
 

  
 

คําสั่งศูนยสอบสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 
ที่ 40 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2556  ระดับสนามสอบ  

สนามสอบโรงเรียนนาจานศึกษา 

*************************** 
   

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะทํางานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน             
(O-NET) ปการศึกษา 2556  ซึ่งจะดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในวันที่  8 - 9  กุมภาพันธ  2557 
โดยมีวตัถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินคุณภาพที่ไดไปใชในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามเปาประสงคและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามคําสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) ที่  168 / 2556  สั่ง ณ วันที่  19  สิงหาคม พ.ศ. 
2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3  ปการศึกษา 
2556 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และคําสั่งศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ที่  609 /2556  สั่ง ณ  วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2556  ระดับสนามสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียน นาจาน
ศึกษา ดังตอไปนี ้

 
1. คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 
  1.  นายวิทยา  รอยด ี            ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน  หัวหนาสนามสอบ 
  2.  นางสาวสมงาม  เรงเจริญรัตน ครูโรงเรียนชุมแพวทิยายน             กรรมการ 
  3.  นางอรภาวิน  งามด ี  ครูโรงเรียนภูผามาน    กรรมการ 
มีหนาที่ 

1. ประสานงานกบัคณะทํางานประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบและดําเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของศูนยสอบอยางเครงครัด ตลอดจนทําความเขาใจจากคูมือและ DVD การจัดสอบ 

2. เสนอช่ือคณะกรรมการที่ทํางานในระดับสนามสอบ ใหศูนยสอบพจิารณาอนมุัติแตงตั้ง  
3. เตรียมความพรอมกอนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและหองสอบการประชาสัมพันธการสอบ 

การประกาศรายชื่อและเลขที่นัง่สอบ         
4. ดูแลการจัดเตรียมหองสอบใหพรอมกอนดําเนินการสอบโดยจัดที่นั่งสอบหองละ 30 คน  
5. กํากับและตรวจสอบใหการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย  
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ อุปกรณการจัดสอบจากคณะกรรมการรบัสงแบบทดสอบ 

กระดาษคําตอบ และอุปกรณการจัดสอบเพื่อจายใหคณะกรรมการคุมสอบ พรอมทั้งสงมอบแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบ อุปกรณการจัดสอบกลบัให คณะกรรมการรับสงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และอุปกรณการ
จัดสอบเมื่อการสอบเสรจ็สิ้นในแตละวัน 
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7. ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติการดําเนินการสอบใหกรรมการคุมสอบทราบ กอนดําเนินการสอบ ตามคูมือ
การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กอนวันสอบไมนอยกวา 3 วัน  ณ  สนามสอบโดยประสาน
กับ ผูประสานการจัดสอบ 

8. ประสานงานกบัคณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ ขออนุมัติศูนยสอบในกรณีมผีูเขาสอบกรณี
พิเศษ ที่ไมมีเลขที่นั่งสอบ ไมมีรายชื่อในใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ (สทศ.2) และเปนผูมีสทิธิ์สอบจริง 

9. ประสานงานกบัคณะกรรมการประสานงานการจัดสอบเกี่ยวกับการเบกิจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน ระดบัสนามสอบ และรายงานสรปุการดําเนินการจัดสอบใหศูนยสอบทราบ 

10. รวมกับคณะทํางานประสานงานการจัดสอบ ตรวจสอบการนับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และตรวจ 
การฝนรหสัตาง ๆ ใหถูกตองโดยเรียงกระดาษคําตอบตามเลขที่นัง่สอบกอนปดผนกึ และเอกสารหรือหลกัฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของใสกลองสําเร็จรูป เพือ่นําสงใหศูนยสอบ โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสงัเกตการสอบประจําสนามสอบ   
พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัตงิาน ปญหา และขอเสนอแนะใหศูนยสอบทราบ 
 

2.  ผูสังเกตการสอบประจําสนามสอบ   ประกอบดวย 
  .   นายบรรจง  ทุมม ี รองผอ.โรงเรียนภูผามาน   
มีหนาที่ 

1. เขารับการประชุมเพื่อรับฟงแนวปฏิบัต/ิบทบาทและภาระหนาที่จากศูนยสอบ สพม.25 ในวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2557 ณ หอง โสตทัศนูปกรณโรงเรียนขามแกนนครเวลา 09.00 น. เปนตนไป  

2. ไปปฏิบัติหนาที่ประจําสนามสอบโรงเรียนนาจานศึกษา  ในวันที่ 8–9 กุมภาพันธ 2557 
3. เปนตัวแทนศูนยสอบในการสังเกตการจัดสอบ และตองเดินตรวจสอบตลอดเวลาการสอบ 
4. กํากับการรบั-สงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบพรอมกับหัวหนาสนามสอบ ระหวางศูนยสอบ/  

ศูนยสอบยอย กับสนามสอบไปยังหองสอบ 
5. กํากับการเปดกลองแบบทดสอบใหตรงตามตารางสอบและเวลาที่กําหนด พรอมลงชื่อในเอกสาร 

กํากับการเปดกลองแบบทดสอบ 
6. กํากับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามมาตรฐานการทดสอบ 
7. กํากับการตรวจนบักระดาษคําตอบ การบรรจกุระดาษคําตอบลงซอง การปดผนึกซองกระดาษคําตอบ      

และปดทับดวยสติ๊กเกอรแบบทําลายตนเองทันทีของหัวหนาสนามสอบหรอืกรรมการกลางตอหนากรรมการคุมสอบ 
8. รายงานการจัดสอบของสนามสอบใหศูนยสอบ สพม. 25 ทราบตามเอกสารรายงานการปฏิบัตงิาน 

ของผูสังเกตการสอบประจําสนามสอบ 

3.  คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และอุปกรณการจัดสอบ   ประกอบดวย 

1. นางพิตตินันท  ศรีธนธรณ    ประธานคณะทํางาน               
2. นางสาวศศิธร  จํารัสไว    รองประธานคณะทํางาน         
3. นางฐิติพร  ศรีทอง     คณะทํางาน  
4.  นางสาวสํารอง  เสนงาม    คณะทํางาน 
5.  นายคุณากร  โทแหลง        คณะทํางาน                                           

มีหนาที่ 

1. รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ อุปกรณการจัดสอบ จากศูนยสอบยอยโรงเรียนชุมแพศึกษา            
 ในเชาวันสอบวนัเสารที่  8 กุมภาพันธ  2557 เวลา 07.00-08.00 น. และวนัอาทิตยที่ 9 กุมภาพันธ  2557              
เวลา 07.00  หรือตามเวลาที่กําหนด  

2.  นําสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกคณะกรรมการกลางของสนามสอบ กอนเวลาเขาสอบ             
30 นาท ีและรับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนเมื่อเสรจ็สิน้การสอบในวิชาสุดทายทันทีของวันที่ทําการสอบ  
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3. นําสงแบบทดสอบใหกับคณะกรรมการเกบ็รักษาแบบทดสอบ เพื่อเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 

 4. นําสงกระดาษคําตอบใหศูนยสอบยอยโรงเรียนชุมแพศึกษา ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมงหลังการสอบวิชา
สุดทาย ของวันที่ทําการสอบ 
 

4.  คณะกรรมการจัดหองสอบ ประกอบดวย 
 1. นายสุทธิรักษ  เกนทาง     ตําแหนงนักการภารโรง  โรงเรียนนาจานศึกษา 

มีหนาที่ 

1. จัดหองสอบใหพรอมกอนการดําเนินการสอบ 1  วัน 
2. จัดหองสอบโดยจัดที่นั่งสอบไมเกิน 30 ที่นั่งตอ 1 หองสอบ  
3. ติดบัญชีรายช่ือผูเขาสอบ ติดสติกเกอรผูเขาสอบที่โตะของผูเขาสอบทกุคน 
4. จัดทําผงัที่นัง่สอบ แผนผงัที่นัง่สอบของผูเขาสอบที่หนาหองสอบ 
5. จัดโตะเกาอี้ในหองสอบตาง ๆ คืนใหครบจํานวนเมื่อเสร็จสิน้การสอบ 

(กรณีมเีด็กพเิศษ และจําเปนตองจัดหองพเิศษแยกจากเด็กปกติ ใหพิจารณาจัดหองพเิศษดวย) 

4.  คณะกรรมการกํากับหองสอบ    ประกอบดวย 

หอง
สอบ 
ที่ 

ชื่ออาคาร/
ชั้น/หอง 

กรรมการกํากับหองสอบ 
ชื่อ – สกลุ ตําแหนง/โรงเรียน 

1 332 1.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร 
2.  นางปญจา  พลธิรักษา 

ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
ครูโรงเรียนภูผามาน 

2 333 1.  นางสาวกนกอร  ชาติชนะ 
2.  นางบุญจันทร  บัวพา 

ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
ครูโรงเรียนภูผามาน 

3 334 1.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ 
2.  นางทิพาพร  แสงม ี

ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
ครูโรงเรียนภูผามาน 

4 335 1.  นางสาวอารยา  โนหลักหมื่น 
2. นายปาณท  เวียงเหล็ก 

ครูโรงเรียนภูผามาน 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
5 336 1.  นางสาวอุทุมพร  โคตรวัน 

2. นางจารุวรรณ  เวียงเหล็ก 
ครูโรงเรียนภูผามาน 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 

6 337 1.  นายเกรียงศักดิ์  โลหเส็ง 
2. นางพิกุลทอง  เจรนุกลุ 

ครูโรงเรียนภูผามาน 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 

 
กรรมการสํารอง 

1. นางคําตุน  มาตุม  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  
มีหนาที่ 

1. ปฏิบัติหนาที่กํากับหองสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนาจานศึกษา  ในวันที่ 8 - 9กุมภาพันธ  2557   
โดยในเชาวันสอบที่  8  กุมภาพันธ  2557  ใหรายงานตัวและเขาประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ บทบาทและ
ภาระหนาที่ในการดําเนินการทดสอบ พรอมทั้งรับชม DVD การปฏิบัติหนาที่  ในเวลา 07.00 – 08.00  น. 
 
          
 



         -4- 
 

2. การดําเนินการกอนการสอบ ระหวางดําเนินการสอบใหปฏิบัติตามคูมือการคุมสอบสําหรับกรรมการคุม
สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยางเครงครัด 

3. รวบรวม นับจํานวนและตรวจสอบกระดาษคําตอบทัง้หมดใหครบถวนหลังการสอบเสรจ็สิ้นทันที  แลว
นําสงใหคณะกรรมการอํานวยการประจําสนามสอบ 

4. รวมเปนสักขีพยานในการตรวจกระดาษคําตอบ การบรรจุกระดาษคําตอบลงซอง การปดผนึกซอง
กระดาษคําตอบและปดทบัดวยสติ๊กเกอรแบบทําลายตนเองทันที ของหัวหนาสนามสอบหรือกรรมการกลาง และผู
สังเกตการสอบประจําสนามสอบ  

5. รับคาตอบแทน และคาพาหนะจากผูประสานการจัดสอบของแตละสนามสอบ 

 

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ เอาใจใส และเปนไปดวย
ความโปรงใส ยุติธรรม เพื่อใหผลการประเมินเปนที่ยอมรับ และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศชาติสืบไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                        สั่ง   ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2557 
                     
 

 
           (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
         ประธานคณะทํางานศูนยสอบสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 


