
 

 

 
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ที่ 112/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ   

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
ชื่อสนามสอบ อนุบาลรัษฎา 

…………………………………………………………………………. 
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบ

ระดับชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา ให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มอบหมายให้ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ ตาม
คำสั่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่ 89/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนัก
นายกรัฐมนตรี 

เพ่ือให้การจัด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็น
ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ศูนย์สอบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ดังต่อไปนี้ 
 
1. นางสาวจตุพร สังสัพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโรงเรียน

อนุบาลรัษฎา 
หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชนะฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลรัษฎา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
3. นางสาวนพวรรณ นกเส้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัษฎา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
4. นางสาวสุกันยา    ทองในแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลรัษฎา เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นางนริศรา  บุญแสวง ครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการกลาง 
6. นางกรรณิการ์ แสงเงิน ครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
7. นางสาวขนิษฐา สายทองแท้ ครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
8. นางเจนจิรา วันสม ครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
9. นางสาวจิราวรรณ วรรณบวร ครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
10.นางสาวรวิวรรณ  จันทร์แดง ครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
11.นางณุลาวัลย์ สังขฤทธิ์ ครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
 
โดยให้คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที่ 
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1.  ประสานงานกับศูนย์สอบและดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด 
2.  จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบก่อนวันสอบเพ่ือทำความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ การคุมสอบ มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และขั้นตอนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการในแต่ละคณะ 

3.  เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่ โดยกำกับการจัดห้องสอบและติด
สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั้งกำกับให้มีการติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสารการสอบอ่ืนๆ 
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

4.  ทำหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบแต่ละวิชาในวันสอบ ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่องแบบทดสอบ
ก่อนเวลาสอบตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยานและลงนามกำกับการเปิด
กล่อง 

5. จัดให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สอบเข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบ
และให้นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 

6.  กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด 

7.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบหรือเจ้ าหน้าที่ประจำสนามสอบในกรณี 
บกพร่องต่อหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ 

8.  รายงานค่าสถิติการสอบผ่านทางระบบนำส่งสถิติผู้ เข้าสอบ ผ่านทาง  HYPERLINK 
www.niets.or.th /เมนูการจัดสอบ/ระบบสารสนเทศการจัดสอบ/ระบบนำส่งสถิติผู้เข้าสอบ/ประเภทการสอบ 
O-NET 

9.  กำกับให้มีการตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบและแบบทดสอบให้ครบถ้วนเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบให้ปลอดภัยและนำส่ง
ศูนย์สอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน (ห้ามเก็บกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบไว้ที่สนามสอบ) 

10. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบ 
และกำกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ รวมทั้งการส่งมอบเอกสารการจัดสอบและ
หลักฐานทางการเงินให้ศูนย์สอบ 

11.  สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบในกรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือ ส่อว่าจะมี
การทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบเพ่ือเสนอให้ 
สทศ. พิจารณาต่อไป 

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ  มีหน้าที ่
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2.  ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ 
4.  ดูแลเรื่องอาคารสถานที่และเตรียมความพร้อมของสนามสอบ ตรวจสอบการติดเอกสารที่

บอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้าห้องและในห้องสอบ 
5.  อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ กับบุคลากรภายในสนามสอบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบ

เกี่ยวกับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและการบริหารการสอบ 
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6.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที ่
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การ

จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2.  ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3. ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบ          

ได้รับทราบ เช่น เวลาสอบของแต่ละวิชา กำหนดการสอบ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และระเบียบ     
การเข้าสอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังการสอบ 

4. ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบ ก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชาและระหว่างการสอบ       
ตามช่วงเวลาที่กำหนด 

5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ  

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2.  ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด

สอบ  
3.  ประจำ ณ ห้องพยาบาล ดูแล รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้เข้าสอบภายในสนามสอบ 

กรรมการกลาง  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัด

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2.  ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  ดำเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเพ่ือมอบ

ให้กรรมการคุมสอบ 
4.  ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบและใบ

เซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
5.  ตรวจนับจำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในใบเซ็นชื่อผู้

เข้าสอบ (สทศ.๒ และ สทศ.๓) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 
6.  ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบท่ีมาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ 
7.  รับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ) โดย

อำนวยความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ 
ตารางสอบ ให้กับผู้เข้าสอบ 

8.  จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร์มคำขอแก้ไข
ข้อมูล 

9.  บรรจุซองกระดาษคำตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบกลับ สทศ.  เพ่ือเตรียมส่งมอบ
ให้ศูนย์สอบ 

10.  รวบรวมเอกสารการจัดสอบต่าง ๆ โดยนำส่งให้ศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้ สทศ. 
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11. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2.  ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  กำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง  โดย

ยึดถือขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบฯ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
4.  ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทำการทุจริตในระหว่างการสอบ 
5.  กรณีที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบทันที

และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องสอบ 
6.  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
7.  ตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามใบเซ็นชื่อผู้เข้า

สอบ(สทศ.๒ และ สทศ.๓) 
8.  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล การระบายและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบที่หัวกระดาษคำตอบ

ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
9.  รักษากระดาษคำตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบไม่ให้สูญหาย และต้องนำส่งกรรมการ

กลาง/หัวหน้าสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  

นักการภารโรง  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ  
2.  ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  จัดเตรียมสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันทำการทดสอบ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสอบตาม

แผนผังที่นั่งสอบจัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย 
4.  ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสาร         

การสอบอ่ืน ๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 
5.   อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยดำเนินการต่าง  ๆตามที่ได้รับการร้องขอ 
6.  ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละตำแหน่ง ได้ศึกษาคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ อย่างละเอียดและดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและข้อปฏิบัติตามที่ สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด 
 

สั่ง ณ วันที่   5    เดือน  มีนาคม   พ.ศ  2564   . 
 

       ลงชื่อ                                  .  
                                                                                (  นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  ) 
                                                                       ตำแหน่ง   ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  .  
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