ตอนที่ 6
การบริหารการจัดสอบ ระดับสนามสอบ

1. การบริหารการจัดสอบของสนามสอบ
หน้ าที่หลักของสนามสอบ
1. ประสานงานกับศูนย์สอบ และดําเนินการการจัดสอบตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิของศูนย์สอบและ
ของ สทศ. อย่างเคร่งครัด
2. กรอกข้ อมูลห้ องเรี ยนเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดห้ องสอบผ่านระบบ V-NET ภายในกําหนดการที่
กําหนดไว้ ในปฏิทินปฏิบตั ิงาน
3. เสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ ให้ ศนู ย์สอบพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
4. เตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการดํ า เนิ น การจัด สอบ ทั้ง สถานที่ ส อบและห้ อ งสอบ การประชาสัม พัน ธ์
การสอบ การติดประกาศรายชื่อและเลขที่นงั่ สอบที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ หน้ าห้ องสอบ และในห้ องสอบ
5. รับ – ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการจัดสอบจาก
ตัวแทนศูนย์สอบตามเวลาที่นดั หมาย และเก็บรักษาให้ ปลอดภัย
6. ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้ มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส มีความยุติธรรม และเป็ นไปตามแนว
ปฏิบตั ิที่ สทศ. กําหนด
7. รวบรวมกระดาษคําตอบของผู้เข้ าสอบและผู้ขาดสอบในแต่ละห้ องสอบให้ ครบถ้ วน ไม่ให้ ตกหล่นที่
สนามสอบ แบบทดสอบทุกฉบับให้ นําส่งคืนศูนย์สอบ ห้ ามทําสําเนาหรื อเผยแพร่โดยเด็ดขาด
8. ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ
9. จัดส่งรายงานสรุ ปการดําเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอบให้
ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ ้นการสอบ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ
การดําเนินการจัดสอบ V-NET ในระดับสนามสอบ จะประกอบด้ วยคณะกรรมการและบุคลากรประจําสนาม
สอบ ดังนี ้
1. หัวหน้ าสนามสอบ ได้ แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เป็ นสนามสอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
2. กรรมการกลางประจําสนามสอบ อัตรา 1 คน : 3 ห้ องสอบ
3. กรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน : 1 ห้ องสอบ (กรรมการคุมสอบต้ องไม่คมุ สอบนักเรี ยนของตนเอง)
4. เจ้ าหน้ าที่ประสานงานประจําสนามสอบ
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5. เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
6. นักการภารโรง อัตรา 1 คน : 5 ห้ องสอบ
คุณสมบัตขิ องกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ
1. ตําแหน่งกรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง ต้ องเป็ นข้ าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาระดับ
3 ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า หรื อพนักงานประจําตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
2. ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
3. มีความรับผิดชอบ
4. ตรงต่อเวลา
5. เก็บรักษาความลับได้ เป็นอย่างดี
6. ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้ อกําหนดที่ สทศ. กําหนดอย่างเคร่งครัด
7. มีความละเอียดถี่ถ้วนและให้ ความสําคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินการจัดสอบ
การจัดห้ องสอบ
ในห้ องสอบ 1 ห้ อง จะต้ องจัดที่นงั่ สอบ จํานวน 5 แถว แถวละ 6 ที่นงั่ รวมที่นงั่ สอบจํานวน 30 ที่นงั่ ต่อ 1
ห้ องสอบ ยกเว้ นห้ องสอบห้ องสุดท้ ายจะอนุโลมให้ จัดได้ สงู สุดได้ ไม่เกิน 35 ที่นงั่ (จํานวน 5 แถว แถวละ 7 ที่นงั่ ) และ
กรรมการคุมสอบต้ องแจกและเก็บแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ตามลําดับเลขที่นงั่ สอบเป็ นรู ปตัว U ภายในห้ องสอบ
จะต้ องไม่มีข้อความ ประกาศ บอร์ ดความรู้หรื อข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าสอบในการทําแบบทดสอบ หรื ออาจทําให้
เกิดความไม่โปร่งใสในการสอบ หากมีให้ ดําเนินการปิ ดทับให้ เรียบร้ อย
แผนภาพแสดงการจัดที่นงั่ สอบในห้ องสอบ
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เอกสารประชาสัมพันธ์ ในการจัดสอบ
1. ติดบอร์ ดประชาสัมพันธ์สนามสอบ ประกอบด้ วย
1.1 บัญชีรายชื่อผู้เข้ าสอบ
1.2 ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557
1.3 ตารางสอบ
2. ติดหน้ าห้ องสอบ ประกอบด้ วย
2.1 ใบรายชื่อผู้เข้ าสอบ
2.2 ข้ อปฏิบตั ิและระเบียบการสอบ
2.3 ตารางสอบ
2.4 แผนผังที่นงั่ สอบ
2.5 คําเตือน ข้ อปฏิบตั ิของกรรมการคุมสอบและผู้เข้ าสอบ
3. ติดในห้ องสอบ ประกอบด้ วย
3.1 สติ๊กเกอร์ ข้อมูลผู้เข้ าสอบ

2. มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ระดับสนามสอบ
1. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนในคูม่ ือการจัดสอบ V-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิ บัติตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ การมหาชน) ว่าด้ วยแนวทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 และระเบียบการเข้ าห้ องสอบอย่างเคร่งครัด
3. เตรี ยมความพร้ อมในด้ านสถานที่สอบ ห้ องสอบ และมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการสอบ
4. คณะกรรมการระดับสนามสอบต้ องเข้ ารับการประชุมชีแ้ จงสนามสอบร่ วมกับศูนย์ สอบและตัวแทน
ศูนย์สอบอย่างน้ อย 1 ครั้ง ก่อนกําหนดการจัดสอบ
5. รั บมอบกล่อ งบรรจุแ บบทดสอบและกล่อ งบรรจุกระดาษคํา ตอบจากตัวแทนศูน ย์ สอบในตอนเช้ า
วันสอบ และนําไปเก็บรักษาให้ ปลอดภัยก่อนเริ่มดําเนินการจัดสอบตามกําหนดการ
6. หัวหน้ าสนามสอบเปิ ดกล่องบรรจุแบบทดสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง ตามตารางสอบ โดยมี
ตัวแทนศูนย์สอบหรื อผู้ที่ศนู ย์สอบมอบหมายเป็ นสักขีพยาน และลงนามในแบบฟอร์ มเอกสารกํากับการเปิ ดกล่องบรรจุ
แบบทดสอบ (V-NET 10)
7. กรรมการกลางต้ องแจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ ให้ ตรงตามวิชา
ในตารางสอบ ห้ ามกรรมการคุมสอบนําซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบที่ยงั ไม่ถึงเวลาสอบไปเก็บไว้ เพื่อรอ
การสอบ
8. ก่อนกรรมการคุมสอบเปิ ดซองบรรจุแบบทดสอบต้ องมีการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและมีตัวแทน
ผู้เข้ าสอบ 2 คน ลงชื่อรับรองในใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ (สทศ. 2)
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9. หลังเสร็ จสิ ้นการสอบของแต่ละวิชา กรรมการคุมสอบต้ องตรวจนับกระดาษคําตอบให้ ครบถ้ วนตาม
จํานวนผู้เข้ าสอบ และนําส่งกรรมการกลางในทันที
10. กรรมการกลางต้ อ งตรวจนับจํ า นวนกระดาษคํ า ตอบให้ ถูก ต้ อ งอี ก ครั ง้ ให้ ถูก ต้ อ งตรงตามจํ านวน
ผู้เข้ าสอบและผู้ขาดสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ แล้ วบรรจุลงในซองกระดาษคําตอบปิ ดผนึกซองกระดาษคําตอบต่อ
หน้ ากรรมการคุมสอบให้ เรี ยบร้ อย แล้ วจึงมอบให้ ตวั แทนศูนย์สอบดําเนินการปิ ดทับซองกระดาษคําตอบด้ วย "เทปกาว
พิเศษแบบทําลายตนเอง" ทันที
11. เมื่อตัวแทนศูนย์สอบปิ ด “เทปกาวพิเศษแบบทําลายตัวเอง" บนซองกระดาษคําตอบเรี ยบร้ อยแล้ วใน
แต่ ล ะวิ ช า ให้ กรรมการกลางดํ า เนิ น การบรรจุ ซ องกระดาษคํ า ตอบแต่ ล ะวิ ช าทั ง้ หมดลงในกล่ อ งบรรจุ ซ อง
กระดาษคําตอบกลับ และปิ ดผนึกกล่องด้ วยเทปกาวที่ สทศ. จัดส่งให้ จํานวน 3 แผ่นต่อกล่อง ต่อหน้ าตัวแทนศูนย์สอบ
และตัวแทนศูนย์สอบลงนามการตรวจสอบการปิ ดผนึกที่หน้ ากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ
12. ห้ ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบประจําห้ องสอบ เข้ ามาภายในห้ องสอบหรื อภายในอาคารสอบ
ในระหว่างที่มีการสอบ
13. หัวหน้ าสนามสอบและกรรมการกลางเดินตรวจความเรี ยบร้ อยระหว่างการสอบทุกห้ องสอบ
14. หัวหน้ าสนามสอบ ต้ องกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบตามแนวปฏิบตั ิ
ในคู่มือ การจัด สอบของ สทศ. ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มี ความโปร่ ง ใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามมาตรฐาน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
บทบาทหน้ าที่ของโรงเรี ยนในการจัดสอบ V-NET
โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมสอบ V-NET จะต้ องมีหน้ าที่และบทบาทในการดําเนินการ ดังนี ้
1. ประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET ให้ นกั เรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบ และติดตามข้ อมูลการสอบอย่าง
ต่อเนื่องจากเว็บไซต์ของ สทศ. ทาง www.niets.or.th และเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่ สทศ. จัดส่งไปยัง ศูนย์สอบและ
โรงเรี ยน
2. ดําเนินการส่งข้ อมูลโรงเรี ยน ข้ อมูลนักเรี ยนผู้เข้ าสอบ และข้ อมูลห้ องเรี ยนสําหรับให้ ศนู ย์สอบเลือกใช้
เป็นห้ องสอบ ภายในกําหนดตามที่ระบุไว้ ในปฏิทินปฏิบตั ิงาน
3. ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบและสนามสอบ ผ่านทาง www.niets.or.th และประชาสัมพันธ์
ให้ นกั เรี ยนที่มีสิทธิ์สอบเข้ าสอบทุกคนทราบ
4. กํ า ชับ ให้ ผ้ ู มี สิ ท ธิ์ ส อบเข้าสอบตามวัน และเวลาที่ กํ า หนด พร้ อมนํ า หลัก ฐานการเข้ า สอบ ได้ แ ก่
บัตรประจํ าตัวประชาชน บัตรประจํ าตัวนักเรี ยนที่มีรูปถ่าย หรื อ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ และอุปกรณ์
การสอบ ประกอบด้ วยดินสอดํา ขนาด 2B ปากกา ยางลบ และกบเหลาดินสอ มาทําการสอบในวันสอบ
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