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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สอบวันที ่11 กมุภาพันธ ์2566

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส�าหรบักรรมการ
คุมสอบ

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 

-NET

(Ordinary National Educational Test : O-NET)

วันสอบ           เวลา         รหัสวิชา               วิชา          เวลาสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
วันสอบ           เวลา        รหัสวิชา               วิชา          เวลาสอบ

วันอาทิตย์
12 กมุภาพนัธ์ 

2566

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 08.30 – 10.00 น.  94 คณิตศาสตร ์ 90  นาที

                          พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 10.30 - 12.00 น.  91 ภาษาไทย (ปรนัย และ อัตนัย) 90  นาที

                           พกั  60  นาที

  อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้หอ้งสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 13.00 - 14.30 น.  95 วิทยาศาสตร ์ 90  นาที 

                            พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 15.00 - 16.30 น.  93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที

วันเสาร ์
11 กมุภาพนัธ์ 

2566

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 09.00 - 10.00 น.  64 คณิตศาสตร ์ 60  นาที

                          พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 10.30 - 12.00 น.  61 ภาษาไทย (ปรนัย และ อัตนัย) 90  นาที

                           พกั  90  นาที

  อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้หอ้งสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 13.30 - 14.30 น.  65 วิทยาศาสตร ์ 60  นาที 

                            พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 15.00 - 16.00 น.  63 ภาษาอังกฤษ 60  นาที

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ www.niets.or.th

สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ www.niets.or.th

8.45 น.

10.15 น.

13.15 น.

14.45 น.

8.15 น.

10.15 น.

12.45 น.

14.45 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สอบวนัที ่12 กุมภาพันธ ์2566
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1.  ระเบยีบการเขา้หอ้งสอบ

 1.	 ไม่มีเลขที่นั่งสอบ	ไม่มีสิทธิ์สอบ	
 2.	ไม่มีบัตรแสดงตน	ไม่มีสิทธิ์สอบ
 3.	ไปผิดสนามสอบ	ไม่มีสิทธิ์สอบ
 4.	ไปสายเกิน	30	นาที	ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
 5.	ห้าม	น�าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
 6.	ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
 7.	อนุญาต	ให้น�านาฬิกาเข้าห้องสอบ	
    (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

2. อปุกรณท์ีอ่นญุาตใหน้�าเขา้หอ้งสอบ

1.	 ปากกา	(ใชส้�ำหรับกำรกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ บนหวักระดำษค�ำตอบ)  
2.	ดินสอด�า	2B	(ใชส้�ำหรับระบำยรหัสชดุข้อสอบ และระบำยค�ำตอบ)
3.	ยางลบดินสอ					 	
4.	กบเหลาดินสอ

3. หลักฐานทีใ่ชใ้นการเขา้หอ้งสอบ

บัตรประจ�าตัวนักเรียนท่ีมีรูปถ่าย	
หรือ	บตัรประจ�าตัวประชาชน	หรอื	
บัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
และมีรูปถ่ายยังไม่หมดอายุ

ปีการศึกษา 2565

อปุกรณที์อ่นุญาตให้น�าเข้าห้องสอบเพ่ิมเตมิเฉพาะการสอบวิชาภาษาไทย	
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	และชัน้มธัยมศึกษาปีที	่3	

1.	ดนิสอ	(นอกเหนอืจากดนิสอด�า 2B) 2.	น�า้ยาลบค�าผดิ	3.	ยางลบหมกึ 

** หมายเหต ุ หากเปน็ผูเ้ขา้สอบประเภทบกพรอ่งทางการมองเหน็ (ตาบอด) อนุญาตใหน้�าลกูคิด สเลทและสไตลัสเขา้สอบได้**

ข้อปฏิบัติและระเบียบการสอบ O-NET 
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คำำ�นำำ�

	 สถาบัันทดสอบัทางการศึึกษาแห่่งชาติิ	(องค์์การมห่าชน)	เป็็นองค์์กรท่�จััดตัิ�งขึึ้�น 

โดยม่วััติถุป็ระสงค์์เพ่ื่�อบัริห่ารจััดการและดำาเนินการเก่�ยวักับัการศึึกษา	 วิัจััย	 พัื่ฒนา 

และให้่บัริการทางการป็ระเมินผลทางการศึึกษาและทดสอบัทางการศึึกษาอย่างต่ิอเน่�อง	 

รวัมทั�งเป็็นศูึนย์กลางค์วัามร่วัมม่อด้านการทดสอบัทางการศึึกษาในระดับัชาติิ 

และระดับันานาชาติิ

	 เพ่ื่�อให่้การดำาเนินการทดสอบัทางการศึึกษาระดับัชาติิขัึ้�นพ่ื่�นฐาน	 (O-NET)						

ชั�น	ป็.6	และชั�น	ม.3	ปี็การศึึกษา	2565	สำาเร็จัลุล่วังไป็ดว้ัยด่	และเป็็นไป็ติามมาติรฐาน

การทดสอบัทางการศึึกษาแห่่งชาติิ		สถาบัันทดสอบัทางการศึึกษาแห่่งชาติิ	(องค์์การ

มห่าชน)	ได้จััดทำาคู่์ม่อการจััดการทดสอบัทางการศึึกษาระดบััชาติิขัึ้�นพ่ื่�นฐาน	(O-NET)	

สำาห่รับักรรมการคุ์มสอบั	 เพ่ื่�อใช้ในการป็ระชุมช่�แจังบุัค์ลากรระดับัสนามสอบัและ 

ให้่ผู้เก่�ยวัข้ึ้องได้ศึึกษา	 ทำาค์วัามเข้ึ้าใจั	 และถ่อป็ฏิิบััติิในทุกขัึ้�นติอน	 ให้่เป็็นมาติรฐาน

เด่ยวักันทั�วัป็ระเทศึ	 ซึึ่�งจัะช่วัยให้่การจััดการทดสอบับัรรลุเป้็าห่มายติามเจัตินารมณ์์

ท่�ตัิ�งไว้ั

	 สถาบัันทดสอบัทางการศึึกษาแห่่งชาติิ	(องค์์การมห่าชน)	ห่วัังเป็็นอยา่งยิ�งว่ัา			

คู่์ม่อฉบัับัน่�จัะช่วัยให้่กรรมการคุ์มสอบัทุกค์น	 สามารถป็ฏิิบััติิงานได้อย่างราบัร่�นและ 

ม่ป็ระสิทธิิภาพื่เป็็นไป็ติามขัึ้�นติอนและแนวัป็ฏิิบััติิติามท่�กำาห่นด	สถาบัันทดสอบัทางการ

ศึึกษาแห่่งชาติิ	(องค์์การมห่าชน)	ขึ้อขึ้อบัค์ณุ์บุัค์ลากรทกุท่าน	ในค์วัามรว่ัมม่อไว้ั	ณ์	ท่�น่�					

	ผู้ช่วัยศึาสติราจัารย์	ดร.ศิึริดา		บุัรชาติิ

ผู้อำานวัยการสถาบัันทดสอบัทางการศึึกษาแห่่งชาติิ		(องค์์การมห่าชน)



บทสรุุปผู้้�บรุิห�รุ

วัันสอบและการประกาศผลสอบ  
สทศ. กำำ�หนดสอบระดับชัั้�นประถมศึกำษ�ปีท่� 6 ในวัันท่� 11 กุำมภ�พัันธ์์ 2566 

และระดับชัั้�นมัธ์ยมศึกำษ�ปีท่� 3 ในวัันท่� 12 กุำมภ�พัันธ์์ 2566 และกำำ�หนดกำ�รประกำ�ศ

คะแนนผู้้�เข้��สอบผู่้�นเว็ับไซต์์ สทศ. www.niets.or.th  โดยเข้��เมน้ประกำ�ศผู้ลสอบ 

O-NET

- ชัั้�นประถมศึกำษ�ปีท่� 6 ประกำ�ศผู้ลสอบในวัันท่�  29 ม่น�คม 2566

- ชัั้�นมัธ์ยมศึกำษ�ปีท่� 3 ประกำ�ศผู้ลสอบในวัันท่�  30 ม่น�คม 2566 

- กำ�รประกำ�ศคะแนนสอบส�ม�รถด้ได�ทั�งในระดับโรงเร่ยน (โรงเร่ยนใชั้� 

Username และ Password) และระดับร�ยบุคคล (นักำเร่ยนใชั้�เลข้บัต์รประจำำ�ต์ัวั

ประชั้�ชั้น)

คู่่�มืือการจััดสอบ O-NET
สทศ. ได�จัำดทำ�ค่้มือกำ�รจัำดสอบระดับสน�มสอบ  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1. สำ�หรับสน�มสอบและกำรรมกำ�รกำล�ง (ข้น�ด A4)  2. สำ�หรับกำรรมกำ�รคุมสอบ  

(ข้น�ด A5) เพืั�อให�สน�มสอบใชั้�ในกำ�รประชัุ้มช่ั้�แจำงคณะกำรรมกำ�รระดับสน�มสอบ 

และข้อให�คณะกำรรมกำ�รระดับสน�มสอบได�ศึกำษ� ทำ�ควั�มเข้��ใจำและปฏิิบัติ์ต์�มค่้มือ 

อย่�งเคร่งครัด  (ค่้มือกำ�รจัำดสอบ ส�ม�รถด�วัน์โหลดเพิั�มเติ์มได�ท่� www.niets.or.th 

หัวัข้�อ “กำ�รจัำดสอบ โรงเร่ยน/ศ้นย์สอบ/สน�มสอบ” เลือกำประเภทกำ�รสอบ O-NET) 

ผ่�มีืสิทธิิ์�สอบ
•	 สทศ. ประกำ�ศร�ยชืั้�อผู้้�ม่สิทธิ์�สอบ ในวัันท่� 5 มกำร�คม 2566 ผู้้�ม่สิทธิ์�สอบ

จำะม่ข้�อม้ลในเอกำส�รกำ�รจัำดสอบและใชั้�กำระด�ษคำ�ต์อบแบบลงข้�อม้ล  สำ�หรับผู้้�เข้��สอบ

กำรณ่พิัเศษ ท่� สทศ. ประกำ�ศร�ยชืั้�อในวัันท่� 20 มกำร�คม 2566 จำะเป็นผู้้�ม่สิทธิ์�สอบท่�ม่ 

เลข้ท่�นั�งสอบแต่์จำะไม่ม่ข้�อม้ลในเอกำส�รกำ�รจัำดสอบต่์�งๆ  โดยข้อให�สน�มสอบดำ�เนินกำ�ร 

ต์�มแนวัปฏิิบัติ์สำ�หรับผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ 



•	 กำรรมกำ�รคุมสอบช่ั้วัยต์รวัจำสอบห�องสอบและท่�นั�งสอบข้องผู้้�ม่สิทธิ์�สอบ

ให�ถ้กำต์�อง เพืั�อป้องกัำนกำ�รนั�งสลับท่� กำ�รเข้��สอบผิู้ดห�องสอบ เป็นต์�น

•	 ผู้้�ม่สิทธิ์�สอบท่�ข้�อม้ลไม่ถ้กำต์�อง เช่ั้น ชืั้�อ-น�มสกุำล สะกำดผิู้ด / เปล่�ยนชืั้�อ 

น�มสกุำล / เลข้บัต์ รประจำำ�ตั์วัประชั้�ชั้นผิู้ด  ให�เข่้ยน สทศ.6 แนบหลักำฐ�น ส่งท่�สน�มสอบ 

ในวัันสอบ

การแจักและเก็บแบบทดสอบกระดาษคู่ำาตอบ
•	 กำ�รแจำกำแบบทดสอบและกำระด�ษคำ�ต์อบ ต์�องแจำกำเร่ยงต์�มลำ�ดับ 

เลข้ท่�นั�งสอบจำ�กำน�อยไปห�ม�กำเป็นร้ปตั์วั U เท่�นั�น 

•	 แบบทดสอบในแต่์ละห�องสอบหรือผู้้�ม่สิทธิ์�สอบลำ�ดับท่� 1 อ�จำไม่ได�รหัส

ชุั้ดข้�อสอบ 100 เสมอไป

•	 ในกำ�รสอบแต่์ละวิัชั้�ผู้้�เข้��สอบอ�จำได�รหัสชุั้ดข้�อสอบท่�แต์กำต่์�งกัำน ข้อให�

ระบ�ยต์�มรหัสชุั้ดข้�อสอบท่�ต์นเองได�รับในร�ยวิัชั้�นั�นๆ

•	 เน�นยำ��ให�ผู้้�เข้��สอบต์รวัจำสอบกำระด�ษคำ�ต์อบท่�ได�รับเป็นข้องต์นเอง   

ต์รวัจำด้ทั�งชืั้�อและน�มสกุำล เนื�องจำ�กำในห�องสอบ ผู้้�ม่สิทธิ์�สอบอ�จำม่ชืั้�อซำ��กัำน

•	 เน�นยำ��ให�ผู้้�เข้��สอบระบ�ยรหัสชุั้ดข้�อสอบท่�ต์นเองได�รับให�ถ้กำต์�อง

•	 เก็ำบกำระด�ษคำ�ต์อบและต์รวัจำนับให�ครบต์�มจำำ�นวันท่�ระบุบนหน��ซอง

กำระด�ษคำ�ต์อบ

ใบเซ็็นชืื่�อผ่�เข้�าสอบ (สทศ.2) 
•	 กำรรมกำ�รคุมสอบ ต์�องให�ผู้้�เข้��สอบลงชืั้�อและกำรอกำรหัสชุั้ดข้�อสอบด�วัย

ต์นเอง

•	 ระหว่ั�งผู้้�เข้��สอบลงชืั้�อ กำรรมกำ�รคุมสอบต์�องต์รวัจำสอบว่ั�กำระด�ษคำ�ต์อบ 

เป็นข้องผู้้�เข้��สอบ / กำรอกำและระบ�ยรหัสชุั้ดข้�อสอบถ้กำต์�องต์รงกัำบแบบทดสอบท่�ใชั้�

ในกำ�รสอบ

•	 สำ�หรับกำ�รสอบวิัชั้�ภ�ษ�ไทย ให�กำรรมกำ�รคุมสอบแยกำกำระด�ษคำ�ต์อบ

สำ�หรับกำ�รสอบปรนัยและกำ�รสอบอัต์นัย บรรจุำใส่ซองกำระด�ษคำ�ต์อบให�ถ้กำต์�องต์�ม

ประเภทกำ�รสอบ

•	 แบบทดสอบถือเป็นเอกำส�รลับข้อง สทศ. ห��มคัดลอกำ บันทึกำภ�พั บันทึกำเส่ยง  

หรือเผู้ยแพัร่แบบทดสอบและกำระด�ษคำ�ต์อบ    
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การทดสอบัทางการศึึกษาระดับัชาติิขัึ้�นพ่ื่�นฐาน	 (Ordinary	 National	

Education	Test	:	O-NET)		เป็็นการทดสอบัให้่กับันักเร่ยนท่�กำาลังศึึกษาชั�นป็ระถม

ศึึกษาปี็ท่�	6	และชั�นมัธิยมศึึกษาปี็ท่�	3	และนักเร่ยนเท่ยบัเท่าโดยม่วััติถุป็ระสงค์์	ดังน่�

1.	 เพ่ื่�อทดสอบัค์วัามรู้และค์วัามค์ิดรวับัยอดขึ้องนักเร่ยนชั�นป็ระถม

ศึึกษาปี็ท่�	 6	 และชั�นมัธิยมศึึกษาปี็ท่�	 3	 ติามห่ลักสูติรแกนกลางการศึึกษา 

ขัึ้�นพ่ื่�นฐาน	พุื่ทธิศัึกราช	2551

	 2.	 เพ่ื่�อนำาผลการสอบัไป็ใช้ในการป็รับัป็รุงคุ์ณ์ภาพื่การเร่ยนการสอน 

ขึ้องโรงเร่ยน

	 3.	 เพ่ื่�อนำาผลการทดสอบัไป็ใช้ในการกำาห่นดนโยบัายการศึึกษาชาติิ

	 4.	 เพ่ื่�อนำาผลการทดสอบัไป็ใช้ในวััติถุป็ระสงค์์อ่�น

ก�รุทดสอบท�งก�รุศึกึษ�รุะดับช�ติิขัั้�นำพื้้�นำฐ�นำ (O-NET) 
ชั�นำปรุะถมศึกึษ�ปีท่� 6 และชั�นำมัธยมศึกึษ�ปีท่� 3 ปกี�รุศึกึษ� 2565

ติอนำท่� 
1

ศููนย์์สอบที่่�บริิหาริการิจััดสอบ O-NET ชั้ั�นปริะถมศูึกษาปีที่่� 6 และชั้ั�นมัธย์มศูึกษาปีที่่� 3

ศ่นย์์สอบ โรงเรีย์นที�รับผิดชื่อบ

สำ�นักำง�นศึกำษ�ธิ์กำ�รจัำงหวััด โรงเร่ยนสังกัำด องค์กำรปกำครองส่วันท�องถิ�น และ 
สำ�นักำง�นคณะกำรรมกำ�รกำ�รศึกำษ�เอกำชั้น

สำ�นักำง�นเข้ต์พืั�นท่�กำ�รศึกำษ�
ประถมศึกำษ�

โรงเร่ยนทุกำสังกัำด ยกำเวั�น สังกัำดองค์กำรปกำครอง
ส่วันท�องถิ�น และ สำ�นักำง�น 
คณะกำรรมกำ�รกำ�รศึกำษ�เอกำชั้น

สำ�นักำง�นเข้ต์พืั�นท่�กำ�รศึกำษ�
มัธ์ยมศึกำษ�

โรงเร่ยนในสังกัำด สำ�นักำง�นคณะกำรรมกำ�ร 
กำ�รศึกำษ�ขั้�นพืั�นฐ�น (เฉพั�ะกำ�รจัำดสอบชัั้�น ม.3)

สำ�นักำกำ�รศึกำษ�กำรุงเทพัมห�นคร เฉพั�ะโรงเร่ยนในสังกัำด

สำ�นักำกำ�รศึกำษ�เมืองพััทย� เฉพั�ะโรงเร่ยนในสังกัำด

สำ�นักำง�นนคณะกำรรมกำ�ร 
ส่งเสริมกำ�รศึกำษ�เอกำชั้น

โรงเร่ยนในสังกัำด (เฉพั�ะพืั�นท่�กำรุงเทพัฯ)
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แบบทดสอบ กระดาษคำำาตอบ ปีีการศึึกษา 2565

 2. ซองแบบที่ดสอบ (บริเวิณปากซองต้องปิด

ทัี่บด้วิยสติ�กเกอรท์ี่ำาลายตวัิเอง)		ภายในจัะบัรรจัุ

•	 ข้ึ้อสอบั	 (ติามจัำานวันท่�ระบุัไว้ับันห่น้า

ซึ่องแบับัทดสอบั)	 	 แบับัทดสอบัแติ่ละวิัชาจัะม่	 

6	 ชุด	 ได้แก่	 รหั่สชุดข้ึ้อสอบั	 100	 200	 300	

400	 500	 600	 	 และได้สลับัชุดไว้ัเร่ยบัร้อยแล้วั	 

ในซึ่องแบับัทดสอบัแต่ิละซึ่องอาจัไม่ได้เริ�มต้ินด้วัย 

1. กล่องแบบที่ดสอบ จัะต้ิองปิ็ดทับัด้วัย 

เทป็กาวั	 สทศึ.	 บัริเวัณ์ป็ากกล่องทั�งด้านบัน-ล่าง	

และรัดด้วัยสายรัดท่�ม่โลโก้	สทศึ.

•	ใบปะหน้ากล่องแบบที่ดสอบ จัะระบุั

ข้ึ้อมูลศูึนย์สอบั	สนามสอบั	รายวิัชาท่�สอบั	วัันและ

เวัลาท่�สอบั	 และจัำานวันซึ่องแบับัทดสอบัท่�บัรรจุั

ในกล่อง	 จัำานวันกล่องแบับัทดสอบัแติ่ละวิัชาอาจั

ม่จัำานวันกล่องไม่เท่ากัน	 ให้่สังเกติข้ึ้อค์วัามท่�ระบุั

ลำาดับัท่�ขึ้องกล่อง

    1. แบบทดสอบ

รหั่สชุดข้ึ้อสอบั	100 กรรมการคุุมสอบไม่ต้องสลับชุดข้ั้อสอบ 

	 •	 ในกำ�รสอบแต่์ละวัิชั้�ผู้้�เข้��สอบไม่จำำ�เป็นต์�องได�รหัสชุั้ดข้�อสอบต์รงกัำน

ทุกำวัิชั้� ข้อให�ระบ�ยรหัสชัุ้ดข้�อสอบท่�ต์นเองได�รับในแต์่ละวัิชั้�ให�ถ้กำต์�อง

3. ซ็องแบบทดสอบสำารอง จำะบรรจำุอย้่ในกำล่องแบบทดสอบกำล่องท่� 1 

ข้องแต์่ละวัิชั้�โดยม่จำำ�นวันแบบทดสอบสำ�รอง ร�อยละ 5 ข้องจำำ�นวันผู้้�ม่สิทธ์ิ�สอบ 

ในสน�มสอบ สน�มสอบจำะทร�บจำำ�นวันซองแบบทดสอบได�จำ�กำใบปะหน��กำล่อง
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    2. กระดาษคำำาตอบ

มัดกำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รอง กำล่องกำระด�ษคำ�ต์อบ

1. มัืดกระดาษคู่ำาตอบสำารอง (จำะบรรจุำอย้่ในกำล่องกำระด�ษคำ�ต์อบกำล่อง

ท่� 1 ข้องแต์่ละสน�มสอบ) เป็นมัดม่ใบปะหน�� และปิดทับด�วัยกำระด�ษแข็้งบนล่�ง 

โดยม่จำำ�นวันกำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รอง ร�อยละ 5 ข้องจำำ�นวันผู้้�ม่สิทธิ์�สอบในสน�มสอบ 

  หมืาย์เหตุ กำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รองท่�ไม่ได�ใชั้�ในกำ�รสอบ ไม่ต์�องส่งคืน สทศ.

•	สน�มสอบ ไมื�ต�อง นำ�กำระด�ษ คำ�ต์อบสำ�รองท่�ไม่ได�ใชั้�สอบ บรรจุำใส่ซอง

คืน สทศ.

    กระดาษคู่ำาตอบสำารอง ใชื่�ในกรณีีต�างๆ ดังนี�

•	 กรณีีที�กระดาษคู่ำาตอบแบบลงข้�อม่ืลฉีีกข้าด หรือชื่ำารุด จำนไม่ส�ม�รถ

ใชั้�สอบได� ให�กำรรมกำ�รคุมสอบนำ�กำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รองใชั้�ในกำ�รสอบแทน และต์�อง

กำำ�กัำบให�ผู้้�เข้��สอบกำรอกำข้�อม้ลและระบ�ยข้�อม้ลต่์�งๆ ให�ถ้กำต์�อง

•	 สำาหรับผ่�เข้�าสอบกรณีีพิิเศษ (walk in) กำรรมกำ�รคุมสอบต์�องกำำ�กัำบให� 

ผู้้�เข้��สอบกำรอกำข้�อม้ลและระบ�ยข้�อม้ลต่์�งๆ ให�ถ้กำต์�อง

	 •	 กำรณ่ท่�แบบทดสอบไม่เพั่ยงพัอหรือแบบทดสอบพัิมพั์ไม่ชั้ัดเจำน ฉ่กำข้�ด

และต์�องกำ�รเปล่�ยนแบบทดสอบฉบับใหม่ หัวัหน��สน�มสอบและต์ัวัแทนศ้นย์สอบ

จำะต์�องกำรอกำร�ยละเอ่ยดในเอกำส�รกำำ�กำับกำ�รเปิดซองบรรจำุแบบทดสอบสำ�รอง 

(O-NET11)
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 2. ซ็องกระดาษคู่ำาตอบ (ต์�มจำำ�นวันท่�ระบุหน��กำลอ่ง) ในซองกำระด�ษคำ�ต์อบ 

จำะม่จำำ�นวันกำระด�ษคำ�ต์อบข้องผู้้�ม่สิทธิ์�สอบต์�มท่�ระบุไวั�ท่�ใบปะหน��ซอง

 กระดาษคู่ำาตอบแบบลงข้�อม่ืล 

 กำระด�ษคำ�ต์อบจำะบรรจำุใส่ในซองกำระด�ษคำ�ต์อบต์�มจำำ�นวันผู้้�ม่สิทธิ์�สอบ

ในแต่์ละห�องสอบ กำระด�ษคำ�ต์อบแต่์ละแผู่้นจำะระบุข้�อม้ลผู้้�ม่สิทธิ์�สอบบนกำระด�ษ 

คำ�ต์อบเร่ยบร�อยแล�วั 

  ข้�อคู่วัรระวััง กำรรมกำ�รคมุสอบต์�องแจำกำกำระด�ษคำ�ต์อบให�ต์รงกำบัผู้้�เข้��สอบ 

ผู้้�เข้��สอบบ�งคนม่ชืั้�อท่�เหมือนกัำนต์�องต์รวัจำสอบท่�น�มสกุำล

  กำระด�ษคำ�ต์อบใชั้�ในกำ�รสอบ O-NET ชัั้�นประถมศึกำษ�ปีท่� 6 และ 

ชัั้�นมัธ์ยมศึกำษ�ปีท่� 3 จำะใชั้�กำระด�ษคำ�ต์อบ 1 แผู่้นต่์อวิัชั้� ย์กเวั�นวิัชื่าภาษาไทย์จัะ

มีืกระดาษคู่ำาตอบ 2 แผ�น คืู่อ กระดาษคู่ำาตอบส�วันปรนัย์และอัตนัย์ โดยแยกำบรรจุำ

เป็น 2 ซอง  ซองท่� 1 กำระด�ษคำ�ต์อบแบบปรนัย ซองท่� 2 กำระด�ษคำ�ต์อบแบบอัต์นัย

 3.  ซ็องกระดาษคู่ำาตอบสำาหรับผ่�เข้�าสอบกรณีีพิิเศษ  

•	 เป็นซองกำระด�ษคำ�ต์อบใชั้�สำ�หรับบรรจุำกำระด�ษคำ�ต์อบกำรณ่ 

ท่�สน�มสอบม่ผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ (walk in) 

•	 สนามืสอบต�องส�งซ็องกระดาษคู่ำาตอบสำาหรับผ่�เข้�าสอบกรณีีพิิเศษ

คืู่น สทศ. ถึงแม�ว่ั�ท่�สน�มสอบจำะไม่ม่ผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ (ไมื�ต�อง นำ�กำระด�ษ 

คำ�ต์อบสำ�รองท่�ไม่ได�ใชั้�สอบ บรรจุำใส่ซองน่�คืน สทศ.)
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ข้อให�กำรรมกำ�รคุมสอบดำ�เนินกำ�รต์�มแนวัปฏิิบัติ์และขั้�นต์อนท่� สทศ. 

กำำ�หนดอย่�งเคร่งครัด เพืั�อให�กำ�รสอบในแต์่ละสน�มสอบและห�องสอบทั�วัประเทศ 

ได�ดำ�เนินกำ�รเป็นม�ต์รฐ�นเด่ยวักัำน เมื�อกำ�รสอบเสร็จำสิ�นกำรรมกำ�รคุมสอบต์รวัจำ 

นับจำำ�นวันกำระด�ษคำ�ต์อบให�ครบถ�วันต์�มจำำ�นวันท่�ระบุ เพืั�อป้องกัำนกำระด�ษคำ�ต์อบ 

ส้ญห�ย ทั�งน่�ในหัวัข้�อวิัธ่์กำ�รทำ�ง�นข้องกำรรมกำ�รคุมสอบจำะนำ�เสนอขั้�นต์อน 

กำ�รดำ�เนินกำ�ร ดังน่�

1. วิัธ่์กำ�รทำ�ง�นข้องกำรรมกำ�รคุมสอบ

2. วิัธ่์ปฏิิบัติ์กำรณ่นักำเร่ยนข้�ดสอบ หรือกำระด�ษคำ�ต์อบชั้ำ�รุด

3. กำ�รต์รวัจำนับและต์รวัจำสอบกำระด�ษคำ�ต์อบ แบบทดสอบก่ำอนบรรจุำใส่ซอง

4. วิัธ่์กำ�รทำ�ง�นข้องกำรรมกำ�รคมุสอบสำ�หรับกำ�รสอบวิัชั้�ภ�ษ�ไทย ชั้ั�น ป.6  

และชัั้�น ม.3

5. กำ�รเกำบ็กำระด�ษคำ�ต์อบ และแบบทดสอบสำ�หรับกำ�รสอบวิัชั้�ภ�ษ�ไทย 

ชัั้�น ป.6 และชัั้�น ม.3

วิิธ่ก�รุทำ�ง�นำขั้องกรุรุมก�รุคำุมสอบ
ติอนำท่� 

2

2.1 วิิธีีการทำางานของกรรมการคำุมสอบ

1. ร�ยง�นตั์วัต่์อหัวัหน��สน�มสอบ

2. กำรรมกำ�รคุมสอบรับ  1) ซองแบบทดสอบ  2) ซองกระดาษคำำาตอบ 

3) ใบเซ็นช่ื่�อผู้้�เข้�าสอบ (สทศ.2) จำำานวน 2 แผู่้น/วิชื่า และต์รวัจำสอบร�ยวิัชั้�ว่ั� 

ต์รงกัำนทั�ง 3  ส่วัน

3. ต์รวัจำสอบซองแบบทดสอบว่ั�ชั้ำ�รุดหรือม่กำ�รเปิดซองแบบทดสอบก่ำอน

หรือไม่  ห�กำพับปัญห�ให�ร�ยง�นหัวัหน��สน�มสอบทันท่  

ก�อนเวัลาสอบ 30 นาที
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 ก�อนเวัลาสอบ 20 นาที

 4.  ต์รวัจำสอบควั�มเร่ยบร�อยภ�ยในห�องสอบ เช่ั้น บอร์ดนิทรรศกำ�ร  อุปกำรณ์ 

หนังสือเร่ยน รวัมทั�งสิ�งสนับสนุนท่�ม่เนื�อห�ท่�อ�จำสง่ผู้ลต์อ่ควั�มไมย่ติุ์ธ์รรมในกำ�รสอบ 

ห�กำพับเห็นให�แจำ�งหัวัหน��สน�มสอบเพืั�อดำ�เนินกำ�รแกำ�ไข้

 ก�อนเวัลาสอบ  15  นาที

 5. ให�กำรรมกำ�รคุมสอบยืนประจำำ�ท่�ประต้์เพืั�อต์รวัจำหลักำฐ�นและอุปกำรณ์ 

กำ�รสอบข้องผู้้�เข้��สอบก่ำอนอนุญ�ต์ให�เข้��ห�องสอบ ซึ�งปฏิิบัติ์ดังน่�

 5.1 ต์รวัจำด้บตั์รประจำำ�ต์วััประชั้�ชั้นหรอืบัต์รประจำำ�ต์วัันักำเร่ยน ห�กำไมม่่

ให�ติ์ดต่์อหัวัหน��สน�มสอบ

5.2 ต์ ร วัจำ ด้ ร้ ป ใน บั ต์ รประจำำ� ต์ั วั

ประชั้�ชั้นหรือบัต์รประจำำ�ตั์วันักำเร่ยนเท่ยบกัำบ

ตั์วัผู้้�เข้��สอบวั่�เป็นบุคคลเด่ยวักัำน จึำงอนุญ�ต์ให�

เข้��สอบ ห�กำไม่ใช่ั้บคุคลเด่ยวักัำนให�ติ์ดต่์อหัวัหน��

สน�มสอบ

5.3 ต์รวัจำด้อุปกำรณ์ข้องผู้้� เข้��สอบ

อนุญ�ต์ให� ผู้้� เข้��สอบนำ�เฉพั�ะ 1) ป�กำกำ�  

2) ดินสอดำ� 2B 3) ย�งลบดินสอ  4) กำบเหล�

ดินสอ เท่�นั�นเข้��ห�องสอบ  * ห้�ามผู้้�เข้�าสอบนำา

โทรศัพท์ม่อถ่ือเข้�าห้�องสอบ โดยเด็ดข้าด      

  5.4 แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบนั�งที�โต๊ะให�ตรง

ตามืราย์ชืื่�อและหมืาย์เลข้ที�นั�งสอบ โดย์ด่

จัากสติ�กเกอร์บนโต๊ะและแผนผังที�นั�งสอบ 

หน�าห�องสอบ  (ในบ�งห�องสอบผู้้�ม่สิทธิ์�สอบอ�จำม่ชืั้�อเหมือนกัำน ควัรต์รวัจำด้น�มสกุำล

ข้องผู้้�เข้��สอบควับค่้เพืั�อควั�มถ้กำต์�อง)
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 8. กำรรมกำ�รคุมสอบนำ�ซองแบบทดสอบแสดงให�ผู้้�เข้��สอบทั�งห�องได�เห็นว่ั�

ซองแบบทดสอบยังไม่ถ้กำเปิดและอย้่ในสภ�พัเร่ยบร�อย จำ�กำนั�นเชิั้ญผู้้�เข้��สอบ 2 คน 

เป็นสักำข่้พัย�น พัร�อมทั�งลงชืั้�อยืนยันควั�มเร่ยบร�อยข้องซองแบบทดสอบในใบเซ็นชืั้�อ

ผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) ทั�ง 2 แผู่้น

 9. กำรรมกำ�รคุมสอบแจำกำกำระด�ษ 

คำ�ต์อบให�กัำบผู้้�เข้��สอบเร่ยงต์�มลำ�ดับเลข้ท่� 

นั�งสอบจำ�กำน�อยไปห�ม�กำเป็นร้ปตั์วั U  

 10. เมื�อแจำกำกำระด�ษคำ�ต์อบเสร็จำ

เร่ยบร�อย แจำ�งให� ผู้้� เข้��สอบทุกำคนปฏิิบัติ์ 

พัร�อมกัำนต์�มลำ�ดับ ดังน่�

 10.1 ต์รวัจำสอบร�ยชืั้�อบน

กำระด�ษคำ�ต์อบวั่�ต์รงกำับผู้้�เข้��สอบและข้�อม้ล

ต่์�ง ๆ บนหัวักำระด�ษคำ�ต์อบถ้กำต์�อง (ห�กำ 

ไม่ต์รงต์�องแจำ�งกำรรมกำ�รคุมสอบทันท่)

 ก�อนเวัลาสอบ  10  นาที

 6. แจำ�งต์�ร�งสอบ ระเบ่ยบกำ�รสอบให�ผู้้�เข้��สอบทร�บ และให�ทดหรือเข่้ยน

ได�ในแบบทดสอบ 

 7. แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบใชั้�ป�กำกำ�ในกำ�รกำรอกำข้�อม้ลและใชั้�ดินสอดำ� 2B ในกำ�ร

ระบ�ยคำ�ต์อบและห�กำต์�องกำ�รแกำ�ไข้ให�ใชั้�ย�งลบดินสอลบให�สะอ�ด 
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 10.2 ให�ผู้้�เข้��สอบลงล�ยมือชืั้�อในช่ั้อง “ล�ยมือชืั้�อผู้้�เข้��สอบ”  

ด�วัยป�กำกำ�

 10.3 ห�กำผู้้�เข้��สอบพับข้�อม้ลกำรณ่ชืั้�อ-สกุำล หรือข้�อม้ลเลข้บัต์ร

ประจำำ�ต์ัวัประชั้�ชั้นไม่ถ้กำต์�อง ให�แกำ�ไข้ข้�อม้ลโดยใชั้�แบบฟอร์มคำ�ข้อแกำ�ไข้ข้�อม้ล  

(สทศ.6) จำ�กำห�องกำองกำล�งข้องสน�มสอบหลังจำ�กำหมดเวัล�สอบ และไม่ต์�องเปล่�ยน

ใชั้�กำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รอง 

11. กำรรมกำ�รคุมสอบคนท่� 1 ลงล�ยมือชืั้�อ ในช่ั้อง “ล�ยมือชืั้�อกำรรมกำ�ร

คุมสอบ”

  ก�อนเวัลาสอบ  5  นาที

  12. แจำกำแบบทดสอบให�กำับผู้้�เข้��สอบต์�มลำ�ดับเลข้ท่�นั�งสอบจำ�กำน�อยไป

ห�ม�กำเป็นร้ปตั์วั U และห��มผู้้�เข้��สอบเปิดแบบทดสอบจำนกำว่ั�จำะได�รับอนุญ�ต์

  13. แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบ กำรอกำชืั้�อ-สกุำล และเลข้ท่�นั�งสอบบนหน��ปกำ 

แบบทดสอบด�วัยป�กำกำ�

  14. แจั�งให�ผ่�เข้�าสอบระบาย์รหัสชุื่ดข้�อสอบที�ตนได�รับบนกระดาษ 

คู่ำาตอบด�วัย์ดินสอดำา 2B ให�ถู่กต�อง (ย์ำ�าให�ผ่�เข้�าสอบต�องระบาย์รหัสชุื่ดข้�อสอบ 

มิืฉีะนั�นจัะไมื�มีืคู่ะแนนในราย์วิัชื่านั�นๆ) 

ผู้้�เข้��สอบต์�องระบ�ยรหัสชัุ้ดข้�อสอบท่�ใชั้� 
ในกำ�รสอบลงบนกำระด�ษคำ�ต์อบให�ถ้กำต์�อง

ผู้�้เข้��สอบต์�องลงชั้ื�อบน 
หน��ปกำแบบทดสอบ  
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ด้านห่น้าห้่องสอบั
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หมายเหตุ 1.	ปี็การศึึกษา	 2565	 ห้่องสอบัแต่ิละห้่องจัะม่ค์วัามจัุ	 30	 ท่�นั�ง 

(ยกเว้ันห้่องสอบัสุดท้ายสามารถจััดค์วัามจุัท่�นั�งสอบัได้ไม่เกิน	35	ท่�นั�ง)		ผู้ม่สิทธิิ�สอบั

ลำาดับัท่�	1	อาจัไม่ได้รหั่สชุดข้ึ้อสอบั	100	เสมอไป็	กรรมการค์มุสอบัไม่ต้ิองสลับัชุดห่ร่อ

จััดเร่ยงแบับัทดสอบัให่ม่	

	 2.	ต้ิองแจักกระดาษค์ำาติอบัและแบับัทดสอบัเร่ยงติามลำาดับัท่�นั�งสอบัจัาก

น้อยไป็ห่ามากเป็็นรูป็ตัิวั	U	ให้่ค์รบัทุกท่�นั�งสอบั	ห้ามเว้ินว่ิาง	ถึงแม้ว่ัาลำาดับัท่�นั�งสอบันั�น 

จัะไม่ม่ผู้เข้ึ้าสอบั

	 3.	ในห้่องสอบัต้ิองไม่ม่บัอร์ดค์วัามรู้ท่�เอ่�อต่ิอผู้เข้ึ้าสอบั

เมืื�อถึูงเวัลาสอบ

 15. แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบ เปิดแบบทดสอบได�

 16. แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบเปิดนับจำำ�นวันหน��

ข้องแบบทดสอบว่ั�ครบถ�วัน ห�กำแบบทดสอบ

หน��ใดหรือข้�อใดพิัมพ์ั ไม่ชัั้ดเจำนให�แจำ�งกำรรมกำ�ร

คุมสอบเพืั�อเปล่�ยนฉบับใหม่ทันท่

 17. ประกำ�ศให�ผู้้�เข้��สอบอ่�นคำ�ช่ั้�แจำงให�เข้��ใจำและเริ�มทำ�แบบทดสอบได� และ

เน�นยำ��ให�ผู้้�เข้��สอบ ระบาย์คู่ำาตอบด�วัย์ดินสอดำา  2B เท�านั�น 

 หลังจัากการสอบผ�านไป 30  นาที

 18.  กำรรมกำ�รคุมสอบนำ�ใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) ทั�ง 2 แผู่้น ให�ผ่�เข้�าสอบ 

ลงลาย์มืือชืื่�อด�วัย์ปากกาและยำ��ว่ั�ให�ผู้้�เข้��สอบลงล�ยมือชืั้�อให�เหมือนกัำบในกำระด�ษ

คำ�ต์อบ (สทศ.1) 

 19. ให� ผู้้� เข้��สอบกำรอกำรหัสชุั้ดข้�อสอบท่�ต์นเองได� รับลงในใบเซ็นชืั้�อ 

ผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2)
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 20. ระหวั�างที�ผ่�เข้�าสอบลงลาย์มืือชื่ื�อกรรมืการคุู่มืสอบ ต�องตรวัจัสอบ

การระบาย์รหัสชุื่ดข้�อสอบข้องผ่�เข้�าสอบวั�าถู่กต�อง เพืิ�อป้องกันการระบาย์รหัสชุื่ด

ข้�อสอบผดิ และให�กำรรมกำ�รคุมสอบคนท่� 2 ลงล�ยมือชืั้�อในช่ั้อง “ล�ยมือชืั้�อกำรรมกำ�ร

คุมสอบ”

 21. เก็ำบแบบทดสอบและกำระด�ษคำ�ต์อบข้องนักำเร่ยนท่�ข้�ดสอบกำลับคืน

 22. ไมื�อนุญาตให�ผู้้�เข้��สอบท่�ม�ส�ยเกิำน 30 น�ท่ เข้��ห�องสอบ ผู้้�เข้��สอบท่�ม�

ส�ย (ภ�ยใน 30 น�ท่หลังจำ�กำท่�เริ�มสอบ) ไม่ว่ั�กำรณ่ใดๆจำะไม่ได�รับกำ�รต่์อเวัล�สำ�หรับ

กำ�รสอบในวิัชั้�นั�น ๆ

 23. ประกาศเวัลา ให�ผู้้�เข้��สอบทร�บในแต่์ละวิัชั้�  ดังน่�

  คู่รั�งที� 1  เมื�อถึงเวัล�สอบ คู่รั�งที� 2  เมื�อกำ�รสอบผู่้�นไป 30 น�ท่ 

  คู่รั�งที� 3  ก่ำอนหมดเวัล�สอบ 5 น�ท่   คู่รั�งที� 4  เมื�อหมดเวัล�สอบ

 24. ในกำรณ่ท่�ผู้้�เข้��สอบม่ควั�มจำำ�เป็นต์�องเข้��ห�องนำ�� ให�กำรรมกำ�รคุมสอบ

ติ์ดต์�มผู้้�เข้��สอบและต์รวัจำด้ภ�ยในห�องนำ��ก่ำอนและหลงัจำ�กำท่�ผู้้�เข้��สอบใชั้�ห�องนำ�� เพืั�อ

ป้องกัำนกำ�รทุจำริต์

 25. ต์รวัจำด้ควั�มเร่ยบร�อยระหว่ั�งกำ�รสอบ ให�ม่ควั�มโปร่งใส ไม่ม่กำ�รทุจำริต์ 

และควับคุมกำ�รสอบให�เป็นไปต์�มม�ต์รฐ�นกำ�รทดสอบท�งกำ�รศึกำษ�แห่งชั้�ติ์
 

 ก�อนหมืดเวัลาสอบ 5 นาที

 26. แจำ�งเวัล�ให�ผู้้�เข้��สอบทร�บ
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 27. แจำ� ง ให� ผู้้� เข้� �สอบหยุดทำ�แบบ

ทดสอบ และต์รวัจำสอบควั�มเร่ยบร�อยข้อง

กำระด�ษคำ�ต์อบ

 28. ให�ผู้้�เข้��สอบวั�งกำระด�ษคำ�ต์อบ

บนแบบทดสอบ

 29. ห��มผู้้�เข้��สอบลุกำจำ�กำท่�นั�งจำนกำว่ั�

กำรรมกำ�รคุมสอบจำะอนุญ�ต์

 30. กรรมืการคูุ่มืสอบคู่นที� 1 : เก็บกระดาษคู่ำาตอบ เร่ยงต์�มลำ�ดับ 

เลข้ท่�นั�งสอบจำ�กำน�อยไปห�ม�กำเป็นร้ปตั์วั U และต์รวัจำสอบกำ�รลงล�ยมือชืั้�อ   

กำ�รระบ�ยรหัสชุั้ดข้�อสอบบนกำระด�ษคำ�ต์อบ  

กรรมืการคุู่มืสอบคู่นที� 2 : เก็บแบบทดสอบ 

เร่ยงต์�มลำ�ดับเลข้ท่�นั�งสอบจำ�กำน�อยไปห�ม�กำ

เป็นร้ปตั์วั U  และต์รวัจำสอบกำ�รลงชืั้�อ-สกุำล 

และเลข้ท่�นั�งสอบข้องผู้้�เข้��สอบบนปกำแบบ

ทดสอบ 

 31. เมื�อเก็ำบกำระด�ษคำ�ต์อบและแบบทดสอบเร่ยบร�อยแล�วัประกำ�ศให� 

เข้��สอบลุกำออกำจำ�กำห�องสอบอย่�งเป็นระเบ่ยบ

 32. กำรรมกำ�รคุมสอบทั�ง 2คน สลับกัำนต์รวัจำสอบและต์รวัจำนับกำระด�ษ 

คำ�ต์อบ แบบทดสอบ ก่ำอนบรรจำุใส่ซอง  (ศึึกษาข้ั้�นตอนในหั้วข้ั้อการตรวจน้บและ 

ตรวจสอบกระดาษคำำาตอบ แบบทดสอบก่อนบรรจุใส่ซอง)

 33. นำ�ซองแบบทดสอบ ซองกำระด�ษคำ�ต์อบ (ท่�ยังไม่ปิดผู้นึกำ) และ 

ใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) ท่�เหลืออ่กำ 1 แผู่้น และเอกำส�รอื�นๆ ถ��ม่  เช่ั้น แบบฟอร์ม

สำ�หรับผู้้�ปฏิิบัติ์ผิู้ดระเบ่ยบกำ�รสอบ (สทศ.5) แบบฟอร์มคำ�ข้อแกำ�ไข้ข้�อม้ล (สทศ.6) 

เป็นต์�น ส่งกำรรมกำ�รกำล�ง/หัวัหน��สน�มสอบ

เมืื�อหมืดเวัลาสอบ
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1. ห�ามื กำรรมกำ�รคุมสอบแกำ�ไข้แบบทดสอบหรืออธิ์บ�ยใดๆ เพิั�มเติ์มจำ�กำ 

คำ�ช่ั้�แจำงในแบบทดสอบ  

2. ห�ามื กำรรมกำ�รคุมสอบ นำ�แบบทดสอบและกำระด�ษคำ�ต์อบออกำไปจำ�กำ

ห�องสอบ แบบทดสอบถือเป็นเอกำส�รลับท�งร�ชั้กำ�รและเป็นสมบัติ์ข้อง สทศ.

3. ห�ามื กำรรมกำ�รคุมสอบจำดบันทึกำข้�อควั�มใดๆ ออกำจำ�กำห�องสอบ 

เป็นอันข้�ด

4. ห�ามื กำรรมกำ�รคุมสอบทำ�สำ�เน�แบบทดสอบด�วัยวิัธ่์กำ�รถ่�ยภ�พั  

ถ่�ยเอกำส�รและวิัธ่์กำ�รอื�นๆ โดยเด็ดข้�ด

5. ห�ามื กำรรมกำ�รคุมสอบใชั้�โทรศัพัท์มือถือ อุปกำรณ์สื�อส�ร และอุปกำรณ์

อิเล็กำทรอนิกำส์ทุกำชั้นิด

6. ห�ามื กำรรมกำ�รคุมสอบ พ้ัดคุยกัำบผู้้�เข้��สอบ ยกำเวั�นกำ�รตั์กำเตื์อน

7. ห�ามื กำรรมกำ�รคุมสอบไปยืนใกำล�ชิั้ดผู้้�เข้��สอบเป็นเวัล�น�น โดยไม่จำำ�เป็น

 8. กำำ�กัำบกำ�รสอบในห�องสอบต์ลอดเวัล� ยกำเวั�น ม่เหตุ์สุดวิัสัยจำะต์�อง 

ม่กำรรมกำ�รอย่�งน�อย 1 คน อย้ใ่นห�องสอบ

 9. งดทำ�กิำจำกำรรมท่�อ�จำส่งผู้ลให�เกิำดกำ�รทุจำริต์หรือรบกำวันผู้้�เข้��สอบ เช่ั้น  

พ้ัดคุยเส่ยงดัง เล่น Line เล่น Facebook  ทำ�ง�นส่วันตั์วั อ่�นหนังสือ เป็นต์�น

ขั้�อปฏิิบัติิขั้องกรุรุมก�รุคำุมสอบ
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กรรมการประจัำาสนามสอบ และกรรมการคุุมสอบ ต้องปฏิิบัติ
ตามข้ั้อกำาหนด ดังน่�

1.	ต้ิองป็ฏิิบััติิติามคู่์ม่อการดำาเนินการทดสอบัท่�สถาบัันกำาห่นด
2.	ห้่ามคั์ดลอก	บัันทึกภาพื่	บัันทึกเส่ยง	ห่ร่อเผยแพื่รแ่บับัทดสอบั	ห่ร่อกระดาษค์ำาติอบั
3.	ห้่ามเปิ็ดเผยข้ึ้อสอบัในแบับัทดสอบั	ห่ร่อกระทำาการใดๆ	ให้่ผู้เข้ึ้าสอบัล่วังรู้ข้ึ้อสอบั
ในแบับัทดสอบัก่อนถึงกำาห่นดเวัลาทำาแบับัทดสอบั
4.	ห้่ามบัอกค์ำาติอบั	ห่ร่อกระทำาใดๆ	ให้่ผู้เข้ึ้าสอบัล่วังรู้ค์ำาติอบัขึ้องแบับัทดสอบั

ระเบ่ยบ สที่ศึ. ว่ิาด้วิยแนวิที่างปฏิิบัติเก่�ยวิกับการดำาเนิน
การที่ดสอบ พื้.ศึ.2557

	 ติามท่�	สทศึ.	ได้ม่ระเบ่ัยบัท่�ป็ระกาศึราชกิจัจัานุเบักษา	เพ่ื่�อกำาห่นดแนวัทาง

การป็ฏิิบััติิเก่�ยวักับัการดำาเนินการทดสอบัขึ้องสถาบัันทดสอบัทางการศึึกษาแห่่งชาติิ 

(องค์์การมห่าชน)	 เพ่ื่�อให้่การดำาเนินการทดสอบัทางการศึึกษาเป็็นไป็ด้วัย 

ค์วัามเร่ยบัร้อยและม่ป็ระสิทธิิภาพื่	ได้ม่ข้ึ้อกำาห่นดเก่�ยวักับัการป็ฏิิบััติิงานขึ้องกรรมการ

ป็ระจัำาสนามสอบัดังน่�	
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หมายเหต ุ	ทางสนามสอบัสามารถดาวัน์โห่ลดเอกสารฉบัับัเต็ิมได้ท่�www.niets.or.th 

เมนู “การจััดสอบ” เล่อกรายการ	 “โรงเรียน/ศููนย์สอบสนามสอบ” และศึึกษา 

รายละเอ่ยดเพิื่�มเติิมได้ท่�หั่วัขึ้้อ“ระเบียบสถาบันทดสอบฯ วาดวยแนวปฏิิบัติิกี�ยวกับ

การดำาเนินการทดสอบ พ.ศู. 2557”

กรณีีที่ี�กรรมการคุุมสอบฝ่่าฝ่ืนข้้อปฏิิบัติิ 
1.	 ขึึ้�นบััญช่รายช่�อผู้กระทำาเป็็นบุัค์ค์ลท่�ไม่สมค์วัรได้

รับัการแต่ิงตัิ�งเป็็นกรรมการป็ระจัำาสนามสอบัห่ร่อกรรมการ

คุ์มสอบัและแจ้ังไป็ยังศูึนย์สอบั	

2.	 แจ้ังไป็ยังห่น่วัยงานต้ินสังกัดห่ร่อผู้บัังคั์บับััญชา

ขึ้องผู้กระทำาเพ่ื่�อดำาเนินการทางวิันัย

3.	 พิื่จัารณ์าดำาเนินการฟ้้องร้อง	 ห่ร่อดำาเนินค์ด่

ติามกฎห่มายในกรณ่์ท่�เกิดค์วัามเส่ยห่าย	 อย่างห่นึ�งอย่างใด

แก่	สทศึ.	ห่ร่อระบับัการทดสอบั
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2.2  วิิธีีปีฏิิบัติกรณีีนักเรียนขาดสอบ และกรณีีที�กระดาษคำำาตอบแบบ
ลงข้อมูลชำำารุดหรือฉีีกขาด

1. วิัธีิ์ปฏิิบัติกรณีีนักเรีย์นข้าดสอบ

ทั�ง 2 คน บนกำระด�ษคำ�ต์อบข้อง 

ผู้้�ข้�ดสอบ

4. กำระด�ษคำ�ต์อบข้องผู้้�ข้�ดสอบให�เก็ำบกำระด�ษคำ�ต์อบเร่ยงต์�มลำ�ดับ 

เลข้ท่�นั�งสอบร่วัมกัำบกำระด�ษคำ�ต์อบข้องผู้้�เข้��สอบในห�องสอบนั�น 

2.  วิัธีิ์ปฏิิบัติกรณีีที�กระดาษคู่ำาตอบแบบลงข้�อม่ืลชื่ำารุดหรือ ฉีีกข้าด

1. กำ ร ร ม กำ � ร คุ ม ส อ บ

ใชั้�ดินสอดำ� 2B  ระบ�ยในช่ั้อง ย  

“ยกำเลิกำ” ในกำระด�ษคำ�ต์อบแบบลง

ข้�อม้ล และลงล�ยมือชืั้�อข้องกำรรมกำ�ร

คุมสอบทั�ง 2 คนและส่งคืน สทศ.

2. กำรรมกำ�รคุมสอบนำ�กำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รองม�ให�ผู้้�เข้��สอบ  

3. กำรรมกำ�รคุมสอบกำำ�กัำบผู้้�เข้��สอบกำรอกำข้�อม้ลเร่ยงต์�มลำ�ดับดังน่�

1. เข่้ยนคำ�ว่ั� “ข้าดสอบ” ด�วัย์ปากกาแดง ลงในชื่�อง “ลาย์มืือชืื่�อผ่�เข้�าสอบ”  

ในใบเซ็็นชืื่�อผ่�เข้�าสอบ (สทศ.2)  ทั�ง 2 แผ�น

2. ให�กำรรมกำ�รคุมสอบ 

ใชั้�ดินสอดำ� 2B ระบาย์ในชื่�อง ข้  

“ข้าดสอบ” บนกำระด�ษคำ�ต์อบ  

3. ลงชืั้�อกำรรมกำ�รคุมสอบ
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 3.1 กำรอกำข้�อม้ลบนกำระด�ษคำ�ต์อบในชั้่องท่�กำำ�หนดให�ครบถ�วัน 

ด�วัยป�กำกำ� และลงล�ยมือชืั้�อในช่ั้อง “ล�ยมือชืั้�อผู้้�เข้��สอบ”

 3.2 กำรอกำเลข้ท่�นั�งสอบด�วัยป�กำกำ� และระบ�ยเลข้ท่�นั�งสอบ ด�วัย 

ดินสอดำ� 2B

4. เก็ำบกำระด�ษคำ�ต์อบเร่ยงต์�มลำ�ดับท่�นั�งสอบ ให�นำ�กำระด�ษคำ�ต์อบ 

ท่�ยกำเลิกำข้องผู้้�เข้��สอบคนนั�นเร่ยงต่์อจำ�กำกำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รองท่�ผู้้�เข้��สอบคนนั�นใชั้�  

 1.  นำ�กำระด�ษคำ�ต์อบข้องผู้้�เข้��สอบ

เท่ยบกัำบใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) เป็น

ร�ยบุคคล โดยต์รวัจำสอบข้�อม้ล ดังน่�   

•	 ชืั้�อ-สกุำล และกำ�รลง

ล�ยมือชืั้�อบนกำระด�ษคำ�ต์อบกัำบใบเซ็นชืั้�อ

ผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2)

2.3  การตรวิจนับ ตรวิจสอบกระดาษคำำาตอบ แบบทดสอบก่อนบรรจุใส่ซอง

 ข้�อเน�นยำ�� ข้อให�กำรรมกำ�รคุมสอบต์รวัจำนับกำระด�ษคำ�ต์อบทั�งหมด  

เท่ยบกัำบใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) เป็นร�ยบุคคล เพืั�อป้องกัำนกำระด�ษคำ�ต์อบ

ส้ญห�ย  ซึ�งม่ขั้�นต์อน ดังน่�

  1. การนับและตรวัจัสอบกระดาษคู่ำาตอบ
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•	 ต์รวัจำกำ�รระบ�ยรหัสชุั้ดข้�อสอบบนกำระด�ษคำ�ต์อบ กัำบ กำ�รกำรอกำรหัส 

ชุั้ดข้�อสอบบนใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) ข้�อม้ลต์�องต์รงกัำน    

2.  นำ�กำระด�ษคำ�ต์อบท่�ต์รวัจำสอบแล�วัส่งให�กำรรมกำ�รคุมสอบคนท่� 2 ต์รวัจำสอบ 

อ่กำครั�ง และลงล�ยมือชืั้�อเพืั�อยืนยันว่ั�ได�ต์รวัจำนับกำระด�ษคำ�ต์อบครบถ�วัน ใน 

ใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) 

3 .   นำ�กำระด�ษคำ�ต์อบ

ทั�งหมดในห�องสอบ หุ�มด�วัยใบเซ็นชืั้�อ

ผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) ท่�ระบุ “สำาหัร้บ

สนามสอบใช้้ หุ้ัมกระดาษคำำาตอบ 

และส่งคืำน สทศึ.” ใชั้�กำระด�ษแข็้ง 

ปิดด��นบน-ล่�ง แล�วับรรจำุลงในซอง

กำระด�ษคำ�ต์อบ กำรรมกำ�รคุมสอบ

กำรอกำข้�อม้ลบนหน��ซองกำระด�ษ 

คำ�ต์อบให�เร่ยบร�อย (ห��มปิดผู้นึกำซอง

กำระด�ษคำ�ต์อบ)

  2. การนับและตรวัจัสอบแบบทดสอบ 

1. กำรรมกำ�รคุมสอบต์รวัจำสอบว่ั�ผู้้�เข้��สอบแต่์ละคนกำรอกำข้�อม้ลบน 

หน��ปกำแบบทดสอบครบทุกำคน

2. นับจำำ�นวันแบบทดสอบว่ั�ครบต์�มจำำ�นวันท่�ระบุบนหน��ซอง 

และส่งแบบทดสอบให�กำรรมกำ�ร 

คุมสอบคนท่� 2 ต์รวัจำสอบอ่กำครั�ง 

ก่ำอนบรรจุำใส่ซองแบบทดสอบให�

เร่ยบร�อย 
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กำ�รสอบวัชิั้�ภ�ษ�ไทย ระดบัชัั้�นประถมศกึำษ�ปท่ี� 6 และระดบัชัั้�นมัธ์ยมศึกำษ�

ปีท่� 3  กำระด�ษคำ�ต์อบม่ 2 แผู่้น คือ กำระด�ษคำ�ต์อบท่�เป็นแบบปรนัย 1 แผู่้น และ

กำระด�ษคำ�ต์อบท่�เป็นแบบอัต์นัย 1 แผู่้น

  คู่ำาแนะนำาในการเขี้ย์นตอบวิัชื่าภาษาไทย์

1. ให�เริ�มเข่้ยนบรรทัดท่� 1    

2. กำ�รเข่้ยนต์อบให�เข่้ยนภ�ยในกำรอบท่�กำำ�หนดเท่�นั�น  

3. เข่้ยนโดยไม่ต์�องเวั�นบรรทัด     

4. ใชั้�ดินสอหรือป�กำกำ�ในกำ�รเข่้ยนต์อบ  

5. กำ�รแกำ�ไข้คำ�ต์อบ กำรณ่เข่้ยนต์อบด�วัยดินสอ ให�ใชั้�ย�งลบดินสอลบให�สะอ�ด   

        กำรณ่เข่้ยนต์อบด�วัยป�กำกำ� ให�ใชั้�นำ��ย�ลบคำ�ผิู้ด ย�งลบหมึกำ  หรือข่้ดฆ่่� 

6. ห�กำต์�องกำ�รเข่้ยนร่�งคำ�ต์อบ ให�เข่้ยนในท่�ว่ั�งข้องแบบทดสอบ  

กำระด�ษคำ�ต์อบแบบปรนัย กำระด�ษคำ�ต์อบแบบอัต์นัย

2.4   วิิธีีการทำางานของกรรมการคุำมสอบ สำาหรับการสอบวิิชำาภาษาไทย 
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 ให�ผู้้�เข้��สอบเข้��ห�องสอบ กำรรมกำ�รคมุสอบต์รวัจำหลกัำฐ�นและอปุกำรณ์ท่�ใชั้�

ในกำ�รสอบ

 1. กำรรมกำ�รคุมสอบนำ�ซองแบบทดสอบแสดงให�ผู้้�เข้��สอบทั�งห�องได�เห็นว่ั� 

ซองแบบทดสอบยังไม่ถ้กำเปิด และให�ผู้้�เข้��สอบ 2 คน ลงชืั้�อยืนยันควั�มเร่ยบร�อย 

ข้องซองแบบทดสอบใน สทศ.2

 2. แจำกำกำระด�ษคำ�ต์อบซึ�งม่ 2 แผู่้น  แผู่้นท่� 1 กำระด�ษคำ�ต์อบปรนัย  

แผู่้นท่� 2 กำระด�ษคำ�ต์อบอัต์นัย  เร่ยงต์�มลำ�ดับเลข้ท่�นั�งสอบจำ�กำน�อยไปห�ม�กำเป็น

ร้ปตั์วั U

 3. แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบต์รวัจำสอบว่ั�กำระด�ษคำ�ต์อบทั�ง 2 แผู่้น เป็นข้องต์นเอง

 1. แจำกำแบบทดสอบให�กำับผู้้�เข้��สอบเร่ยงต์�มลำ�ดับเลข้ท่�นั�งสอบจำ�กำน�อย

ไปห�ม�กำเป็นร้ปตั์วั U

 2. ผู้้�เข้��สอบกำรอกำข้�อม้ลบนหน��ปกำแบบทดสอบ

 3. ผู้้�เข้��สอบระบ�ยรหัสชุั้ดข้�อสอบบนกำระด�ษคำ�ต์อบปรนัย

      

 1. ประกำ�ศให�ผู้้�เข้��สอบ  เริ�มทำ�แบบทดสอบ 

 2. ผู้้�เข้��สอบต์�องบริห�รจัำดกำ�รเวัล�ในกำ�รสอบด�วัยต์นเอง กำ�รเข่้ยนต์อบ

ร้ปแบบอัต์นัย ผู้้�เข้��สอบส�ม�รถใชั้�ป�กำกำ�หรือดินสอในกำ�รเข่้ยนคำ�ต์อบ

    

ก�อนการสอบ 15 นาที     

ก�อนการสอบ 10 นาที     

ก�อนการสอบ 5 นาที     

เมืื�อถึูงเวัลาสอบ
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สำ�หรับกำ�รสอบวิัชั้�ภ�ษ�ไทยใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) จำะม่ 3 แผู่้น  

ข้อให�กำรรมกำ�รคุมสอบดำ�เนินกำ�ร ดังน่�

1. กำำ�กัำบให�ผู้้�เข้��สอบลงชืั้�อในใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) ทั�ง 3 แผู่้น และ

กำรอกำรหัสชุั้ดข้�อสอบท่�ต์นเองได�รับให�ถ้กำต์�อง

2. ใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) 2 แผู่้น ใชั้�หุ�มกำระด�ษคำ�ต์อบปรนัย 

และกำระด�ษคำ�ต์อบอัต์นัย ส่วัน 1 แผู่้นท่�เหลือ เก็ำบรวับรวัมไวั�ท่�ศ้นย์สอบเหมือนกัำบ

วิัชั้�อื�นๆ

   

1. ประกำ�ศเวัล�ให�ผู้้�เข้��สอบทร�บ  

2. แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบต์รวัจำสอบควั�มเร่ยบร�อยข้องกำระด�ษคำ�ต์อบและกำ�ร

ระบ�ยคำ�ต์อบ

1. แจำ�งให�ผู้้�เข้��สอบหยุดทำ�แบบทดสอบ และต์รวัจำสอบควั�มเร่ยบร�อยข้อง

กำระด�ษคำ�ต์อบ

2. ให�ผู้้�เข้��สอบวั�งกำระด�ษคำ�ต์อบบนแบบทดสอบ

3. ห��มผู้้�เข้��สอบลุกำจำ�กำท่�นั�งจำนกำว่ั�กำรรมกำ�รคุมสอบจำะอนุญ�ต์

เมืื�อเวัลาสอบผ�านไป 30 นาที   

ก�อนหมืดเวัลาสอบ 5 นาที

เมืื�อหมืดเวัลาสอบ   

ระหวั�างการสอบ      

ด้แลกำ�รจัำดสอบให�เป็นไปด�วัยควั�มเร่ยบร�อย และประกำ�ศเวัล�ให� 

ผู้้�เข้��สอบทร�บ  
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ขั้ั�นำติอนำก�รุเก็บกรุะด�ษคำำ�ติอบรุ�ยวิิช�ภ�ษ�ไทย 

1. กำรรมกำ�รคุมสอบคนท่� 1 : เก็บกระดาษคำำาตอบปรน้ย  กำรรมกำ�รคุมสอบ

คนท่� 2 เก็บกระดาษคำำาตอบอ้ตน้ย  เมื�อเก็ำบกำระด�ษคำ�ต์อบเร่ยบร�อยแล�วัจึำงเก็ำบ 

แบบทดสอบข้องผู้้�เข้��สอบ

2. กำรรมกำ�รคุมสอบต์�องดำ�เนินกำ�รต์รวัจำด้กำ�รระบ�ยรหัสชุั้ดข้�อสอบและ 

กำ�รลงล�ยมือชืั้�อบนหัวักำระด�ษคำ�ต์อบให�ครบถ�วันและถ้กำต์�องเท่ยบกัำบใบเซ็นชืั้�อ 

ผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) และต์รวัจำสอบกำระด�ษคำ�ต์อบวั�่แยกำกำระด�ษคำ�ต์อบทั�ง 2 ประเภท

ออกำจำ�กำกัำนเร่ยบร�อย

3. เมื�อต์รวัจำนบัจำำ�นวันกำระด�ษคำ�ต์อบเร่ยบร�อยแล�วั ข้อให�กำรรมกำ�รคมุสอบ 

ดำ�เนินกำ�รดังน่�

 3.1 นำ�กำระด�ษคำ�ต์อบปรนัย หุ�มด�วัยใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) แผู่้น

ท่�ระบุ “สำ�หรับหุ�มกำระด�ษ คำ�ต์อบ และส่งคืน สทศ.” บรรจุำใส่ซองกำระด�ษคำ�ต์อบ

ปรนัย  

 3.2 นำ�กำระด�ษคำ�ต์อบอตั์นัย หุ�มด�วัยใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) แผู้น่

ท่�ระบุ “สำ�หรับหุ�มกำระด�ษ คำ�ต์อบ และส่งคืน สทศ.” บรรจุำใส่ซองกำระด�ษคำ�ต์อบ

อัต์นัย   

 3.3 นำ�ใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2) ท่�เหลือ 1 แผู่้น เต์ร่ยมส่งกำรรมกำ�ร

กำล�ง

 3.4 กำรรมกำ�รคุมสอบต์�องนำ�กำระด�ษคำ�ต์อบบรรจุำใส่ซองกำระด�ษ 

คำ�ต์อบให�ถ้กำประเภท ซึ�งกำระด�ษคำ�ต์อบและซองกำระด�ษคำ�ต์อบประเภทเด่ยวักัำน

จำะม่แถบส่เด่ยวักัำน

4. กำ�รเก็ำบแบบทดสอบ กำรรมกำ�รคุมสอบต์รวัจำสอบว่ั�ผู้้�เข้��สอบกำรอกำข้�อม้ล

บนหน��ปกำแบบทดสอบครบถ�วันและเกำ็บแบบทดสอบผู้้�เข้��สอบเร่ยงต์�มลำ�ดับเลข้ท่� 

นั�งสอบจำ�กำน�อยไปห�ม�กำเป็นร้ปตั์วั U  ต์รวัจำนับจำำ�นวันแบบทดสอบวั่�ครบ 

ต์�มจำำ�นวันท่�ระบุบนหน��ซอง และบรรจุำใส่ซองแบบทดสอบให�เร่ยบร�อย
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สำ�หรับผู้้�บกำพัร่องท�งกำ�รมองเห็น

ใชั้�อักำษรเบรลล์

สำ�หรับผู้้�บกำพัร่องท�งกำ�รมองเห็น

ใชั้�อักำษรข้ย�ย

สไต์ลัส (Stylus) กัำบสเลท (Slate) 

การสอบวิัชื่าภาษาไทย์ สำาหรับผ่�เข้�าสอบที�มีืคู่วัามืบกพิร�องทางการมืองเห็น

หมืาย์เหตุ สำ�หรับปีกำ�รศึกำษ� 2565 สทศ. ไมื�ได�จััดเตรีย์มื สไต์ลัส (Stylus) กัำบสเลท 

(slate) ให�ผู้้�เข้��สอบจัำดเต์ร่ยมม�ด�วัยต์นเอง

 กำ�รสอบวิัชั้�ภ�ษ�ไทย ผู้้�ม่สิทธิ์�สอบท่�ม่ควั�มบกำพัร่องท�งกำ�รมองเห็น สทศ.  

ได�จัำดเต์ร่ยมกำระด�ษคำ�ต์อบข้น�ด A4 ให�กัำบผู้้�เข้��สอบเพืั�อใชั้�กำ�รเข่้ยนต์อบ บรรจุำใส่

ซองแยกำเป็นร�ยบุคคล

 •	 สำ�หรับผู้้�เข้��สอบท่�ต์�บอดส�ม�รถ

ใชั้�อุปกำรณ์สเลทและสไต์ลัสเพืั�อเข่้ยนต์อบได� 

 •	 สำ�หรั บ ผู้้� เข้� � สอบ ท่� ต์ � เลื อน

ร�ง ส�ม�รถเข่้ยนต์อบด�วัยป�กำกำ�หรือดินสอ  

ด�วัยต์นเอง
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  แนำวิปฏิิบัติิและขั้ั�นำติอนำเก่�ยวิกับก�รุบรุิห�รุก�รุจััดสอบ
ในำปรุะเด็นำติ่�งๆ

ติอนำท่� 
3

 ผู้้�เข้��สอบกำรณ่พัิเศษ (walk in) แบ่งเป็น 2 กำลุ่ม คือ กลุ�มืที� 1 นักำเร่ยน 

ท่�โรงเร่ยนแจำ�งเพิั�มระหว่ั�ง 5 – 15 มกำร�คม 2566  และประกำ�ศร�ยชืั้�อ เมื�อวัันท่� 

20 มกำร�คม 2566 (คิดค่�สถิติ์ระดับโรงเร่ยน)  กลุ�มืที� 2 นักำเร่ยนท่�ไม่ม่สิทธิ์�สอบ 

ข้ออนุญ�ต์เข้��สอบ  เมื�อหัวัหน��สน�มสอบและตั์วัแทนศ้นยส์อบได�ต์รวัจำสอบหลักำฐ�น

และพิัจำ�รณ�อนุญ�ต์ให�เข้��สอบ  (ไม่คิดค่�สถิติ์ระดับโรงเร่ยน) 

 ผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ (walk in) จำะไม่ม่ร�ยชืั้�อปร�กำฏิในเอกำส�รจัำดสอบ  

กำ�รสอบข้องผู้้�เข้��สอบกำรณ่พัิเศษจำะต์�องใชั้�แบบทดสอบสำ�รองและกำระด�ษคำ�ต์อบ

สำ�รองท่�ม่อย้่ในสน�มสอบนั�นๆ ขั้�นต์อนกำ�รจัำดสอบข้องกำลุ่มผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ 

ทั�ง 2 กำลุ่ม จำะม่แนวัปฏิิบัติ์ในกำ�รสอบ ดังน่�

1.  เข้��สอบในห�องสอบสุดท��ยโดยนั�งต่์อจำ�กำเลข้ท่�นั�งสอบสุดท��ย

2. ใชั้� กำ ร ะด�ษคำ� ต์อบสำ� รอ งและ 

แบบทดสอบสำ�รองในกำ�รสอบ กำรณ่ผู้้�ม่สิทธิ์�สอบ 

ท่� สทศ. ประกำ�ศเลข้ท่�นั�งสอบในวัันท่� 20 มกำร�คม 

2566 ให�ระบ�ยเลข้ท่�นั�งสอบท่� สทศ. ประกำ�ศผู้�่น

ระบบ สำาหรับผ่�เข้�าสอบที�ข้ออนุญาตเข้�าสอบ 

ในวัันสอบ การระบาย์เลข้ที�นั�งสอบให�เวั�นวั�างไวั� 

ไมื�ต�องกรอกข้�อม่ืล

3.1  การปีฏิิบัติสำาหรับผูู้้เข้าสอบกรณีีพิิเศึษ

3.  ใชั้�ใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ (สทศ.3) และกำรรมกำ�รคุมสอบต์�องกำรอกำ

ข้�อม้ลผู้้�เข้��สอบในใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ (สทศ.3) ให�ครบถ�วันด�วัยตั์วับรรจำง  

โดยเฉพั�ะข้�อม้ลชืั้�อโรงเร่ยนท่�ศึกำษ�อย้่ปัจำจุำบัน 

4.  ให�ผู้้�เข้��สอบลงล�ยมือชืั้�อในใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ (สทศ.3)



คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ม.3 สำาหรับกรรมการคุมสอบ 25

 5. กำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รอง กำรรมกำ�รคุมสอบจำะต์�องระบ�ยท่�ช่ั้อง “พั”  

ผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ

 6. กำำ�กัำบให�ผู้้�เข้��สอบกำรอกำข้�อม้ลลงบนแบบทดสอบและกำระด�ษคำ�ต์อบ 

ให�ครบถ�วัน 

เมืื�อการสอบเสร็จัสิ�น 

 1.  ใชั้�ใบเซ็นชืั้�อผู้้�เข้��สอบกำรณ่พัิเศษ (สทศ.3) หุ�มกำระด�ษคำ�ต์อบสำ�รอง 

ท่�ผู้้�เข้��สอบใชั้�สอบ บรรจุำใส่ซองกำระด�ษคำ�ต์อบสำ�หรับผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษต์�ม

ร�ยวิัชั้�ท่�สอบ (ห�ามืนำากระดาษคู่ำาตอบผ่�เข้�าสอบกรณีีพิิเศษใส�รวัมืกับกระดาษ 

คู่ำาตอบในห�องสอบสุดท�าย์โดย์เด็ดข้าด)  

2.  สน�มสอบต์�องนำ�ซองกำระด�ษ คำ�ต์อบผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ ส่งคืน สทศ.  

โดยบรรจุำใส่กำล่องร่วัมกัำบซองกำระด�ษคำ�ต์อบข้องห�องสอบอื�นๆ (ถึงแม�ว่ั�ในสน�มสอบ

นั�น จำะไม่ม่ผู้้�เข้��สอบกำรณ่พิัเศษ) 
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 1. ใชั้�แบบฟอร์มคำ�ข้อแกำ�ไข้ข้�อม้ล (สทศ.6) กำรอกำข้�อม้ลท่�ต์�องกำ�รแกำ�ไข้ 

โดย์ใชื่� 1 คู่น/แผ�น

 2.  แนบหลักฐานประกอบ เช่ั้น สำ�เน�บัต์รประจำำ�ตั์วัประชั้�ชั้น หรือ

หลักำฐ�นอื�นท่�ท�งร�ชั้กำ�รออกำให�ประกำอบกำ�รยื�น สทศ.6

 3. นำ�แบบฟอร์มคำ�ข้อแกำ�ไข้ข้�อม้ล (สทศ.6) พัร�อมหลักำฐ�นส�งสนามืสอบ

ในวัันสอบ

 4. สน�มสอบรวับรวัมเอกำส�รส่งให�ศ้นย์สอบ เพืั�อให�ศ่นย์์สอบรวับรวัมื

ส�งกลับ สทศ. (ไมื�ต�องจััดส�งทางไปรษณีีย์์ให�จััดส�งพิร�อมืกล�องกระดาษคู่ำาตอบ)

 5. สทศ. จำะพิัจำ�รณ�แกำ�ไข้ข้�อม้ลสำ�หรับผู้้�ท่�ยื�นเอกำส�รครบถ�วัน และจัะ

ไมื�แก�ไข้ข้�อม่ืลสำาหรับผ่�ที�ส�งเอกสารภาย์หลังจัากวัันสอบ

3 .2  การแก้ ไขข้อมูลนักเรียน

กรอกข้�อม่ืลเฉีพิาะราย์การ

ที�ต�องการแก�ไข้
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3.3 แนวิปีฏิิบัติสำาหรับผูู้้ปีฏิิบัติผู้ิดระเบียบการสอบ

 ห�กำสน�มสอบพับผู้้�ม่สิทธิ์�สอบไม่ปฏิิบัติ์ต์�มระเบ่ยบกำ�รสอบในกำรณ่

ต่์�งๆ หรือส่อแวัวักำ�รทจุำริต์ ข้อให�กำรรมกำ�รคมุสอบกำำ�กำบัให�ผู้้�เข้��สอบกำรอกำข้�อม้ล

ในแบบฟอร์มสำ�หรับผู้้�ปฏิิบัติ์ผิู้ดระเบ่ยบกำ�รสอบ (สทศ.5) เป็นหลักำฐ�นและ 

ส่งกำลับคืน สทศ. เพืั�อพิัจำ�รณ�ผู้ลกำ�รประกำ�ศคะแนน 

 การใชื่�เอกสารให�ยึ์ดตามืราย์วิัชื่าที�กระทำาผิดระเบีย์บการสอบ ยกำเวั�น

กำรณ่ไม่ม่ร�ยชืั้�อต์�มประกำ�ศเลข้ท่�นั�งสอบ และไม่ม่หลักำฐ�นท่�ใชั้�ในกำ�รสอบ  

ให�ใชั้� 1 แผู่้นต่์อคนและระบุท่�ร�ยวิัชั้�ท่�สอบ  

 ข้อให�คณะกำรรมกำ�ร

ระดับสน�มสอบในแต์ล่ะต์ำ�แหน่ง

กำรอกำข้�อม้ลและควั�มคิดเห็น 

ในส่วันท่� เก่ำ�ยวัข้�องให�ครบถ�วัน 

และโดยเฉพั�ะผู้ลกำ�รพิัจำ�รณ� 

ข้องหัวัหน� �สน�มสอบ และ

ประธ์�นศ้นย์สอบ



คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ม.3 สำาหรับกรรมการคุมสอบ28

เอกสารที�เกี�ยวิข้องกับการจัดสอบ

ชื่ื�อย์�อ ราย์การเอกสาร

สนามืสอบ 

ส�งให�

ศ่นย์์สอบ

ศ่นย์์สอบ

ส�งให� 

สทศ.

ระเบ่ยบสถ�บันทดสอบท�งกำ�รศึกำษ� 

แห่งชั้�ต์ิ (องค์กำ�รมห�ชั้น) วั่�ด�วัยแนวัท�ง

ปฏิิบัต์ิเกำ่�ยวักำับกำ�รดำ�เนินกำ�รทดสอบ  

พั.ศ. 2557

สทศ.2 ใบเซ็นชั้ื�อผู้้�เข้��สอบ (สทศ.2)  

สทศ.3 ใบเซ็นชั้ื�อผู้้�เข้��สอบกำรณ่พัิเศษ (สทศ.3)  

สทศ.5 แบบฟอร์มสำ�หรับผู้้�ปฏิิบัต์ิผู้ิดระเบ่ยบกำ�ร

สอบ (สทศ.5)

 

สทศ.6 แบบฟอร์มคำ�ข้อแกำ�ไข้ข้�อม้ล (สทศ.6)  



คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ม.3 สำาหรับกรรมการคุมสอบ 29

 หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนนิการทดสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ

ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ (องคการมหาชน)  เพ่ือใหการดําเนินการทดสอบทางการศึกษา

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๐  (๕)  แหงพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการบริหาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  ในคราวประชุม  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงมีมติใหวางระเบียบไว  ดังตอไปนี ้

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  

วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบญัญัติแหงระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  

“ศูนยสอบ”  หมายความวา  หนวยงานซึ่งสถาบันประกาศกําหนดใหมีหนาที่บริหารจัดการ 

และดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

“สนามสอบ”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งสถาบันประกาศกําหนดใหเปนที่ใชในการจัดการทดสอบ 

“หองสอบ”  หมายความวา  สถานท่ีในอาคารซึ่งสถาบันกําหนดใหเปนที่ที่ผูเขาสอบใชในการเขารับ

การทดสอบ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

“กรรมการประจําสนามสอบ”  หมายความวา  บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่

ดําเนินการเกีย่วกบัการทดสอบในสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“กรรมการคุมสอบ”  หมายความวา  บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมการทดสอบ

ของผูเขาสอบ 

“ผูเขาสอบ”  หมายความวา  บุคคลท่ีมีสิทธิเขารับการทดสอบ 

“การทดสอบ”  หมายความวา  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  การทดสอบความรู

ความสามารถ  การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  และการวัดและประเมินผลในลักษณะอื่น ๆ   

ที่สถาบันดําเนินการใหมีขึ้นตามอํานาจหนาที่ 

“แบบทดสอบ”  หมายความวา  เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดผล  และประเมินผลในการทดสอบ 

“กระดาษคําตอบ”  หมายความวา  กระดาษที่ออกแบบตามลักษณะขอทดสอบ  สําหรับ 

ใหผูเขาสอบวาด  หรือเขียนคําตอบ  หรือทําเครื่องหมายในขอที่ตนเลือกเปนคําตอบในการทดสอบ 

ขอ  ๕  ใหสถาบันกําหนดประเภทการทดสอบ  วัน  เวลา  สถานที่  ที่จะทําการทดสอบ 

เปนลายลักษณอักษร  และประชาสัมพันธการทดสอบไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๖  ใหสถาบันหรือผูท่ีไดรับมอบหมายแตงตั้งกรรมการประจําสนามสอบ  และกรรมการคุมสอบ

เพ่ือบริหารจัดการการทดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามที่สถาบันกําหนด 

ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้อยางเครงครัด 

ขอ  ๗  ใหสถาบันหรือผูที่ไดรับมอบหมายชี้แจงขอปฏิบัติตาง ๆ  เกี่ยวกับการดาํเนินการทดสอบ

ใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ 

ขอ ๘ ในการทดสอบ  กรรมการประจําสนามสอบ  และกรรมการคุมสอบตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดังตอไปนี้   

  (๑) ตองปฏิบัติตามคูมือการดําเนินการทดสอบที่สถาบันกําหนด 

  (๒) หามคัดลอก  บันทึกภาพ  บันทึกเสียง  หรือเผยแพรแบบทดสอบ  หรือกระดาษคําตอบ 

  (๓) หามเปดเผยขอสอบในแบบทดสอบ  หรือกระทําการใด ๆ  ใหผูเขาสอบลวงรูขอสอบ

ในแบบทดสอบกอนถึงกําหนดเวลาทําแบบทดสอบ 

  (๔) หามบอกคําตอบ  หรือกระทําการใด ๆ  ใหผูเขาสอบลวงรูคําตอบของแบบทดสอบ 
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 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๙ ในการทดสอบ  ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูเขาสอบจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย

หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการท่ีมีรูปถายฉบับจริงท่ียังไมหมดอายุ แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ  

และวางไวบนโตะที่นั่งสอบ 

  (๒) หามขีดเขียนขอความหรือทําเครื่องหมายหรือทําสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งไวใน

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนท่ีมีรูปถายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการท่ีมีรูปถาย

หรือตัวผูเขาสอบหรือส่ิงอื่นใดที่ผูเขาสอบนําติดตัวเขามาสอบ 

  (๓) ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองสอบหลังจากเวลากําหนดเริ่มทําการทดสอบผานไปแลว

สามสิบนาที  และไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาทําการทดสอบ  หากมีเหตุจําเปน

ระหวางทําการทดสอบใหผูเขาสอบแจงใหกรรมการคุมสอบทราบ  และใหกรรมการคุมสอบพิจารณาดําเนินการ

ตามเหตุจําเปนเปนรายกรณี 

  (๔) อนุญาตใหนําเฉพาะบัตรที่ใชแสดงตนตอกรรมการคุมสอบ  ปากกาลูกล่ืน  ดินสอดํา

ที่มีความเขม  ๒B  กบเหลาดินสอ  และยางลบเขาหองสอบไดเทานั้น  ทั้งนี้  เวนแตสถาบันจะกําหนด 

เปนอยางอื่น 

  (๕) หามเปดแบบทดสอบ  หรือทําขอสอบกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด  ใหผูเขาสอบ

กรอกขอมูลบนปกแบบทดสอบใหครบถวน  เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปดแบบทดสอบได  

โดยผูเขาสอบทุกคนตองอานคําช้ีแจงในแบบทดสอบและคําส่ังบนกระดาษคําตอบอยางละเอียดรอบคอบ

และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

  (๖) ในกรณีระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

     (๖.๑)  การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบ  ตองระบายใหดําเขม 

เต็มวงกลม  จะระบายไมเต็มวงกลมหรือใชเครื่องหมายอื่นไมได  และตองใชดินสอดําท่ีมีความเขม ๒B เทานั้น 

   (๖.๒)  กระดาษคําตอบตองสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ  

เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามขอมูลที่ผูเขาสอบระบายเทานั้น  สถาบันจะไมรับผิดชอบใด ๆ  

ทั้งส้ินในกรณีท่ีไมปรากฏหรือไมประกาศผลการสอบ  หากผูเขาสอบไมปฏิบัติตามขอกําหนดในขอนี้   
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 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๗) หามกระทําการใด ๆ  อันเปนการทุจริตหรือสอทุจริตในการทดสอบ  หากผูเขาสอบ 

กระทําการดังตอไปนี้จะถือวาเปนการทุจริตในการทดสอบ 

     (๗.๑)  การพูด  ถาม  บอก  หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน  หรือแสดงอาณัติสัญญาณ  

หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันสอไปในทางไมสุจริต 

     (๗.๒)  นําอุปกรณอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ  ซึ่งหมายความรวมถึง  

การนําอุปกรณส่ือสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขามาในหองสอบดวย 

     (๗.๓)  นําหนังสือ  ตํารา  พจนานุกรม  หรือเอกสารใด ๆ  ที่ไมไดรับอนุญาตเขามา 

ในหองสอบ   

  (๘) ขณะหมดเวลาทําการทดสอบ  หามผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวากรรมการ

คุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบของผูเขาสอบนั้นไปจากโตะท่ีนั่งสอบ  และอนุญาตใหผูเขาสอบ

ออกจากหองสอบ   

  (๙) หามผูเขาสอบนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดย  เด็ดขาด 

  (๑๐)  ผูเขาสอบตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบนักศึกษา  หรือแตงกาย

สุภาพตามประเพณีนิยม 

ขอ  ๑๐  เมื่อพบการฝาฝน  ตามขอ  ๘  ใหกรรมการประจําสนามสอบ  หรือกรรมการคุมสอบ

หรือบุคคลท่ีพบเห็นรายงานโดยตรงมายังสถาบัน 

เมื่อสถาบันไดรับรายงานใหเรงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยทันที 

ขอ  ๑๑  เมื่อพบการฝาฝน  ตามขอ  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ใหกรรมการคุมสอบ

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและเขียนรายงานตามแบบที่สถาบันกําหนด 

เมื่อสถาบันไดรับรายงานใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป 

ขอ ๑๒ หากมีการฝาฝนขอกําหนด  ตามขอ  ๘  สถาบันอาจดําเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลายกรณี  ดังตอไปนี ้

  (๑) ขึ้นบัญชีรายช่ือผูกระทําเปนบุคคลท่ีไมสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

ประจําสนามสอบ  หรือกรรมการคุมสอบ  และแจงไปยังศูนยสอบ 
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 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๒) แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด  หรือผูบังคับบัญชาของผูกระทําเพ่ือดําเนินการ 

ทางวินัย 

  (๓) พิจารณาดําเนินการฟองรอง  หรือดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหาย

อยางหนึ่งอยางใดแกสถาบันหรือระบบการทดสอบ 

ขอ ๑๓ หากมีการฝาฝนขอกําหนด  ตามขอ  ๙  สถาบันอาจดําเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลายกรณี  ดังตอไปนี ้

  (๑) ไมประกาศผลการทดสอบในรายวิชานั้น ๆ  หรือทุกรายวิชาสําหรับผูฝาฝน 

  (๒) แจงไปยังสถานศึกษาของผูเขาสอบที่ฝาฝนขอกําหนดเพ่ือดําเนินการทางวินัย 

  (๓) แจงพฤติการณการฝาฝนไปยังสถาบันอุดมศึกษา  หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาประกอบการรับเขาศึกษาหรอืรับเขาทํางาน 

  (๔) พิจารณาดําเนินการฟองรอง  หรือดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหาย

อยางหนึ่งอยางใดแกสถาบันหรือระบบการทดสอบ 

ขอ  ๑๔  ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดประกาศ  คําส่ัง  ขอปฏิบัติ

ตาง ๆ  เกี่ยวกับการทดสอบได 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือระเบียบนี้ไมไดกําหนดเรื่องใดไว   

ใหผูอํานวยการเสนอใหคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  

คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศาสตราจารยกติติคุณ  ด็อกเตอรสมหวัง  พิธิยานุวฒัน  

ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ
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 การรับัแจ้ังเร่�องร้องเร่ยนเร่�องค์วัามไม่โป็ร่งใสในการสอบั	 สถาบัันทดสอบัทาง 

การศึึกษาแห่่งชาติิ	 (องค์์การมห่าชน)	 ได้ให้่ค์วัามสำาคั์ญในเร่�องการดำาเนินการจััดสอบั 

ในลักษณ์ะศึูนย์สอบัส่ขึ้าวัและสนามสอบัส่ขึ้าวั	 ก่อนป็ระกาศึผลการสอบั	 สถาบัันทดสอบั

ทางการศึึกษาแห่่งชาติิ	 (องค์์การมห่าชน)	 จัะพิื่จัารณ์าค์ะแนนสอบัขึ้องแต่ิละโรงเร่ยนและ

สนามสอบั	

สายตรงผู้้�บริหาร

1 2

43

จดหมาย

call center
0-2217-3800

 testing@niets.or.th

การรับแจั้งเร้�องร้องเร่ยน

กรณ่คุวิามไม่โปร่งใสในการสอบ

 หากพิบคู่วัามืผิดปกติตามืหลักวิัชื่าการวััดและประเมิืนผล สถูาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห�งชื่าติ (องค์ู่การมืหาชื่น) จัะพิิจัารณีาเป็นราย์ ๆ

สถ�บันทดสอบ
ท�งกำ�รศึกำษ�แห่งชั้�ติ์ 

(องค์กำ�รมห�ชั้น) 
ได�เปิดช่ั้องท�งรับแจำ�ง

เรื�องร�องเร่ยนในควั�มไม่โปร่งใส
ในกำ�รสอบ 4 ช่ั้องท�ง  

ได�แก่ำ

สทศ. จำะพิัจำ�รณ�เรื�องร�วัร�องเร่ยนท่�ม่แหล่งข้�อม้ลและร�ยละเอ่ยดครบถ�วัน ทุกำข้�อม้ลท่�ส่งม�จำะเป็นควั�มลับ
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Note



** หมายเหต ุ หากเปน็ผูเ้ขา้สอบประเภทบกพรอ่งทางการมองเหน็ (ตาบอด) อนุญาตใหน้�าลกูคิด สเลทและสไตลัสเขา้สอบได้**

ข้อปฏิบัติและระเบียบการสอบ O-NET 

ที่ปรึกษา

พิมพ์และจดัรปูเล่ม

คณะท�างาน

คณะผูจ้ดัท�า

นางสาววาสนา ประสงค์งาม
นักวิชาการจัดสอบ

นายพัฒนา ธนากร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
นางสาววาสนา  ประสงค์งาม
นักวิชาการจัดสอบ 
นางสาวภูริชา ก๋อยสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ
ผู้อ�านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย
รองผู้อ�านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-217-3800  โทรสาร 02-219-2996 
E-mail : testing@niets.or.th Website : www.niets.or.th

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สอบวนัที ่11 กมุภาพันธ ์2566

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส�าหรบักรรมการ
คุมสอบ

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 

-NET

(Ordinary National Educational Test : O-NET)

วันสอบ           เวลา         รหัสวิชา               วิชา          เวลาสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
วันสอบ           เวลา        รหัสวิชา               วิชา          เวลาสอบ

วันอาทิตย์
12 กมุภาพนัธ์ 

2566

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 08.30 – 10.00 น.  94 คณิตศาสตร ์ 90  นาที

                          พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 10.30 - 12.00 น.  91 ภาษาไทย (ปรนัย และ อัตนัย) 90  นาที

                           พกั  60  นาที

  อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้หอ้งสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 13.00 - 14.30 น.  95 วิทยาศาสตร ์ 90  นาที 

                            พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 15.00 - 16.30 น.  93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที

วันเสาร ์
11 กมุภาพนัธ์ 

2566

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 09.00 - 10.00 น.  64 คณิตศาสตร ์ 60  นาที

                          พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 10.30 - 12.00 น.  61 ภาษาไทย (ปรนัย และ อัตนัย) 90  นาที

                           พกั  90  นาที

  อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้หอ้งสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 13.30 - 14.30 น.  65 วิทยาศาสตร ์ 60  นาที 

                            พกั  30  นาที

  อนุญาตใหผู้้เข้าสอบเขา้ห้องสอบ/ตรวจหลักฐาน/แจ้งตารางสอบและระเบยีบการสอบ

 15.00 - 16.00 น.  63 ภาษาอังกฤษ 60  นาที

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ www.niets.or.th

สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ www.niets.or.th

8.45 น.

10.15 น.

13.15 น.

14.45 น.

8.15 น.

10.15 น.

12.45 น.

14.45 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สอบวนัที ่12 กุมภาพันธ ์2566
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