ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชวงชั้นที่ ๒ (ป.๖) และชวงชั้นที่ ๓ (ม.๓) ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสนามสอบ
.....................................................................................
ตามที่ สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห ง ชาติ (สทศ.) กํ า หนดให มี ก ารดํ า เนิ น การทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ช ว งชั้ น ที่ ๒ (ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖) และ ช ว งชั้ น ที่ ๓
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ ความรูและความคิดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
นําผลการสอบไปใช ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และผลการทดสอบเปนองคประกอบหนึ่ง
ในการจบการศึกษา ซึ่งจะดําเนินการประเมินชวงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) ในวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ ๒๕60
และชวงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) ในวันเสาร ที่ 4 กุมภาพันธ ๒๕60 และวันอาทิตย ที่ 5 กุมภาพันธ ๒๕60
เพื่อใหการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕9 ระดับสนามสอบ
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และมีกระบวนการประเมินที่นาเชื่อถือ โปรงใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระดับสนามสอบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยใหผู
ที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
หัวหนาสนามสอบ มีหนาที่
๑. ประสานงานกับศูนยสอบและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติอยางเครงครัด
๒. เสนอรายชื่อกรรมการไปใหศูนยสอบ เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบระดับสนามสอบ
๓. รับฟงคําชี้แจง แนวดําเนินการและรับซองเอกสาร อุปกรณการสอบจากศูนยสอบ กอนถึงวันสอบ
๔. จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ รวมกับกรรมการกลางประจําสนามสอบ
๕. เตรียมความพรอมในการจัดสอบ ฯ ความเรียบรอยของหองสอบ กํากับใหมีการติดรายชื่อผูเขาสอบ
ที่บอรดประชาสัมพันธ หนาหองสอบ ติดแผนผังที่นั่งสอบ และรายชื่อผูเขาสอบ และติดสติ๊กเกอรบนโตะผูเขาสอบ
๖. ในวันสอบ รับกลองแบบทดสอบ และกลองบรรจุกระดาษคําตอบจากตัวแทนศูนยสอบ นําไป
จัดเก็บรักษาใหปลอดภัย ควบคุมการเปดกลองขอสอบตามเวลา และมอบใหกรรมการคุมสอบนําไปใชในการ
สอบ ตามตารางสอบ
๗. ขออนุมัติศูนยสอบในกรณีมีผูเขาสอบกรณีพิเศษ
๘. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามคูมือการจัดสอบฯ ใหมี
ความโปรงใสและยุติธรรม
๙. รายงานคาสถิติการสอบผานทางระบบ นําสงสถิติผูเขาสอบ ที่ www.niets.or.th หลังเสร็จสิ้นการสอบแต
ละวิชา
๑๐. หลังสอบเสร็จ ตรวจสอบความความถูกตอง ครบถวน ของกระดาษคําตอบ เอกสารตาง ๆ บรรจุกลอง
นําสงใหศูนยสอบ (สพป.) ผานตัวแทนศูนยสอบ
๑๑. เก็บรักษาแบบทดสอบใหครบตามจํานวนที่ระบุไวหนาซองจนกวาจะประกาศผลการสอบจึงทําลายได
/กรรมการกลาง...

-๒กรรมการกลาง มีหนาที่
๑. รับฟงคําชี้แนวดําเนินการสอบและรับเอกสาร อุปกรณที่เกี่ยวของจากศูนยสอบ
๒. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบรวมกับ หัวหนาสนามสอบกอนวันสอบ
๓. จัดเตรียมหองสอบ ดูแลความเรียบรอย ติดปายชื่อผูเขาสอบ
๔. ในวันสอบรับมอบกลองขอสอบจากตัวแทนศูนยสอบ ตรวจสอบความเรียบรอยและจํานวนให
ครบถวนนําไปเก็บรักษา
๕. จัดเตรียมซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ใบเซ็นตชื่อผูเขาสอบ (สทศ. ๒) และเอกสารอื่น ๆ
เพื่อสงมอบใหกรรมการคุมสอบตามตารางสอบ
๖. ประชาสัมพันธ ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ใหผูเขาสอบไดรับทราบ เชน สถานที่ หองสอบ
กําหนดการสอบ ระเบียบการเขาหองสอบ ประกาศเวลาใหผูเขาสอบทราบแตละชวงตามที่กําหนด ฯลฯ
๗. รับรายงานตัวผูเขาสอบกรณีพิเศษ และ และผูเขาสอบประเภทเด็กพิเศษ
๘. ตรวจสอบความเรียบรอยของสนามสอบ หองสอบขณะดําเนินการสอบ
๙. ควบคุมหองสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไมเพียงพอ
๑๐. หลังสอบเสร็จในแตละวิชา รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ จากกรรมการคุมสอบ
นับจํานวน ตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลตาง ๆ และการลงลายมือชื่อ กอนบรรจุลงซอง ปดผนึกใหเรียบรอย
และนําบรรจุลงในกลองใหครบตามจํานวนหองสอบ
๑๑. หลังสอบเสร็จทุกวิชาในแตละวัน นับจํานวนกลองกระดาษคําตอบ และตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของเอกสารตาง ๆ บรรจุลงกลอง หรือซอง ตามที่กําหนด เพื่อนําสงศูนยสอบตอไป
๑๒. รับเงินจากศูนยสอบไปจายใหคณะกรรมการตาง ๆ ในสนามสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานการ
จายเงินใหศูนยสอบ (สพป.)
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตัวแทนศูนยสอบ เปนคณะทํางานระดับศูนยสอบ ปฏิบัติหนาที่ประจํา ณ สนามสอบ มีหนาที่
๑. รับฟงคําชี้แจงแนวดําเนินงานจากศูนยสอบ
๒. นํ ากล องแบบทดสอบและกระดาษคํ าตอบ ส งมอบและรั บคื น ระหว างศู นย สอบกั บสนามสอบ
ที่รับผิดชอบ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ ๒๕60 สําหรับสนามสอบ ป.๖ (ชวงชั้นที่ ๒) และวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ ๒๕60
สําหรับสนามสอบชั้น ม. ๓ (ชวงชั้นที่ ๓ ) เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. พรอมสงคืนศูนยสอบ (หองนิเทศฯ สพป.อบ.5 )
หลังสอบเสร็จทุกวิชาในวันเดียวกัน
๓. กํากับการเปดกลองแบบทดสอบใหตรงตามตารางสอบ และเวลาที่กําหนด การตรวจนับจํานวน
การบรรจุซอง/กลอง รวมกับหัวหนาสนามสอบและกรรมการกลาง
๔. กํากับใหกรรมการกลางตรวจนับกระดาษคําตอบครบถวนและบรรจุใสซองพรอมทั้งปดผนึก
ซองกระดาษคํ า ตอบเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว ให ตั ว แทนศู น ย ส อบเป น ผู ที่ ทํ า หน า ที่ ป ด เทปกาวปากซอง
กระดาษคําตอบ พรอมทั้งลงชื่อกํากับที่หนาซองกระดาษคําตอบ
๕. กํากับการบรรจุซองกระดาษคําตอบลงกลองทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบแตละวิชา และเปดผนึก
กลองกระดาษคําตอบกลับดวยเทปกาวของ สทศ. พรอมทั้งใหตัวแทนศูนยสอบลงชื่อที่ใบปะหนากลองบรรจุซอง
กระดาษคําตอบกลับ สทศ.
๖. กํากับ ตรวจสอบ ใหการจัดสอบเปนไปอยางโปรงใส
๗. รายงานการจัดสอบของสนามสอบใหศูนยสอบทราบ
/กรรมการคุมสอบ...

-๓กรรมการคุมสอบ มีหนาที่
๑. เขารวมประชุมรับฟงคําชี้แจง กอนถึงวันสอบ (ตามวัน เวลาที่ศูนยสอบกําหนด) ณ สนามสอบที่ระบุใน
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
๒. ในวันสอบ รายงานตัวตอหัวหนาสนามสอบ กอนถึงเวลาสอบ ๓๐ นาที
๓. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จากกรรมการกลาง
๔. ตรวจสอบความเรียบรอยภายในหองสอบ และบริเวณใกลเคียง เพื่อใหการสอบเปนไปอยางยุติธรรมและ
โปรงใส
๕. ดําเนินการจัด การสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเปนตามคูมือการจัดสอบ ฯ
มีความยุติธรรม และโปรงใส
๖. ตรวจนับกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบใหถูกตอง ครบถวน
๗. ตรวจสอบการกรอกขอมูล และการระบายที่หัวกระดาษคําตอบใหเรียบรอย ถูกตอง
๘. รักษากระดาษคําตอบ และแบบทดสอบไมใหสูญหาย และตองนําสงคณะกรรมการกลางทันที
หลังเสร็จสิ้นการสอบแตละวิชา
นักการภารโรง มีหนาที่
๑. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดสอบใหเรียบรอย กอนดําเนินการสอบ เตรียมสถานที่ติดเอกสาร
ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสอบ
๒. อํานวยความสะดวกแกกรรมการฝายตางๆ รวมทั้งผูเขาสอบ
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามคูมือการ จัดสอบ
ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย า งเคร งครั ด บริ สุ ท ธิ์ ยุ ติธ รรมถู กต อ งตามระเบี ย บการวั ดประเมิ น ผลและให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ หากมีปญหาใดที่ไมสามารถแกไขไดใหรายงานตอคณะอนุกรรมการระดับศูนยสอบ
โดยดวนเพื่อวินิจฉัยแกไขปญหาตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕60

(นายดุสิต สมศรี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

