
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๐๖ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ตามท่ี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและแนวด าเนินการท่ีก าหนด โรงเรียนบ้านบางจาก    
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์         ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบางจาก หัวหน้าสนามสอบ 

มีหน้ำที่ 
 ก่อนกำรสอบ    

๑. ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบและด าเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด  

๒. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัด
สอบและขั้นตอนการด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ  

๓. เตรียมความพร้อมของสถานท่ีสอบ ก ากับการจัดห้องสอบ ติดสต๊ิกเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะ
สอบ พร้อมท้ังก ากับให้มีการติดรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอื่นๆ ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ 
และหน้าห้องสอบ 

ในวันสอบ/ระหว่ำงกำรสอบ 
     ๔. เป็นผู้ท าหน้าท่ีเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ สทศ. อนุญาตให้เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบ
ได้ ไม่เกิน ๑ ช่ัวโมงก่อนเวลาสอบตามตารางสอบ โดยมีตัวแทนศูนย์สอบหรือ ผู้ท่ีศูนย์สอบมอบหมาย และตัวแทน 
สทศ. ประจ าสนามสอบเป็นสักขีพยาน พร้อมท้ังบันทึกรายละเอียดและลงนามในเอกสารก ากับการเปิดกล่อง  บรรจุ
แบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบ (O-NET10) ให้ครบถ้วน  

 

 



    ๕. ขออนุมัติจากศูนย์สอบ กรณีนักเรียนมาติดต่อเพื่อขออนุญาตเข้าสอบซึ่งนักเรียนจะเข้าสอบได้   
เมื่อได้รับ อนุญาตจากศูนย์สอบ และด าเนินการสอบตามแนวปฏิบัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  
     ๖. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ี สทศ. ก าหนด  
    ๗. ส่ังพักการปฏิบัติหน้าท่ีในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าท่ีในสนามสอบบกพร่องต่อหน้าท่ี 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ  
    ๘. รายงานค่าสถิติการสอบผ่านทางระบบน าส่งสถิติผู้เข้าสอบ ท่ี www.niets.or.th หลังเสร็จส้ินการ
สอบ ของแต่ละวิชา 

หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ 
      ๙. ก ากับให้กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตรวจนับและเก็บกระดาษค าตอบ แบบทดสอบให้  
ครบถ้วน ห้ามตกหล่นท่ีสนามสอบ  
     ๑๐. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ เมื่อการสอบเสร็จส้ินในแต่ละวันให้
หัวหน้า สนามสอบด าเนินการส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบท่ีปิดผนึกเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนศูนย์สอบ     
เพื่อส่งกลับศูนย์สอบทันทีห้ามท้ิงกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ  
    ๑๑. ประสานงานกับศูนย์สอบในการสรุปผล  
       ๑๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับสนามสอบ (O-NET5)  
     ๑๑.๒ สรุปค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบและ
ใบส าคัญ รับเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจ าสนามสอบ (O-NET8)  
     ๑๑.๓ การส่งมอบเอกสารการจัดสอบและหลักฐานทางการเงินให้ศูนย์สอบ 
      ๑๒. สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ทุจริตหรือส่อว่าจะมีการ
ทุจริต ในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ O-NET (สทศ.๕)    
โดยกรรมการคุมสอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเขียนรายงานและเสนอหัวหน้าสนามสอบพิจารณาการตัดสินหรือให้ความเห็น
พร้อมท้ังลงนาม รวบรวมเสนอศูนย์สอบและส่ง สทศ. พิจารณาต่อไป 
 

๒. ตัวแทนศูนย์สอบ 
๒.๑ นายอัมพร  นันนวล         ครู คศ.๑   หัวหน้าสนามสอบ 

มีหน้ำที่ 
๑. รับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบระหว่าง ศูนย์สอบกับสนามสอบ โดยรับในช่วง

เช้าของวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๖๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. และน าส่งกล่องกระดาษค าตอบพร้อมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องคืนศูนย์สอบหลังสอบเสร็จในวันสอบแต่ละวัน ณ อาคารวีระ รอดเรือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  

๒. ก ากับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาท่ีก าหนดร่วมกับหัวหน้าสนามสอบ 
พร้อมลงช่ือก ากับการเปิดกล่องแบบทดสอบ 



๓. ก ากับดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบและ
แนวทางวิธีการท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการจัดสอบ 

๔. เมื่อกรรมการกลางตรวจนับกระดาษค าตอบแต่ละวิชาครบถ้วนและบรรจุใส่ซองปิดผนึกซอง
กระดาษค าตอบแล้ว ตัวแทนศูนย์สอบมีหน้าท่ีปิดเทปกาวพิเศษท่ีปากซองกระดาษค าตอบ พร้อมท้ังลงช่ือก ากับท่ีหน้า
ซองกระดาษค าตอบ 

๕. ก ากับการบรรจุกระดาษค าตอบลงกล่องกระดาษค าตอบเพื่อส่งกลับ สทศ. และการปิดผนึกด้วย
เทปกาวของ สทศ. ของกรรมการกลาง แล้วลงช่ือท่ีใบปะหน้ากล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบ 

๖. น ากล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบท่ีปิดผนึกเรียบร้อยแล้วส่งกลับศูนย์สอบพร้อมรายงานการ
ตรวจสอบสนามสอบตามเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET๗) ห้ามท้ิงกล่อง บรรจุ
กระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ  

 
๓. กรรมกำรกลำง 

๓.๑ นางนฤมล ทิพย์สมบัติบุญ         ครูโรงเรียนวัดป่าเกด  กรรมการกลาง 
มีหน้ำที่ 

ก่อนกำรสอบ   
   ๑. ด าเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบและใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ (สทศ.๒)      

เพื่อมอบให้กับกรรมการคุมสอบ  
   ๒. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบและใบเซ็นช่ือ 

ผู้เข้าสอบ (สทศ.๒) 
    ในวันสอบ/ระหว่ำงกำรสอบ  
    ๓. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบท่ีมาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ  
     ๔. รับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนท่ีมีความบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น นักเรียน  
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ทางการมองเห็นหรือทางการได้ยิน) โดยอ านวยความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ     
และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ ตารางสอบ ให้กับผู้เข้าสอบ  
    ๕. เดินตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบและสนามสอบ  
    ๖. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ  
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบหลังเสร็จส้ินการสอบ 
      หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ  
     ๘. หลังเสร็จส้ินการสอบ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการกรอกข้อมูลและการระบายข้อมูล พร้อมท้ัง 
ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบว่าครบถ้วน ตามจ านวนท่ีระบุ  
    ๙. ท าหน้าท่ีเป็นผู้บรรจุซองกระดาษค าตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบเพื่อส่งกลับ สทศ. และ
เตรียมส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ 

 
 
 



๔. คณะกรรมกำรคุมสอบ (คณะครูปฏิบัติหน้าท่ี ณ สนามสอบโรงเรียนวัดชมนิมิตร) ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๑ 

๔.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๑ 
  ๔.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๒ 

๔.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๓ 
มีหน้ำที่    

ก่อนกำรสอบ   
      ๑. ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ  
     ๒. รายงานตัวต่อหัวหน้าสนามสอบ และรับซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ 
(สทศ. ๒) 
        ในวันสอบ/ระหว่ำงกำรสอบ  
      ๓. ก ากับการด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท้ังภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียงให้ความ 
โปร่งใสและยุติธรรม มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด  
      ๔. การด าเนินการคุมสอบ ขอให้ยึดตามแนวปฏิบัติในคู่มือฉบับนี้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน   
      ๕. ควบคุมไม่ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ  
      ๖. รายงานหัวหน้าสนามสอบ กรณีท่ีผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบหรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือ 
มีการทุจริตเกิดข้ึน และห้ามบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าบริเวณห้องสอบ  
     ๗. รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
     หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ   
      ๘. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลและการระบายท่ีหัวกระดาษค าตอบให้เรียบร้อยและถูกต้อง  
    ๙. ตรวจนับกระดาษค าตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  
    ๑๐. หลังเสร็จส้ินการสอบในแต่ละวิชารักษากระดาษค าตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบไม่ให้สูญหาย    
และต้องน าส่งกรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบทันที 

 
๕. นักกำร ภำรโรง  

๕.๑ นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    นักการ ภารโรง 
มีหน้ำที่    

     ๑. อ านวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบและบุคลากรในสนามสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ   
    ๒. ก่อนด าเนินการสอบจัดเตรียมสถานท่ีในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดห้องสอบตามแผนผังท่ี 
สทศ. ก าหนด  
    ๓. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

 
 
 



๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   เตรียมสถานท่ีในการจัดสอบ ก่อนการด าเนินการสอบ ติดเอกสารประชาสัมพันธ์ แผนผังการ

นั่งสอบ รวมท้ังติดสต๊ิกเกอร์บนโต๊ะผู้เข้าสอบ ให้เป็นที่เรียบร้อย ก่อนถึงวันสอบ และจัดสถานท่ีสอบกลับคืนสภาพเดิม
หลังจากด าเนินการสอบเสร็จ 

 
๗. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันให้กับกรรมกำรคุมสอบ ประกอบด้วย 

๗.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๗.๓ นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเท่ียงส าหรับคณะกรรมการคุมสอบ 
  ๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          

ท้ังนี้  ให้ ผู้ ท่ีไ ด้รับการแต่ง ต้ังตามค าส่ังปฏิบั ติหน้าท่ีท่ีไ ด้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  เพื่อให้            
การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือ
รับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ัง
นี้ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
                                             ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงช่ือ 
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอบ 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

วันเสำรท่ี์ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันสอบ เวลำ รหัสวิชำ วิชำ เวลำสอบ 

วันเสาร์ 
 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

๐๘.๔๕ น. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ/ตรวจบตัรประจ าตัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ๖๔ คณิตศาสตร ์ ๖๐ นาที 

พกั ๓๐ นำท ี
๑๐.๑๕ น. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ/ตรวจบตัรประจ าตัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๖๑ ภาษาไทย ๙๐ นาที 

พกั ๘๐ นำท ี
๑๓.๑๕ น. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ/ตรวจบตัรประจ าตัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ๖๕ วิทยาศาสตร์ ๖๐ นาที 

พกั ๓๐ นำท ี
๑๔.๔๕ น. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ/ตรวจบตัรประจ าตัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๖๓ ภาษาอังกฤษ ๖๐ นาที 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

วันเสำรท่ี์ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๐๖ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๔ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  
๗ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๙ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


