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วตัถุประสงค์ของการประชุม

1.1 2.2

สรุปผลการดาํเนินการบริหาร
การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา
2562

1

รับอุปกรณ์การจัดสอบ2

เตรียมการจัดสอบ O-NET3

เตรียมการจัดสอบข้อสอบ
มาตรฐานปลายปี

4

เตรียมการจัดสอบ O-NET3



กาํหนดการสอบและตารางสอบ
ปีการศึกษา 2562

กาํหนดการสอบและตารางสอบ
ปีการศึกษา 2562



ภารกจิของผู้เข้าประชุม
1.
2. /คณะกรรมการคุมสอบ
3.
3. รับเช็ค
4. ดาํเนินการจัดสอบ O-NET

1.
2. /คณะกรรมการคุมสอบ
3.
3. รับเช็ค
4. ดาํเนินการจัดสอบ O-NET

START

1.
2. /คณะกรรมการคุมสอบ
3.
3. รับเช็ค
4. ดาํเนินการจัดสอบ O-NET

1.
2. /คณะกรรมการคุมสอบ
3.
3. รับเช็ค
4. ดาํเนินการจัดสอบ O-NET



สรุปผลจากการดาํเนินการจดัสอบ
ปีการศึกษา 2562

สรุปผลจากการดาํเนินการจดัสอบ
ปีการศึกษา 2562

สรุปผลจากการดาํเนินการจดัสอบ
ปีการศึกษา 2562

สรุปผลจากการดาํเนินการจดัสอบ
ปีการศึกษา 2562



สรุปจํานวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ O-NET .3 ปีการศึกษา 2561

วชิา จํานวนผู้มี เข้าสอบ
(ทาํข้อสอบ)

ขาดสอบ

จํานวน ร้อยละ
91 ภาษาไทย 695,048 645,685 92.90 23,86891 ภาษาไทย 695,048 645,685 92.90 23,868
93 ภาษาองักฤษ 695,048 645,323 92.85 24,242

94 คณิตศาสตร์ 695,048 645,575 92.88 23,973

95 วทิยาศาสตร์ 695,046 645,200 92.83 24,370

สรุปจํานวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ O-NET .3 ปีการศึกษา 2561

ขาดสอบ ไม่
ประกาศ

ผล

เข้าสอบ
(ไม่ทาํ

ข้อสอบ)

เดก็
พเิศษ

นร.
เทยีบเท่า

walk-in,
ไม่ระบุ รร.

23,868 2 4 23,988 65 1,43623,868 2 4 23,988 65 1,436
24,242 2 6 23,972 65 1,438

23,973 3 12 23,987 65 1,433

24,370 2 3 23,971 65 1,435



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

การเกบ็รักษากล่องแบบทดสอบ - กล่องกระดาษคาํตอบ

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

การเกบ็รักษากล่องแบบทดสอบ - กล่องกระดาษคาํตอบ



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)

ซองกระดาษคาํตอบ - กระดาษคาํตอบ

หา...กระดาษคาํตอบสํารองไม่พบ...หา...กระดาษคาํตอบสํารองไม่พบ...
กระดาษคาํตอบสํารอง : จะปิดทบัดว้ยกระดาษ
แขง็บนล่าง และมีใบปะหนา้ บรรจุอยูใ่นกล่อง

1 ของแต่ละสนามสอบ

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)

ซองกระดาษคาํตอบ - กระดาษคาํตอบ

หา...กระดาษคาํตอบสํารองไม่พบ...หา...กระดาษคาํตอบสํารองไม่พบ...
กระดาษคาํตอบสํารอง : จะปิดทบัดว้ยกระดาษ
แขง็บนล่าง และมีใบปะหนา้ บรรจุอยูใ่นกล่อง

1 ของแต่ละสนามสอบ



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)

ระหว่างการสอบระหว่างการสอบ

.....



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)
กล่องบรรจุซองกระดาษคาํตอบกลบั สทศ.

ไม่บรรจุซองกระดาษคาํตอบสําหรับผู้เข้าสอบ
กรณพีเิศษ คนื สทศ.
ไม่บรรจุซองกระดาษคาํตอบสําหรับผู้เข้าสอบ
กรณพีเิศษ คนื สทศ.

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)
กล่องบรรจุซองกระดาษคาํตอบกลบั สทศ.

ไม่บรรจุซองกระดาษคาํตอบสําหรับผู้เข้าสอบ
กรณพีเิศษ คนื สทศ.
ไม่บรรจุซองกระดาษคาํตอบสําหรับผู้เข้าสอบ
กรณพีเิศษ คนื สทศ.



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)
กล่องบรรจุซองกระดาษคาํตอบกลบั สทศ.

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)
กล่องบรรจุซองกระดาษคาํตอบกลบั สทศ.



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)

เทปกาวพเิศษ  สทศ

1

2

3

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)

ไม่เหนียว  หลุดง่าย

สนามสอบนําไปตดิกล่องแบบทดสอบ



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ (ต่อ)

ตดิผดิซอง เอาไปตดิซองแบบทดสอบตดิผดิซอง เอาไปตดิซองแบบทดสอบ



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ
กรรมการคุมสอบ

1 •

2 • ลมืบรรจุ สทศ. 2 ใส่ซองกระดาษคาํตอบ

3 • ไม่แจกแบบทดสอบเป็นรูป ตัว U

4 • .

5 •

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

•

• ลมืบรรจุ สทศ. 2 ใส่ซองกระดาษคาํตอบ

• ไม่แจกแบบทดสอบเป็นรูป ตัว U

• .

•



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบสรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

การส่งข้อมูลและการจัดสนามสอบ

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

โรงเรียนไม่ส่งข้อมูล
ศูนย์สอบไม่จัดสนามสอบ ห้องสอบ

การส่งข้อมูลและการจัดสนามสอบ

โรงเรียนไม่ส่งข้อมูล
ศูนย์สอบไม่จัดสนามสอบ ห้องสอบ



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

ปัญหาจากการส่งข้อมูล
1. โรงเรียนไม่ส่งข้อมูล  ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าส่งสําเร็จหรือไม่
3. โรงเรียนละเลยขาดการติดตามข้อมูลทาง

เวบ็ไซต์
4.

1. โรงเรียนไม่ส่งข้อมูล  ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าส่งสําเร็จหรือไม่
3. โรงเรียนละเลยขาดการติดตามข้อมูลทาง

เวบ็ไซต์
4.

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

1. โรงเรียนไม่ส่งข้อมูล  ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าส่งสําเร็จหรือไม่
3. โรงเรียนละเลยขาดการติดตามข้อมูลทาง

เวบ็ไซต์
4.

1. โรงเรียนไม่ส่งข้อมูล  ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าส่งสําเร็จหรือไม่
3. โรงเรียนละเลยขาดการติดตามข้อมูลทาง

เวบ็ไซต์
4.



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบสรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ

โรงเรียนส่งข้อมูลเป็น
นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ โดยไม่มี
หลกัฐาน.......

โรงเรียนส่งข้อมูลเป็น
นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ โดยไม่มี
หลกัฐาน.......



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ
ขอตรวจสอบ.........การประกาศคะแนน

การประกาศผลสอบ O-NET ม.3

.3 จํานวน 5 คน

การประกาศผลสอบ O-NET ม.3

.3 จํานวน 5 คน

- ได้ 0 คะแนน
-

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจดัสอบ
ขอตรวจสอบ.........การประกาศคะแนน

การประกาศผลสอบ O-NET ม.3

.3 จํานวน 5 คน

การประกาศผลสอบ O-NET ม.3

.3 จํานวน 5 คน

- ได้ 0 คะแนน
-



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจัดสอบ

ปฏิบัตผิดิระเบียบการสอบ

.3 จาํนวน 1 ราย
(วชิาคณติศาสตร์)
สาเหตุ
จดข้อมูลเข้าห้องสอบ

.3 จาํนวน 1 ราย
(วชิาคณติศาสตร์)
สาเหตุ
จดข้อมูลเข้าห้องสอบ

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจัดสอบ

ปฏิบัตผิดิระเบียบการสอบ

.3 จาํนวน 1 ราย
(วชิาคณติศาสตร์)
สาเหตุ
จดข้อมูลเข้าห้องสอบ

.3 จาํนวน 1 ราย
(วชิาคณติศาสตร์)
สาเหตุ
จดข้อมูลเข้าห้องสอบ



สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจัดสอบ
ปัญหาผดิระเบียบการสอบ

สรุปปัญหาจากการดาํเนินการจัดสอบ



ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

1. สทศ. ควรตรวจสอบความ

ด้านการนําส่งข้อมูล ระบบ เอกสารการจดัสอบ
1. สทศ. ควรตรวจสอบความ

3. สทศ. ไม่จําเป็นต้องจัดทาํ DVD การจัด
สอบ แต่ควรนําไฟล์ไปจัดวางบนเวบ็ไซต์
สทศ.

2. เทปกาว สทศ. สาํหรับติด
กล่อง ควรทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย

ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

5. การรายงานค่าสถิติผูเ้ขา้สอบบาง
สนามสอบไม่สามารถรายงานได้

internet

4. ควรปรับขนาดดินสอดํา 2B
ด้านการนําส่งข้อมูล ระบบ เอกสารการจดัสอบ

5. การรายงานค่าสถิติผูเ้ขา้สอบบาง
สนามสอบไม่สามารถรายงานได้

internet
6. คู่มือการจัดสอบสําหรับหัวหน้าสนาม
สอบและกรรมการกลางมมีากเกนิความ
จําเป็น



ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

7. เอกสารจัดสอบควรเป็นไฟล์
Word
สอบใช้พมิพ์ข้อมูลได้

ด้านการนําส่งข้อมูล ระบบ เอกสารการจัดสอบ

7. เอกสารจัดสอบควรเป็นไฟล์
Word
สอบใช้พมิพ์ข้อมูลได้

8. การประกาศผลสอบควรให้ข้อมูลทางสถิติ

การให้ข้อมูลทางเวบ็ไซต์ทาํให้การพฒันาและ

ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

9. ควรมีคาํอธิบายการกรอกข้อมูลแต่ละ
แบบให้ชัดเจน ได้แก่ O-NET 1,
O-NET 2, O-NET 5, O-NET 11

10. รหัส
สอบกบัศูนย์สอบไม่
กาํหนดรหัสแยก ระหว่างศูนย์สอบและ
สนามสอบ

9. ควรมีคาํอธิบายการกรอกข้อมูลแต่ละ
แบบให้ชัดเจน ได้แก่ O-NET 1,
O-NET 2, O-NET 5, O-NET 11



ด้านงบประมาณ
ควรจัดสรรงบประมาณให้กรรมการคุมสอบทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับสนามสอบ
ควรมีการจัดสรรค่าพาหนะในการเดินทางให้กบัคณะกรรมการคุมสอบเพราะการเดินทางไปคุม

สทศ. ควรปรับอตัรารายหัวนักเรียน และปรับอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการระดบัสนามสอบ
การจัดสรรงบประมาณควรระบุให้
ราชการ
ควร .3 ไปสอบ

ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

ด้านงบประมาณ
ควรจัดสรรงบประมาณให้กรรมการคุมสอบทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับสนามสอบ
ควรมีการจัดสรรค่าพาหนะในการเดินทางให้กบัคณะกรรมการคุมสอบเพราะการเดินทางไปคุม

สทศ. ควรปรับอตัรารายหัวนักเรียน และปรับอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการระดบัสนามสอบ
การจัดสรรงบประมาณควรระบุให้
ราชการ
ควร .3 ไปสอบ

ด้านงบประมาณ
ควรจัดสรรงบประมาณให้กรรมการคุมสอบทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับสนามสอบ
ควรมีการจัดสรรค่าพาหนะในการเดินทางให้กบัคณะกรรมการคุมสอบเพราะการเดินทางไปคุม

สทศ. ควรปรับอตัรารายหัวนักเรียน และปรับอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการระดบัสนามสอบ
การจัดสรรงบประมาณควรระบุให้
ราชการ
ควร .3 ไปสอบ

ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

ด้านงบประมาณ
ควรจัดสรรงบประมาณให้กรรมการคุมสอบทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับสนามสอบ
ควรมีการจัดสรรค่าพาหนะในการเดินทางให้กบัคณะกรรมการคุมสอบเพราะการเดินทางไปคุม

สทศ. ควรปรับอตัรารายหัวนักเรียน และปรับอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการระดบัสนามสอบ
การจัดสรรงบประมาณควรระบุให้
ราชการ
ควร .3 ไปสอบ



Infographic Style

1.
สอบไม่เกนิ 3
ตวัแทนศูนย์สอบแค่จํานวน 1 คน

ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

ด้านการบริหารการจดัสอบ

Infographic Style

2. .
ว่าข้อสอบแต่ละข้อให้นักเรียนคิด
วเิคราะห์อะไรบ้าง

ด้านการบริหารการจดัสอบ

Infographic Style

3. การสอบ O-NET เป็น
สําหรับนักเรียนขยายโอกาส ควรมกีาร
จัดสอบวดัสมรรถนะเฉพาะนักเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการดาํเนินการจดัสอบ
(O-NET 6) ระดบัศูนย์สอบ

ด้านการบริหารการจดัสอบ

Infographic Style

4. ควรจัดให้มกีรรมการรับ-ส่ง

ด้านการบริหารการจดัสอบ



กรณศึีกษาจากการดาํเนินการจดัสอบ
จากตวัแทน สทศ.

กรณศึีกษาจากการดาํเนินการจดัสอบ
จากตวัแทน สทศ.

กรณศึีกษาจากการดาํเนินการจดัสอบ
จากตวัแทน สทศ.

กรณศึีกษาจากการดาํเนินการจดัสอบ
จากตวัแทน สทศ.



ผู้เข้าสอบคุยกนัเสียงดังในระหว่างการสอบ

ผู้เข้าสอบมีการซักถามและลอกข้อสอบกนั

ผู้เข้าสอบคุยกนัเสียงดังในระหว่างการสอบ

ผู้เข้าสอบบางส่วนทาํแบบทดสอบก่อนถึงเวลาสอบ

ผู้เข้าสอบบางคนทาํแบบทดสอบไม่ทนักรรมการ
คุมสอบต่อเวลาให้ทาํให้เสร็จ

ผู้เข้าสอบคุยกนัเสียงดังในระหว่างการสอบ

ผู้เข้าสอบมีการซักถามและลอกข้อสอบกนั

ผู้เข้าสอบ

ผู้เข้าสอบคุยกนัเสียงดังในระหว่างการสอบ

ผู้เข้าสอบบางส่วนทาํแบบทดสอบก่อนถึงเวลาสอบ

ผู้เข้าสอบบางคนทาํแบบทดสอบไม่ทนักรรมการ
คุมสอบต่อเวลาให้ทาํให้เสร็จ



เล่นโทรศัพท์มาระหว่างเด็กสอบ
คุยกนัเสียงดัง  มีการวพิากษ์วจิารณ์ข้อสอบ จดบนัทกึแบบทดสอบ และ

ไม่ตรวจบัตรแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ

เปิดข้อสอบก่อนเวลา

แล้ว

แจกแบบทดสอบผดิวธีิ โดยให้หัวโต๊ะส่งข้อสอบมาหางแถว (ภาษาไทย)

เล่นโทรศัพท์มาระหว่างเด็กสอบ
คุยกนัเสียงดัง  มีการวพิากษ์วจิารณ์ข้อสอบ จดบนัทกึแบบทดสอบ และ

ไม่ตรวจบัตรแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ

เปิดข้อสอบก่อนเวลา

แล้ว

แจกแบบทดสอบผดิวธีิ โดยให้หัวโต๊ะส่งข้อสอบมาหางแถว (ภาษาไทย)

กรรมการคุมสอบ

เล่นโทรศัพท์มาระหว่างเด็กสอบ
คุยกนัเสียงดัง  มีการวพิากษ์วจิารณ์ข้อสอบ จดบนัทกึแบบทดสอบ และ

ไม่ตรวจบัตรแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ

เปิดข้อสอบก่อนเวลา

แล้ว

แจกแบบทดสอบผดิวธีิ โดยให้หัวโต๊ะส่งข้อสอบมาหางแถว (ภาษาไทย)

เล่นโทรศัพท์มาระหว่างเด็กสอบ
คุยกนัเสียงดัง  มีการวพิากษ์วจิารณ์ข้อสอบ จดบนัทกึแบบทดสอบ และ

ไม่ตรวจบัตรแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ

เปิดข้อสอบก่อนเวลา

แล้ว

แจกแบบทดสอบผดิวธีิ โดยให้หัวโต๊ะส่งข้อสอบมาหางแถว (ภาษาไทย)



แจก
มห้ีองสอบบางห้องทาํข้อสอบหลงัหมดเวลาสอบ
กรรมการ 2 ท่าน
หลบัขณะคุมสอบ
ในวชิาแรกตอนเช้าเด็กเขียนคาํตอบไม่ครบและเวลาหมดพอดีแล้วกรรมการคุม

กาํหนด
เกบ็กระดาษคาํตอบก่อนหมดเวลาสอบ

แจก
มห้ีองสอบบางห้องทาํข้อสอบหลงัหมดเวลาสอบ
กรรมการ 2 ท่าน
หลบัขณะคุมสอบ
ในวชิาแรกตอนเช้าเด็กเขียนคาํตอบไม่ครบและเวลาหมดพอดีแล้วกรรมการคุม

กาํหนด
เกบ็กระดาษคาํตอบก่อนหมดเวลาสอบ

กรรมการคุมสอบ
แจก
มห้ีองสอบบางห้องทาํข้อสอบหลงัหมดเวลาสอบ
กรรมการ 2 ท่าน
หลบัขณะคุมสอบ
ในวชิาแรกตอนเช้าเด็กเขียนคาํตอบไม่ครบและเวลาหมดพอดีแล้วกรรมการคุม

กาํหนด
เกบ็กระดาษคาํตอบก่อนหมดเวลาสอบ

แจก
มห้ีองสอบบางห้องทาํข้อสอบหลงัหมดเวลาสอบ
กรรมการ 2 ท่าน
หลบัขณะคุมสอบ
ในวชิาแรกตอนเช้าเด็กเขียนคาํตอบไม่ครบและเวลาหมดพอดีแล้วกรรมการคุม

กาํหนด
เกบ็กระดาษคาํตอบก่อนหมดเวลาสอบ



โครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
สพม.1 (ศูนย์สอบ)

ศูนย์ฯ 2 ศูนย์ฯ 3ศูนย์ฯ 1 ศูนย์ฯ 4ศูนย์ฯ 2 ศูนย์ฯ 3ศูนย์ฯ 1

15 สนามสอบ 14 สนามสอบ 11 สนามสอบ

ศูนย์ฯ 4

โครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
สพม.1 (ศูนย์สอบ)

ศูนย์ฯ 6

ระดบั
ศูนย์

เครือข่าย
การสอบ

ศูนย์ฯ 4 ศูนย์ฯ 5 ศูนย์ฯ 6

11 สนามสอบ 12 สนามสอบ 11 สนามสอบ 10 สนามสอบ

ระดบั
ศูนย์

เครือข่าย
การสอบ

ระดบั
สนามสอบ

ศูนย์ฯ 4 ศูนย์ฯ 5



ปฏิทนิการบริหารการจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562ปฏิทนิการบริหารการจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562



ปฏิทนิการบริหารการจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562ปฏิทนิการบริหารการจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562







ระบบการบริหารการจดัสอบระบบการบริหารการจดัสอบระบบการบริหารการจดัสอบระบบการบริหารการจดัสอบ



ระดบัสถานศึกษาระดบัสถานศึกษา
สอบสอบ





หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการกลาง
อตัรา 1 คน : 3 ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ
อตัรา 2 คน : 1 ห้องสอบ

คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ

การพจิารณาจากศูนย์สอบ

นักการ ภารโรง
อตัรา 1 คน : 5 ห้องสอบ

คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ
1. เป็นข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
ระดบั 3

2. เป็นบุคลากรต่างโรงเรียน/ต่างกลุ่ม
เครือข่าย/ต่างอาํเภอ สลบัไขว้กนั

3. ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน
(conflict of interest

4. มีความรับผดิชอบ

กรรมการคุมสอบ
อตัรา 2 คน : 1 ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบสํารอง
อตัรา 1 คน/10 ห้องสอบ

คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ

บุคลากรประจําสนามสอบ

ต้องเป็นครูต่างโรงเรียน
ไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง

คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ
1. เป็นข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
ระดบั 3

2. เป็นบุคลากรต่างโรงเรียน/ต่างกลุ่ม
เครือข่าย/ต่างอาํเภอ สลบัไขว้กนั

3. ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน
(conflict of interest

4. มีความรับผดิชอบ

5. ตรงต่อเวลา
6. เกบ็รักษาความลบัได้เป็นอย่างดี

7. ปฏิบัตติามระเบียบและ
ข้อกาํหนดอย่างเคร่งครัด

8.



การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายระดบัศูนย์สอบการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายระดบัศูนย์สอบ



ช่องทางการตดิต่อ
กลุ่มงานวดัและประเมินผล

สพม.1

โทรศัพท์ สนง.
0-2410-2044 ต่อ 704    706

โทรศัพท์มือถือ
ศน. ฐิตาภรณ์ 089-660-6322
ศน. ขันธ์ธนา 064-962-6153

\\

โทรศัพท์ สนง.
0-2410-2044 ต่อ 704    706

โทรศัพท์มือถือ
ศน. ฐิตาภรณ์ 089-660-6322
ศน. ขันธ์ธนา 064-962-6153

\\


