ระบบ IT ของ สทศ.
1. ระบบฐานขอมูลชื่อโรงเรียน นักเรียน
สทศ. จัดทําระบบชื่อโรงเรียน พรอมขอมูลโรงเรียน ซึ่งไดแกสังกัด ขนาด จํานวนชั้น
เรียน หลักสูตร จัดทํารหัสโรงเรียน 10 หลัก
กรณี O-NET ไดกําหนดชวงเวลาใหโรงเรียนสงชื่อนีกเรียน ป.6, ม.3 และม.6 ที่จะสอบ
O-NET พรอมเลขประชาชน 13 หลัก ใหสทศ. ภายใน 30 กันยายน
สทศ. ไดกําหนดชื่อผูใชกับรหัสผานแกโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อใชในการเขาระบบ
ติดตอสื่อสารกับสทศ.
ในขณะเดียวกันไดใหชื่อผูใชและรหัสผานแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานัก
การศึกษาทองถิ่น เพื่อใชในการเขาระบบติดตอสื่อสารกับสทศ. และติดตามโรงเรียนเกี่ยวกับ
การสงชื่อผูเขาสอบ
หลังสอบ โรงเรียนจะไดรับคะแนนนักเรียนรายบุคคล คาสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน
สังกัด และประเทศ ผลวิเคราะหขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรู สาระยอย และรายขอ เพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไป
2. ระบบฐานขอมูลชื่อผูเขาสอบ GAT/PAT
สทศ.ไดใหนักเรียนที่จะสอบ GAT/PAT ลงทะเบียน online ในประเด็นชื่อ ประวัติ
สถานที่ติดตอ ความพิเศษ (พิการ) แลวจึงสมัครสอบ เสียเงินคาสมัครสอบ เลือกสนามสอบ
หลังจากนั้นผูสมัครสอบ GAT/PAT จะไดเลขที่นั่งสอบ ชื่อผูใชและรหัสผาน เพื่อใชใน
การติดตอกับสทศ.ผาน website รวมทั้งการดูสนามสอบและคะแนนของตนเองเมื่อสทศ.
ประกาศผลสอบแลว
3. Website ของ สทศ.
หนาจอจะปรากฏ Menu ดังนี้
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เว็บไซตของ สทศ ไดรับการพัฒนาเพื่อเปนเว็บทา (Portal) สําหรับการเขาสูบริการดาน
ขอมูลขาวสารและบริการจัดสอบแบบครบวงจร ตั้งแตการรับสมัครสอบ การพิมพใบชําระเงิน
(กรณีที่ตองชําระ) การประกาศหองสอบและเลขที่นั่งสอบ การประกาศผล และการนําผลสอบไป
ใช ในเวลาเดียวกัน สทศ ยังใชเว็บไซตเพื่อการสื่อสารกับผูใช โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและการติติงจากผูใช ทําใหเว็บไซตกลับเปนเครื่องมือหนึ่งสําหรับ
การรับรูถึงความตองการของผูใช ซึ่ง สทศ. ใขขอมูลที่ไดรับเพื่อปรับปรุงบริการใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชยิ่งขึ้น
4. การรักษาความปลอดภัยของคะแนนสอบ
ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล สทศ ไดพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง
ระดับเครือขาย ระดับการเขาถึงบริการ และระบบกูภัยซึ่งเปนระบบ Backup ที่ตั้งอยูหางจาก
สทศ. ประมาณ 10 กิโลเมตร เพื่อเปนระบบสํารอง ในกรณีที่ website ของสทศ. มีปญหา
สําหรับคะแนนสอบ สทศ.ยังไดพัฒนาระบบ Security ที่อยูลึกมากจนไมสามารถจะเขา
ไปเปลี่ยนแปลงคะแนนได และคะแนนนี้จะเก็บไว 10 ป
5. การประกาศผลสอบ
เพื่อใหการประกาศผลสอบ O-NET ม.6 และ GAT/PAT ผาน website ไมมีปญหา
สทศ. จึ ง ขอความร ว มมื อ จาก website
ที่ ผ า นระบบอื่ น มาร ว มด ว ย เช น
www.gatpat.samart.co.th/GPSRegisterweb/ ดังนั้น แม website สทศ.จะลมนักเรียนก็
สามารถดูคะแนนผาน website อื่นได
6. การดึงคะแนนไปใชไดเอง (Self Service)
สทศ. ไดพัฒนาระบบใหมหาวิทยาลัย ศูนยสอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานัก
การศึกษา สามารถเขามาดึงคะแนนสอบของนักเรียนที่ตองการไปใชพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ โดยที่คะแนนดังกลาวจะไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได และอนุญาตใหใชเฉพาะ
หนวยงานที่ไดมีการลงนามในสัญญาการใช ซึ่งมีการกําหนดระยะเวลาในการใชงานตลอดจน
การลงทะเบียนชื่อผูใชดวย
ระบบบริการผลคะแนนสอบดังกลาว จะไดรับการพัฒนาตอไปเพื่อใหผูเขาสอบสามารถ
ขอผลสอบฉบับทางการผานทางระบบอินเทอรเน็ตและระบบคอมพิวเตอร โดยระบบดังกลาว จะ
มีระบบปองกันการปลอมแปลงเอกสาร และระบบตรวจสอบและระบบการแกปญหาในกรณีมกี าร
ปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้น
ในที่สุด ระบบบริการดึงคะแนนผลสอบจะไดรับการพัฒนาตอดวยเทคโนโลยีการบริหาร
ฐานขอมูลที่เรียกวา Business Intelligence (BI) ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของมีขอมูลเพียงพอและ
หลายหลากจนสามารถนําผลคะแนนไปใชในการตัดสินใจและการบริหารดานการศึกษาได
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7. การพัฒนาระบบ IT ใหอิงการใชระบบโทรศัพทสวนตว (โทรศัพทมือถือ)
เพื่อใชประโยชนจากความแพรหลายของโทรศัพทมือถือ สทศ. ยังไดพัฒนางานบางสวน
ที่สามารถใหบริการผานโทรศัพทมือถือ ไดแกการสื่อสารขอมูล การสรางชองทางเสริมตอบริการ
การชําระเงิน การขอขอมูลสวนตัวและการขอผลสอบ โดยในระยะแรก สทศ จะพัฒนาระบบ
ดังกลาวใหรองรับงานบริการดานชื่อผูใชและรหัสผาน (คิดคาบริการ 30 บาท) บริการแจงสนาม
สอบและผลสอบตามคําขอ (ไมคิดคาบริการ) บริการชําระเงิน (คาคํารองขอผลสอบทางการ ซึ่ง
ผูใชสามารถพิมพไดจากระบบ ดังกลาวถึงขางตน) และบริการชําระคาสมัครสอบ
ในระยะแรกเชนกัน สทศ จะเสริมระบบสื่อสารขอมูลกับผูสมัครสอบและศูนยสอบดวย
ระบบ SMS โดยพัฒนา Gateway ผานเครือขายมือถือทุกคายใหญของประเทศ เพื่อใหสามารถ
กระจายขาวสารที่จําเปนถึงผูสมัครและผูเกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
8. สภาพปจจุบัน
การเพิ่มปริมาณงานจัดสอบจาก O-NET ม.6 จํานวน 5 วิชา เปน O-NET ป.6, ม.3
และม.6 อยางละ 8 วิชา การสอบ I-NET 3 ชั้นๆ ละ 8 วิชา การเตรียม V-NET, N-NET และ
การสอบ GAT/PAT จํานวน 13 วิชา ปละ 3 ครั้ง ทําใหตองปรับระบบ IT ใหรองรับจํานวนผูสอบ
จาก 360,000 คน เปน 2,000,000 คน ซึ่งมีกระดาษคําตอบ 20 ลานแผน
สทศ. จึงอยูระหวางการวางระบบฐานขอมูล ระบบ Security ระบบ Self Service ทั้งกับ
ผูสอบและผูใช คาดวาระบบจะนิ่งภายในป พ.ศ. 2554
การเปลี่ยนตัวบุคคล (รองผูอํานวยการ IT) ตามผูอํานวยการซึ่งจะหมดวาระ 1 ตุลาคม
2553 จะเปนปญหา
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