
 

 

 
 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ที ่321/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
------------------------------------------------------- 

  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอด
ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  รวมทั้งการนำผลการทดสอบไป
ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำผลการ
สอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ตลอดจนนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์
อ่ืน ๆ นั้น  
 

  เพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นตาม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรด้าน
การทดสอบ  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 90/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับ สทศ.  ศูนย์สอบศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง จึงแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

คณะทำงานอำนวยการ 
 1. นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานศูนย์สอบ 
 2.. นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริการศึกษาเอกชน ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 3. นางสาวศรีนวล  นุ้ยหงส์ ผอ.โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คณะทำงาน 
 4. นายศตพงษ์  สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง คณะทำงาน 
 5. นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.ตรัง              คณะทำงานและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ดำเนินการตามนโยบายที่ สทศ.กำหนด โดยบริหารการทดสอบ O-NET ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและด้านมาตรฐาน
บุคลากรด้านการทดสอบ 

 2.  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ O-NET ให้สถานศึกษาในศูนย์สอบทราบ 
 3.  กำกับและติดตามให้การดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบและสนาม
สอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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4.  กำกับและติดตามการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ให้อยู่ภายใต้
บัญชีแนบท้ายของข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

 5.  กำกับและติดตามกรณีท่ีเกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับ
สนามสอบ 
   6.  กำกับและตดิตามให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบ O-NET ระดับศูนย์
สอบและสนามสอบ  รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบระดับศูนย์สอบให้ สทศ. ทราบภายใน 60 วันหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอบ 

คณะทำงานประสานการจัดสอบและจัดทำฐานข้อสอบ 
 นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  ประสานงานการจัดสอบในด้านต่างๆ  ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบและโรงเรียน 
2.  ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบ และข้อมูลโรงเรียนในระบบ O-NET  ให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพ่ิมข้อมูลโรงเรียนที่มีการตั้งใหม่เข้าระบบ O-NET 
4.  กำกับ ติดตามให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

และดแูลประสานงานเรื่องการนำส่งข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในกรณีต่างๆ 
5.  ดำเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบ  ในระบบ O-NET ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กนัยายน 

2563 
6.  จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและจัดทำคำสั่งคณะทำงานชุดต่างๆ ในระดับศูนย์สอบ 

ระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ 
7.  เตรียมจัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
8.  ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
9.  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ระดับศูนย์สอบ (O-NET6)  ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ ภายในช่วงเวลาที่ สทศ. กำหนด 

คณะทำงานรับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ 

 1. นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.ตรัง ประธานคณะทำงาน 
 2. นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 3. นายประดิษฐ์  ทองใย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 4. นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน  
 5. นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 6. นางสาวกชมน  นกแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 7. นายขรรค์ชัย  สงเหมือน พนักงานขับรถ ศธจ.ตรัง ตณะทำงาน 
 8. นางชัชชญา  หลีสู นักจัดการทั่วไป ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 9. นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 10. นายศิริพงศ์  ศิริรวม นักการภารโรง ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 11 นายจิรยุทธ  กังแฮ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 12. นายวิรัช  ชูเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ส.2 ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
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 12. นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงานและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  ประสานงานเรื่องการรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบกับ สทศ. และสนามสอบ 

 2.  จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้ในการเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับสนามสอบ 

 3.  ตรวจนับกล่องแบบทดสอบ  กล่องกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบให้ถูกต้องตาม
เอกสารส่งมอบและเก็บรักษาให้ปลอดภัย 

4.  จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความลับและการเก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสาร
การสอบ 

5.  ควบคุม ดูแล กำกับการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ 
6.  ตรวจรับกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบจากสนามสอบและเก็บรักษาให้ 

ปลอดภัย 
7.  จัดส่งกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบ (สทศ.5, สทศ.6) ให้ สทศ. ตาม

กำหนด 

คณะทำงานการเงิน 
 1. นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ศธจ.ตรัง ประธานคณะทำงาน 
 2. นางสาวสุจิรา  เซ่งหล ี นักวิชาการเงินและบัญชี ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 3. นายจิรยุทธ  กังแฮ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศธจ.ตรัง คณะทำงานและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ค่าดำเนินการต่างๆ ทั้งระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ตามบัญชี
แนบท้าย 3 อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2.  จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับ สทศ. หลังจากที่ได้รับเงินจัดสรรในแต่ละงวดเป็นที่เรียบร้อย 
3.  จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ

ศูนย์สอบ (O-NET9) ภายใน  60 วันหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 
       4.  จัดส่งเงินจัดสรรคงเหลือจากการบริหารการจัดสอบให้ สทศ. ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้น
การสอบ 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2563  จะแล้วเสร็จ 

                                 สั่ง ณ วันที่   19   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 
  (นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์) 
                                                              ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 


