอบ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 

        

        

        

        

        

 
ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนที่ใช้ 

ระบุสาเหตุ 
แบบทดสอบ (ฉบับ) กระดาษคําตอบ (แผ่น) 

     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 

N‐NET 5 
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ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง      ให้ท่านใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกับความเปน็จริง  ถ้าใส่เครือ่งหมาย   ลงในช่องไม่ใช ่
                ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะดว้ย 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช ่

 

ก่อนการจัดสอบ 
1.การประสานงานของศูนย์สอบ 
2.การจดัส่งขอ้มูลตามกําหนด   
3.การแตง่ตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ  

4.การจดัสนามสอบและห้องสอบ 
5.การประชาสัมพันธ์การสอบ  
6.การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ 
7.การจดัประชมุระดับสนามสอบ  
8.การรับส่งแบบทดสอบ  เอกสารและอุปกรณ์
การสอบ ระหวา่งศูนย์สอบกับสนามสอบ  
 

 

 
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
……………. 
……………. 
 
……………. 

 

 
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
……………. 
……………. 
 
…………….. 

 

 
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................. 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................. 
 
…………………………………………………………………….  

 
ระหว่างการจัดสอบ 

 
1.การปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการระดับสนาม-

สอบ 
2.การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ ของผู้
เข้าสอบ 
3.การปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการคุมสอบ 
4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ 
5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ 
6.การตรวจสอบความถูกตอ้งและจํานวน
กระดาษคําตอบ 
7.การสอบมีความเรียบร้อย  โปร่งใสและ
ยุติธรรม 
 

 

 
……………. 
 
……………. 
 
…………….. 
……………. 
……………. 
 
……………. 
 
…………….. 

 

 
……………… 
 
…………..… 
 
…………….. 
…………….. 
…………….. 
 
………….…. 
 
………….…. 

 

 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
.............................................................................
............................................................................ 
 
............................................................................. 
 
………………………………………………………………….. 
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ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ใช ่ ไม่ใช ่
 

หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 
1.การส่งกล่องกระดาษคําตอบและเอกสาร
ประกอบการสอบจากสนามสอบมายังศูนย์สอบ 
2.จํานวนกล่องกระดาษคําตอบครบถ้วนและมี
ความเรียบร้อย 
3.การส่งกล่องแบบทดสอบจากสนามสอบมายัง
ศูนย์สอบ 
4.จํานวนกล่องแบบทดสอบครบถ้วนและมี
ความเรียบร้อย 
5.เอกสารประกอบการสอบครบถ้วนและมี
ความเรียบร้อย 
6.หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายของสนามสอบ 
7.การใช้จ่ายเงนิจัดสรรที่ไดร้ับจาก สทศ. 
 

 

 
 
……………… 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
……………… 
 

 

 
 
……………… 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
.…..……….. 
 
……………… 
……………… 
 

 

 
 
…………………………………………………………………… 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ.........................................................    หวัหน้าสนามสอบ 
        (.......................................................) 
          ……….. / ………………../………… 
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N-NET 6 
 (สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้ว นําส่ง สทศ. โดยสังเคราะห์จากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)    

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิ้านการศึกษานอกระบบโรงเรยีน (N-NET) 
ระดับศูนย์สอบ 

 

ระดับชั้น.................................   วันที่สอบ ....................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ...................................................         ชื่อศูนย์สอบ.................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...................................................... โทรศัพท…์…..………………………………………………….….…. 
 
ข้อมูลเกีย่วกับการสอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน
ห้องสอบ 

จํานวนผู้มีสิทธิส์อบตาม สทศ.2 จํานวนผู้เข้าสอบ
กรณพีิเศษ 

รวมจํานวนผู้เขา้
สอบทั้งสิ้น เข้าสอบ ขาดสอบ 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา สนามสอบ 
จํานวนที่ใช้ 

ระบุสาเหตุ 
แบบทดสอบ (ฉบับ) กระดาษคําตอบ(แผ่น) 
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ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง      ให้ท่านใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกับความเปน็จริง  ถ้าใส่เครือ่งหมาย   ลงในช่องไม่มี  
                ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะดว้ย 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช ่

 

ก่อนการจัดสอบ 
1.การประสานงานของ สทศ.  
2.ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์การสอบและแจ้ง
โรงเรียนให้ส่งขอ้มูลผ่านเว็บไซต์   
3.การแตง่ตั้งคณะทํางาน ระดบัศูนย์สอบ   
4.การประชุมคณะทํางานระดบัศูนย์สอบ  
5.การส่งและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรยีน 
6.ศูนย์สอบตรวจสอบการสง่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน 
7.การส่งแบบทดสอบ  เอกสารและอุปกรณ์การ
สอบจาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบ 
8.การส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบจาก
ศูนย์สอบ ไปยังสนามสอบ 
 

 

 
………………
……………… 
 
……………… 
……………… 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
…………….. 

 

 
………………
……………… 
 
……………… 
……………… 
…………….. 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 

 

 
............................................................................. 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
…………………………………………………………………… 
 

 

ระหว่างการจัดสอบ 
1.การปฏิบัติหนา้ที่ของคณะทํางานระดับศูนย์
สอบ 
2.การปฏิบัติหนา้ที่ของตัวแทนศูนย์สอบ 
3.การปฏิบัติภารกิจของสนามสอบ  
4.การปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการคุมสอบ    
5.การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ ของ
ผู้เข้าสอบ 
6.จํานวนแบบทดสอบ 
7.จํานวนกระดาษคําตอบ 
8.การสอบมีความเรียบร้อย  โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 

 
……………… 
 
……………… 
………………
……………… 
 
…………….. 
…………….. 
…………….. 
 
…………….. 

 

 
……………… 
 
……………… 
……………… 
……………… 
 
……………… 
……………… 
……………… 
 
……………… 

 

 
............................................................................. 
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............................................................................. 
............................................................................. 
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............................................................................. 
............................................................................. 
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ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ใช ่ ไม่ใช ่
 

หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 
1.การส่งกล่องกระดาษคําตอบและเอกสาร
ประกอบการสอบจากสนามสอบมายังศูนย์สอบ 
2.จํานวนกล่องกระดาษคําตอบครบถ้วนและมี
ความเรียบร้อย 
3.การส่งกล่องแบบทดสอบจากสนามสอบมายัง
ศูนย์สอบ 
4.จํานวนกล่องแบบทดสอบครบถ้วนและมี
ความเรียบร้อย 
5.เอกสารประกอบการสอบครบถ้วนและมี
ความเรียบร้อย 
6.หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายของสนามสอบ 
7.การใช้จ่ายเงนิจัดสรรที่ไดร้ับจาก สทศ. 
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............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
…………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                   ลงชื่อ...................................................  ประธานศูนย์สอบ 
                                                    (...................................................) 
                 ..………/ ..…….……../……….... 
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N-NET 7 
(สําหรับตัวแทนศูนย์สอบบันทึกแล้วส่งเก็บไว้ท่ีศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าท่ี) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบ  ประจําสนามสอบ 
 

ระดับชั้น..............................  รหัสศูนย์สอบ.................................... ชื่อศูนย์สอบ................................................. 
รหัสนามสอบ....................................  ชื่อสนามสอบ.......................................................................................................... 
ชื่อตัวแทนศูนยส์อบ..........................................................................  โทรศัพท์................................................................. 
 

ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกับความเป็นจรงิ  ถ้าใส่เครือ่งหมาย   ลงในช่องไม่ใช่ ให้ระบุ

ปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช ่

 

1.แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจากศูนย์สอบไป
ยังสนามสอบใหอ้ยู่ในสภาพเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 
2.หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลางปฏิบัติหนา้ที่
ด้วยความรับผิดชอบและเป็นตามคู่มือฯ 
3.กรรมการคุมสอบปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและเป็นตามคู่มือฯ 
4.ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ  
5.การตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบครบถ้วน
แล้วปิดผนึกซองและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ
แบบทําลายตนเองทันท ี
6.การดําเนินการจัดสอบของสนามสอบมีความ
เรยีบร้อย โปรง่ใส และยุติธรรม 
7.การส่งกล่องกระดาษคําตอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสอบจากสนามสอบไปยังศูนย์สอบอยู่ใน
สภาพปลอดภัย 
8.การส่งกล่องแบบทดสอบไปยงัศูนย์สอบอยูใ่น
สภาพที่ปลอดภัย 
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ลงชื่อ......................................................ตัวแทนศูนย์สอบประจาํสนามสอบ 
                                                             (.......................................................) 
             ……..… / ….…………… /………….  
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N-NET 8 
  (สําหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 

ใบสําคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานประจําสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ปีการศึกษา 2554 
 

ระดับชั้น..................        รหัสศูนย์สอบ................................   ชื่อศูนย์สอบ........................................................   วันที่สอบ............................................................................... 
รหัสสนามสอบ.........................ชื่อสนามสอบ.............................................    ชือ่หัวหน้าสนามสอบ............................................................  โทรศัพท.์...................................................... 
 

ลําดับที ่ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง จํานวนเงิน (บาท) ลายมือชื่อผู้รับเงิน วัน – เดือน – ปี ที่รับเงิน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน    
 

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอกัษร)........................................................... ไดต้รวจสอบหลักฐานการเบกิจ่ายเงินถูกตอ้งแล้ว     ลงชื่อ..................................................... หวัหน้าสนามสอบ 
        (..................................................) 
 
  ลงชื่อ.................................................... ประธานศูนย์สอบ 

                                                                                                                                                        (....................................................) 

หมายเหตุ    ตําแหน่งให้ระบุตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  เช่น  หัวหน้าสนามสอบ 

                  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่....   นักการภารโรง  ฯลฯ  
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N-NET 9 
 (สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วส่งให้  สทศ. โดยสรุปจากค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจัดสอบ)  

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ระดับศูนย์สอบ      ปีการศกึษา  .............................. 
 

ระดับชั้น ................................  วันที่สอบ................................................................................   
รหัสศูนย์สอบ....................    ชือ่ศูนย์สอบ.............................................. รวมจํานวนสนามสอบ.................สนาม    รวมจํานวนห้องสอบ..............หอ้ง   จํานวนผู้เข้าสอบ..................คน 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สอบและสนามสอบ 

ตําแหน่ง จํานวน(คน) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน 

ระดับศูนย์สอบ 
ประธานคณะทาํงาน 

   

คณะทํางานและเจ้าหน้าที ่    

ตัวแทนศูนย์สอบ    

คนงาน นักการ ภารโรง    
เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ    

ระดับสนามสอบ 
หัวหน้าสนามสอบ 

   

กรรมการกลาง    

กรรมการคุมสอบ    

นักการ ภารโรง ประจําสนามสอบ    

เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ    

รวม    

1.  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน   ........................ บาท 
2.  ค่าอาหารเครื่องดื่ม ณ ศนูย์สอบ  ........................ บาท 
3.  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม   ........................   บาท 
4.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   ........................ บาท 
5.  ค่าน้ํามันและยานพาหนะ   ........................ บาท 
6.  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ที่จําเป็น   ........................   บาท 
7.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบ)ุ............................... …………………... บาท 
       

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิน้           ……………………   บาท 
8.  จํานวนเงนิที่ได้รับจัดสรร   ......................... บาท 
9.  จํานวนเงนิคงเหลือ    ......................... บาท 
 
 
    ลงชื่อ...........................................................ประธานศูนย์สอบ 
  (.....................................................) 
                       ............. / ....................../............. 
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ตัวอย่างการประชาสัมพนัธก์ารจัดสอบทีส่นามสอบ 
 

 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ในวันสอบอาทิตยท์ี่ 26 กุมภาพนัธ์ 2555 
 
เวลา 8.30 น.   ที่นี่สนามสอบ .............................  คาบนี้จะเปน็การสอบวิชา สาระความรู้พื้นฐานและ 

สาระการพัฒนาสังคม  ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมตัวเข้าสอบ  และห้ามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนกิส์ทุกชนิดเข้าหอ้งสอบ 

 

เวลา 8.45 น.   ขอให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ  (ประกาศซ้ําอีกครั้ง)  ไม่อนุญาตผู้เข้าสอบเปิด 
แบบทดสอบก่อนเวลา 9.00 น. 

 

เวลา 9.00 น.   ขณะนี้เวลา 9.00 น.  ให้ผู้เข้าสอบลงมือทําแบบทดสอบได้  ในการสอบวิชาสาระ 
ความรู้พื้นฐานและสาระการพฒันาสังคม  จะใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที  หมดเวลาสอบเวลา 
11.30 น.   

 

เวลา 9.30 น.   เรียน  กรรมการคุมสอบทุกท่าน  ขณะนี้หมดเวลาที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ   
  ขอให้ผู้เข้าสอบที่มาหลังเวลา 9.30 น.  ตดิต่อที่ห้องประชาสมัพันธ ์
 

เวลา 11.25 น.   ขณะนี้เวลา 11.25 น.  เหลือเวลาอีก 5 นาที  จะหมดเวลาทําแบบทดสอบ   
 

เวลา 11.30 น.   ขณะนี้เวลา 11.30 น.  หมดเวลาทําแบบทดสอบ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านหยดุทําแบบทดสอบ   
คาบต่อไปจะเปน็การสอบวิชา สาระทักษะการเรียนรู้  สาระการประกอบอาชพีและสาระทักษะการ
ดําเนินชีวิต  จะเริ่มสอบในเวลา 12.00 – 13.30 น. 

 

เวลา 11.45 น.   ขอให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ  (ประกาศซ้ําอีกครั้ง) 
  ไม่อนุญาตผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบก่อนเวลา 12.00 น. 
 

เวลา 12.00 น.   ขณะนี้เวลา 12.00 น.  ให้ผู้เข้าสอบลงมือทําแบบทดสอบได้  ในการสอบวิชาสาระความรู้พื้นฐานและ 
สาระการพัฒนาสังคม  จะใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที  หมดเวลาสอบเวลา 13.30 น.   
 

เวลา 12.30 น.  เรียน  กรรมการคุมสอบทุกท่าน  ขณะนี้หมดเวลาที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ   
  ขอให้ผู้เข้าสอบที่มาหลังเวลา 12.30 น.  ติดตอ่ที่ห้องประชาสมัพันธ ์
 

เวลา 13.25 น.   ขณะนี้เวลา 13.25 น.  เหลือเวลาอีก 5 นาที  จะหมดเวลาทําแบบทดสอบ   
 

เวลา 13.30 น.  ขณะนี้เวลา 13.30 น.  หมดเวลาทําแบบทดสอบ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านหยดุทําแบบทดสอบ   
 

---------------------------------------------------------------- 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของ สทศ.  ศูนย์สอบ  สนามสอบและสถานศึกษา 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ปีการศึกษา 2554 

 

กิจกรรม ช่วงเวลา หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ พ.ย. 54 สทศ. /  ศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบแต่งตัง้คณะทํางานระดับศูนย์สอบ พ.ย. 54 ศูนย์สอบ 
สถานศึกษา (กศน.อําเภอ) ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสําเร็จการศึกษา 
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ผ่านทาง www.niets.or.th  โดยเข้าเมนู
ระบบN-NET 

1 – 31 ธ.ค. 54 กศน.อําเภอ 

ศูนย์สอบกํากับติดตามการส่งขอ้มูลของสถานศึกษา 1 – 31 ธ.ค. 54 ศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบส่งข้อมูล สนามสอบและห้องสอบผ่านทาง 
www.niets.or.th  โดยเข้าเมนรูะบบN-NET 

1 – 31 ธ.ค. 54 ศูนย์สอบ 

ศูนย์สอบแจ้งเลขที่บัญชใีห้ สทศ. ธ.ค. 54  
สทศ. โอนเงินให้ศูนย์สอบ 15 ม.ค. 55 สทศ. 
สทศ. ส่งคู่มือและ DVD การจดัสอบให้ศูนย์สอบ เพื่อส่งให้สนามสอบ
ต่อไป 

ม.ค. 55 สทศ. / ศูนย์สอบ 

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ 15 ม.ค. 55 สทศ. 
สนามสอบส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบ
แต่งตั้ง 

ม.ค. 55 ศูนย์สอบ / สนามสอบ 

ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงสนามสอบ ม.ค. 55 ศูนย์สอบ /สนามสอบ 
สทศ. ส่งเอกสารจัดสอบให้ศูนย์สอบ 8 – 10 ก.พ. 55 ศูนย์สอบ / สทศ. 
สนามสอบรับเอกสารจัดสอบจากศูนย์สอบ 15 – 17 ก.พ. 55 ศูนย์สอบ / สนามสอบ 
สทศ. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหศู้นย์สอบ 20 – 23 ก.พ. 55 สทศ. / ศูนย์สอบ 
สนามสอบรับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบ 25 ก.พ. หรือวนัสอบ ศูนย์สอบ / สนามสอบ 
วันสอบ 26 ก.พ. 55 สทศ./ศูนย์สอบ/สนามสอบ 
สนามสอบส่งกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ  และเอกสารจัด
สอบให้ศูนย์สอบ 

27 ก.พ. 55 ศูนย์สอบ / สนามสอบ 

สทศ. ไปรับกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับจากศูนย์สอบ 27 – 29 ก.พ. 55 สทศ. / ศูนย์สอบ 
สทศ. รับกล่องแบบทดสอบจากศูนย์สอบ มี.ค. 55 สทศ. / ศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบส่งรายงานสรุปการจัดสอบ และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายให้ 
สทศ. ทางไปรษณีย ์

26 ม.ีค. 55 ศูนย์สอบ 

วันประกาศคะแนน 31 ม.ีค. 55 สทศ. / สถานศกึษา 
หมายเหต ุ
1.  ศูนย์สอบ  คือ สํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 76 จงัหวัด  และสํานักงานส่งเสริม 
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรงุเทพฯ รวม 77 จงัหวดั 
2.  การส่งข้อมลูนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6  ผู้ดําเนินการส่งข้อมูล คือ ศูนย์ กศน. อําเภอ/เขต โดยรวบรวมรายชื่อ 

นักเรยีนภายในความรับผิดชอบของตนเองส่งผ่านระบบ N-NET  โดยแยกเปน็ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.  ผู้มีสิทธิ์สอบ ได้แก่ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ในภาคเรียนที่ 2  ปกีารศึกษา 2554 
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ร่างประกาศ 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

เรื่อง  ข้อปฏิบติัสําหรบัผูเ้ขา้สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ประจาํปีการศึกษา 2554 

_______________________ 
 

  เพื่อให้มีข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน  (N-NET) ประจําปีการศึกษา 2554 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29(2) แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรกําหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ในการสอบทุกวิชาผู้เข้าสอบจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มี
รูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุแสดงต่อกรรมการ
คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 
 2. ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือทําเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไว้ในบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัว 
ผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนําติดตัวเข้ามาสอบ  

 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากําหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้วสามสิบนาทีและ
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจําเป็นระหว่างการสอบให้ผู้เข้า
สอบแจ้ ง ให้กรรมการคุมสอบทราบ  และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดํ า เนินการตามเหตุจํ า เป็น 
เป็นรายกรณี 

4. อนุญาตให้นําเฉพาะปากกา ดินสอดําสองบีขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้
เท่านั้น โดยห้ามนํากล่องใส่อุปกรณ์เข้าห้องสอบ 

ห้ามนํากระดาษใดๆ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ พจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคํานวณ นาฬิกาที่ใช้คํานวณได้ ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้อง
สอบโดยเด็ดขาด  ถ้ าฝ่ าฝืนถือ ว่ ามี เจตนาทุจริ ต ในการสอบ   และหากเกิดการสูญหายจะไม่ รับผิด 
ชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 5. ห้ามเปิดหรือทําข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึง
เปิดข้อสอบได้ โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคําอธิบายหน้าปกและคําสั่งในกระดาษคําตอบอย่างละเอียดรอบคอบ 
และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด 

 6. ในกรณีการระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบ จะต้องระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม 

จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดําที่มีความเข้มสองบีขึ้นไปเท่านั้น 
จะใช้ดินสอที่จางกว่ากําหนดหรือใช้ดินสอสีอ่ืน หรือปากกาไม่ได้  

6.2 กระดาษคําตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด 
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 เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ. จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ในข้อนี้  
 7. ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่
ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคําตอบ และอาจจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชา
นั้นๆ หรือทุกรายวิชา 

 8. ขณะหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บ
กระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และเมื่ออนุญาตให้ผู้ เข้าสอบออกจากห้องสอบ 
ผู้เข้าสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้ และห้ามนําแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 9. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ 
 10. การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศนี้ สทศ.อาจจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชา

นั้นๆ หรือทุกรายวิชาก็ได้ 
 

------------------------------------------------ 
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ตารางสอบ N-NET ปีการศกึษา 2554 
ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

 

วันท ี เวลา รหัสวิชา สาระ ร้อยละ จํานวนข้อ ระยะเวลาการสอบ 
26 กุมภาพันธ ์2555  9.00 – 11.30 น. 412  สาระความรู้พืน้ฐาน 

 1.  วิชาภาษาไทย 
 2.  วิชาคณติศาสตร ์
 3.  วิชาวิทยาศาสตร ์
 4.  วิชาภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 สาระการพัฒนาสังคม 
1.  วิชาสงัคมศึกษา 

 2.  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
 3.  วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

(80) 
20 
20 
20 
20 

(20) 
6.67 
6.67 
6.67 

(60) 
15 
15 
15 
15 

(15) 
5 
5 
5 

2 ชั่วโมง 30 นาท ี
 
 

12.00 – 13.30 น. 411  สาระทักษะการเรียนรู้ 
1.  วิชามทีักษะการเรียนรู ้

(40) 
20 

(20) 
20 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

    สาระการประกอบอาชพี 
 1.  วิชาชอ่งทางการพัฒนาอาชพี 
 2.  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ 
 3.  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 

    สาระการทักษะการดําเนินชีวิต 
1.  วิชาเศรษฐกจิพอเพยีง 

           2.  วิชาสุขศึกษา พลศกึษา   
 3.  วิชาศิลปศึกษา 

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 
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ตารางสอบ N-NET ปีการศกึษา 2554 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

วันท ี เวลา รหัสวิชา สาระ ร้อยละ จํานวนข้อ ระยะเวลาการสอบ 
26 กุมภาพันธ ์2555  9.00 – 11.30 น. 422  สาระความรู้พืน้ฐาน 

 1.  วิชาภาษาไทย 
 2.  วิชาคณติศาสตร ์
 3.  วิชาวิทยาศาสตร ์
 4.  วิชาภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 สาระการพัฒนาสังคม 
1.  วิชาสงัคมศึกษา 

 2.  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
 3.  วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

(80) 
20 
20 
20 
20 

 

(20) 
6.67 
6.67 
6.67 

(60) 
15 
15 
15 
15 

 

(15) 
5 
5 
5 

2 ชั่วโมง 30 นาท ี
 
 

12.00 – 13.30 น. 421  สาระทักษะการเรียนรู้ 
1.  วิชามทีักษะการเรียนรู ้

(40) 
20 

(20) 
20 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

   สาระการประกอบอาชพี 
 1.  วิชาชอ่งทางการขยายอาชพี 
 2.  วิชาทักษะการขยายอาชีพ 
 3.  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมัง่คง 

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 

    สาระการทักษะการดําเนินชีวิต 
1.  วิชาเศรษฐกจิพอเพยีง 

           2.  วิชาสุขศึกษา พลศกึษา   
 3.  วิชาศิลปศึกษา 

(30) 
10 
10 
10 

(15) 
5 
5 
5 
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คณะผู้จัดทาํ 
 
ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธ์ุพฤกษ ์ ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

 
คณะทาํงาน 
 
 นายพัฒนา ธนากร    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ 
 นางสาววาสนา ประสงค์งาม   นักวิชาการจัดสอบ 
 นายสมชาย การโพธิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางนภาพร ศิลา    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
บรรณาธิการ 
 
 นายพัฒนา ธนากร    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ 
 
พิมพ์และจัดรปูเล่ม 
 
 นางสาววาสนา ประสงค์งาม   นักวิชาการจัดสอบ 
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