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บทสรุปผู้บริหารการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562
1. การบริหารการจัดสอบ
1.1 กาหนดจัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
1.2 ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ทำหน้ำที่เป็นประธำนศูนย์สอบ
1.3 ศูนย์สอบต้องกำกับและติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการส่งข้อมูลผู้เข้าสอบและดาเนินการ
จัดสนามสอบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
1.4 ประธำนศูนย์สอบแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ จำนวน 2 คน ต่อสนำมสอบ เพื่อทำหน้ำที่รับ – ส่งแบบทดสอบ
และกระดำษคำตอบระหว่ำงศู น ย์ ส อบกับ สนำมสอบและก ำกับ กำรจั ดสอบที่ส นำมสอบให้ เป็ น ไปด้ว ย
ควำมเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตำมขั้นตอนที่ สทศ. กำหนด
1.5 ประธำนศู นย์ สอบด ำเนิ นกำรแต่ งตั้ งให้ บุ คคลที่ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริ หำรกำรทดสอบท ำหน้ ำที่ เป็ น
หัวหน้ำสนำมสอบและแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบผ่ำนระบบบริหำรกำรจัดสอบ เพื่อดำเนินกำรจัดสอบ
ภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตำมขั้นตอนที่ สทศ. กำหนด
1.6 คณะทำงำนระดับศูนย์สอบและคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและขั้นตอน
ที่ สทศ. กาหนดไว้ในคู่มือการจัด สอบ I-NET อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ กำรดำเนิน กำรในทุกสนำมสอบ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ และเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ
1.7 สทศ. จะจัดส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดำษคำตอบ และเอกสำรกำรจัดสอบไปยังศูนย์สอบ
ตำมวันและเวลำที่กำหนดไว้ตำมหนังสือที่แจ้งไปยังศูนย์สอบ ขอให้ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทำงำนตรวจรับ
และนำไปเก็บรักษำไว้ให้ปลอดภัย
1.8 ศูนย์สอบส่งมอบกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดำษคำตอบ และเอกสำรกำรจัดสอบให้ตัวแทน
ศูน ย์ ส อบประจ ำสนำมสอบของแต่ล ะสนำมสอบ ในเช้ำวัน สอบ หากมี ค วามจาเป็ น ต้ องส่งมอบก่อ น
วันสอบ 1 วัน ต้องมีระบบการจัดเก็บให้ปลอดภัย
2. แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
2.1 แบบทดสอบส ำหรับ กำรสอบ I-NET ระดับ อิสลำมศึกษำตอนต้น มี จำนวน 3 ฉบั บ ระดับ อิส ลำมศึกษำ
ตอนกลำง มีจำนวน 4 ฉบับ และระดับอิสลำมศึกษำตอนปลำย มีจำนวน 4 ฉบับ
2.2 แบบทดสอบและกระดำษคำตอบจะบรรจุแยกซองกัน โดยจะมีจำนวนแบบทดสอบและกระดำษคำตอบ
เท่ำกับจำนวนผู้เข้ำสอบในห้องสอบนั้น แต่ละสนำมสอบจะมีแบบทดสอบสำรองและกระดำษคำตอบสำรอง
ในแต่ละวิชำจำนวนร้อยละ 5 ของผู้มีสิทธิ์สอบในสนำมสอบ ห้ามเปิดซองแบบทดสอบสารอง หากไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้

คู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ หน้า | ก

คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562

ก

2.3 กระดำษคำตอบของผู้เข้ำสอบจะระบุข้อมูลบนหัวกระดำษคำตอบไว้เรียบร้อยแล้ว กรรมการคุมสอบต้อง
แจกกระดาษค าตอบให้ ต รงกั บ ผู้ เข้ า สอบหากกระดาษค าตอบช ารุ ด หรือ ไม่ ตรงกับ ผู้ เข้ า สอบให้ ใ ช้
กระดาษคาตอบสารองแทน
2.4 ซองแบบทดสอบจะถูกปิดผนึกด้วย “สติ๊กเกอร์แบบทาลายตัวเอง” เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเปิดก่อนถึงห้องสอบ
2.5 กล่ องบรรจุ แบบทดสอบจะถูกปิ ดปำกกล่ องทุ กด้ำนด้ว ยเทปกำวและจะถูกรัดด้วยสำยรัด เพื่อป้ องกัน
กำรเปิดกล่องแบบทดสอบ
3. การดาเนินการจัดสอบที่สนามสอบ
3.1 กำรเปิ ดกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดำษคำตอบในแต่ละวิชำ หัวหน้ำสนำมสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะ
เป็ นผู้ เปิ ดกล่ องแบบทดสอบและกล่องกระดำษค ำตอบ ก่ อนเวลาสอบไม่ เกิ น 1 ชั่ วโมงเท่ านั้ น โดยมีตั วแทน
ศูนย์สอบเป็นสักขีพยำนและลงนำมกำกับกำรเปิดกล่องในแบบฟอร์ม I-NET 10 (เอกสำรกำกับกำรเปิดกล่องบรรจุ
แบบทดสอบและกล่องกระดำษคำตอบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ)
3.2 กรรมกำรคุมสอบรับซองบรรจุแบบทดสอบ กระดำษคำตอบและใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบก่อนเวลำสอบ 30 นำที
แล้วตรงไปที่ห้องสอบทันที
3.3 หลังกำรสอบแต่ละวิชำเสร็จสิ้น กรรมกำรคุมสอบต้องตรวจนับจำนวนกระดำษคำตอบและแบบทดสอบ
ให้ครบถ้วนแล้วนำส่งที่ห้องกรรมกำรกลำง
3.4 เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบในแต่ละวิชำ หัวหน้ำสนำมสอบ/กรรมกำรกลำง ต้องตรวจนับจำนวนกระดำษคำตอบ
ของผู้เข้ำสอบและผู้ขำดสอบให้ครบถ้วน และปิดซองกระดำษคำตอบต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ
3.5 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กำรตรวจนั บ จ ำนวนกระดำษค ำตอบแต่ ล ะวิ ช ำแล้ ว ตั วแทนศู นย์ สอบต้ องปิ ดปากซอง
กระดาษคาตอบ ด้วย “สติ๊กเกอร์แบบทาลายตัวเอง" ทันที และลงนามที่หน้าซองกระดาษคาตอบ
3.6 หลั งจำกตั ว แทนศู น ย์ ส อบด ำเนิ น กำรปิ ด ผนึ ก ซองกระดำษค ำตอบครบถ้ ว นแล้ ว หั ว หน้ ำสนำมสอบ/
กรรมกำรกลำง ต้องนำซองกระดำษคำตอบบรรจุลงในกล่องบรรจุซองกระดำษคำตอบกลับ และปิดผนึก
กล่อ งบรรจุ ซ องกระดาษค าตอบกลับ ด้ วยเทปกาวที่ สทศ. จัด ให้ จานวน 3 แผ่น ต่ อกล่องต่อ หน้ า
ตัวแทนศูนย์สอบทันที และตัวแทนศูนย์สอบลงนำมตรวจสอบที่หน้ำกล่องบรรจุซองกระดำษคำตอบกลับ
3.7 กรรมกำรกลำงต้องรวบรวมแบบทดสอบให้ครบตำมที่ระบุไว้หน้ำซอง ก่อนบรรจุลงกล่อง (แบบทดสอบ
ทุกฉบับถือเป็นเอกสำรลับทำงรำชกำรและเป็นสมบัติของ สทศ. ห้ำมนำไปใช้หรือเผยแพร่)
3.8 เมื่อเสร็จ สิ้ น กำรสอบ หั ว หน้ ำสนำมสอบต้องรวบรวมกล่ องบรรจุซองกระดำษคำตอบกลั บ กล่ องบรรจุ
แบบทดสอบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบ ส่งมอบให้กับตัวแทนศูนย์สอบเพื่อนำส่งศูนย์สอบทันที
3.9 หัวหน้ำสนำมสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยต้องเข้ำมำรำยงำนจำนวนผู้เข้ำสอบ ขำดสอบ และ Walk In
ในระบบนำส่งสถิติผู้เข้ำสอบทำงเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th/ระบบนำส่งสถิติผู้เข้ำสอบ)
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4. การดาเนินการของศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ
4.1 ศูนย์สอบต้องตรวจนับกล่องบรรจุซองกระดำษคำตอบกลับให้ครบถ้วนตำมที่ สทศ. กำหนด และเตรียมส่งให้ สทศ.
4.2 สทศ. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ไปรับกล่องบรรจุซองกระดำษคำตอบกลับ และเอกสำรที่เกี่ยวข้องจำกศูนย์สอบตำม
วัน และเวลำที่กำหนดไว้ตำมหนั งสื อที่แจ้งไปยังศูนย์สอบ ศูนย์ส อบต้องแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อส่งมอบ
ตำมกำหนดกำร
4.3 แบบทดสอบให้เก็บไว้ท่ีศูนย์สอบและให้ศูนย์สอบดาเนินการทาลายภายใน 30 วัน หลังประกาศผลสอบ
แล้วรำยงำนให้ สทศ. ทรำบ
4.4 สทศ. ประกำศผลสอบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) ตำมกำหนดกำรในปฏิทินปฏิบัติงำนฯ
โดยศู น ย์ ส อบและโรงเรี ย นใช้ Username และ Password เพื่ อ เข้ ำ ระบบ ส่ ว นนั ก เรี ย นดู ผ ลคะแนน
เป็นรำยบุคคลโดยใช้รหัสประจำตัวประชำชน
4.5 ศูน ย์ ส อบต้องจั ดส่งรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติงำนกำรดำเนิ นกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ระดับศูนย์สอบ
(I-NET 6) และรำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยกำรจั ดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ระดับศูนย์สอบ (I-NET 9)
และนำส่งเงินคงเหลือจำกกำรดำเนินกำรทดสอบ (เช็ค/ตั๋วแลกเงิน) ให้ สทศ. ภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้น
การสอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น
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สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บริหำรจัดกำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ และให้บริกำรทำงกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำและ
ทดสอบทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือด้ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำในระดับชำติ
และระดับนำนำชำติ
เพื่อให้ กำรบริห ำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับ ชำติด้ ำนอิส ลำมศึกษำ (I-NET) ปี กำรศึ กษำ 2562
ในระดับ ศูน ย์ส อบสำเร็จลุ ล่วงไปด้วยดี สถำบัน ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จึงจัดทำคู่มือ
กำรจั ดสอบ I-NET ปี กำรศึกษำ 2562 สำหรับ ศูน ย์ส อบ เพื่อใช้ในกำรประชุมชี้แจงศูน ย์ สอบและให้ ผู้ เกี่ย วข้อง
ได้ศึกษำทำควำมเข้ำใจและถือปฏิ บั ติในทุกขั้น ตอน ให้ เป็ น มำตรฐำนเดี ย วกัน ทั่ว ประเทศ ซึ่งจะช่ว ยให้ กำรจัด
กำรทดสอบบรรลุเป้ำหมำยตำมเจตนำรมณ์ที่ตั้งไว้
สถำบั นทดสอบทำงกำรศึกษำแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) หวังเป็ นอย่ำงยิ่ งว่ำ คู่มือกำรจั ดสอบ I-NET
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ส ำหรั บ ศู น ย์ ส อบนี้ จ ะช่ ว ยให้ ค ณะท ำงำนระดั บ ศู น ย์ ส อบและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก คนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ขอขอบคุณ
ศูนย์สอบ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนในควำมร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริดำ บุรชำติ
ผู้อำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

ง
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สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
ตอนที่ 1 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ควำมเป็นมำ
- วิสัยทัศน์องค์กร
- พันธกิจ
- กำรจัดสอบของ สทศ.
- มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
ตอนที่ 2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
- วัตถุประสงค์ของกำรทดสอบ I-NET
- แนวปฏิบัติเพื่อควำมโปร่งใสในกำรจัดสอบ I-NET
- หน่วยงำนต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ I-NET
- ศูนย์สอบที่บริหำรกำรจัดสอบ I-NET
ตอนที่ 3 การบริหารการจัดสอบ ระดับ สทศ.
- โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจัดสอบ I-NET
- บทบำทหน้ำที่ของ สทศ.
ตอนที่ 4 การบริหารการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ
- กำรบริหำรกำรจัดสอบของศูนย์สอบ
- มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ระดับศูนย์สอบ
- กำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรจัดสอบ
- กำรดำเนินกำรของศูนย์สอบ และกำรเก็บหลักฐำนต่ำง ๆ
- กำรทำลำยแบบทดสอบ
ตอนที่ 5 การบริหารการจัดสอบ ระดับสนามสอบ
- กำรบริหำรกำรจัดสอบของสนำมสอบ
- มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ระดับสนำมสอบ
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จ

สารบัญ (ต่อ)

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8
ตอนที่ 9

ภาคผนวก

ตารางสอบ ข้อปฏิบัติ และระเบียบในการสอบ
- ตำรำงสอบ
- ข้อปฏิบัติในกำรสอบของผู้เข้ำสอบ
- กำหนดกำรบริหำรจัดกำรในห้องสอบของแต่ละวิชำ
- ระเบียบว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทดสอบ พ.ศ. 2557
- รูปแบบข้อสอบ
การขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารการจัดสอบ และคู่มือการจัดสอบ
- จัดส่งเอกสำรกำรจัดสอบ และคู่มือฯสำหรับสนำมสอบและกรรมกำรคุมสอบ
- จัดส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องบรรจุกระดำษคำตอบจำก สทศ.ไปยังศูนย์สอบ
- รับกล่องบรรจุแบบทดสอบ กระดำษคำตอบ และเอกสำรกำรจัดสอบจำกศูนย์สอบ
มำยัง สทศ.
การจัดสอบให้กับผู้เข้าสอบกรณีต่างๆ
การใช้งานระบบการสอบ I-NET
- กำรเข้ำใช้งำนระบบกำรบริหำรกำรจัดสอบ I-NET
- กำรส่งข้อมูลนักเรียน
- กำรส่งข้อมูลห้องเรียน
- กำรแก้ไขข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน
- กำรเพิ่มห้องเรียน
- กำรจัดสนำมสอบและห้องสอบของศูนย์สอบ
- กำรเพิ่มสนำมสอบ
- กำรเพิ่มโรงเรียนในสนำมสอบ
- กำรจัดห้องสอบ
- กำรแก้ไขข้อมูลห้องเรียนกรณีห้องสอบสุดท้ำยของนักเรียนชำย/นักเรียนหญิงใน
แต่ละระดับที่มีผู้เข้ำสอบมำกกว่ำ 30 คน
- กำรเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียน
- กำรแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน
- กำรรำยงำนค่ำสถิติกำรจัดสอบ
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ตอนที่ 1 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

ความเป็นมา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. คือ องค์การมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 เพื่อเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร
จัดการและดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางและความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ
วิสัยทัศน์องค์กร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็น
แหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทย
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
พันธกิจ
1. จัดทาระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
2. จั ด การประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา และการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
และสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3. จัดการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถ และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ผลที่ได้นาไปใช้ส่วนหนึ่งในการเทียบระดับ และเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกัน
4. จัดการศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการทดสอบทางการศึกษา เผยแพร่เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
5. เป็ นศูนย์ กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา สนั บสนุน และให้ บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วิ ช าการด้ า นการทดสอบและประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา พั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้ า นการทดสอบและประเมิ น ผล ติ ด ตามและประเมิ น ผลคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต การรั บ รองมาตรฐานของระบบ
วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานด้านการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
คู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ หน้า | 1

1
คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562

การจัดสอบของ สทศ.
ชื่อย่อ
O-NET
I-NET

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Ordinary National Educational Test
Islamic National Educational Test

ชื่อเต็มภาษาไทย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา
V-NET Vocational National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา
I-NET Non-Formal National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
B-NET Buddhism National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านพระพุทธศาสนา
GAT
General Aptitude Test
การทดสอบความถนัดทั่วไป
PAT
Professional and Academic Aptitude การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
Test
University Direct Access Test
การบริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
Testing of Teachers' knowledge
โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครู
concerning Educational Messurement ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
and Evaluation
E-Testing Electronic Testing
การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบั น ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการทดสอบ การจัดระบบวิธีการทดสอบ บุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การทดสอบ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล การรายงานผลและการนาผลไปใช้ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีคณะอนุกรรมการยกร่างการกาหนดมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
ทาหน้าที่กาหนดขอบเขตและรายละเอียดของมาตรฐานแต่ละด้าน เพื่อให้ครอบคลุมโครงสร้างและการดาเนินงาน
ของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) และสามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ผล
เป็นรูปธรรมได้ โดยมาตรฐานที่ได้มีการจัดทาขึ้น ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานการบริ ห ารการทดสอบ เป็ นมาตรฐานเพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพว่ าระบบการบริ ห าร
การทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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2. ม าต รฐาน บุ ค ล าก รด้ าน การ
ทดสอบ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ว่าบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบมีคุณภาพ
คุณสมบัติและหน้าที่เทียบตามมาตรฐานสากล
3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
เป็ น มาตรฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภ าพว่ า
แบบทดสอบที่ ใ ช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ผล
มี ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ มี ขั้ น ต อ น
การด าเนิ น การที่ เ ป็ น มาตรฐาน เชื่ อ ถื อ ได้
มีสารสนเทศเชิงประจักษ์ และเป็นแบบทดสอบที่
มี คุ ณ ภาพด้ า นความตรง ความเที่ ย ง และมี
ความยุติธรรม

4. มาตรฐานการพิ ม พ์ การรับ /ส่ ง การตรวจ และการประมวลผล เป็ น มาตรฐานเพื่อการประกั น
คุณภาพว่าระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ มีการควบคุมและกากับการดาเนินงานอย่างมีขั้นตอน
ที่ชัดเจนมีมาตรการด้านความปลอดภัย และมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุ ม มีกระบวนการตรวจให้คะแนน
ที่ถูกต้อง มีระบบชัดเจนและสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ และมีการรายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมาย
และมีการแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง/ปี
5. มาตรฐานการรายงานผล และการนาผลไปใช้ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่าการรายงาน
ผลและการนาผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

3
คู่มือดการจั
ปีการศึกษาระดั2562
บศูนปีย์กสารศึ
อบ กหน้
|3
คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
้านอิดสสอบ
ลามศึI-NET
กษา (I-NET)
บศูนระดั
ย์สอบ
ษาา2562

ตอนที่ 2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา
(Islamic National Educational Test : I-NET)
ตอนที่ 2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา
Organization)
(Islamic National Educational Test : I-NET)
Organization)
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ I-NET
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ I-NET
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test :I-NET)
คือ การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในปีสุ ดท้ายของหลักสูตรอิส ลามศึกษา
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test :I-NET)
ตอนต้
น
ตอนกลาง
ในโรงเรี
ลามควบคู
่ วิช าสามั
ย นในสั
คือ การทดสอบเพื่อวัดและตอนปลาย
ความรู้และความคิ
ดของนัย นเอกชนสอนศาสนาอิ
กเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ใสนปี
สุ ดท้ายของหลั
กสูญตรอิโรงเรี
ส ลามศึ
กษา งกั ด
ส านั กนงานคณะกรรมการการศึ
ก ษาขั
้ น พื้ นยฐาน
และศู น ย์ ต าดี ก าโดยจั
ด สอบครอบคลุ
้ อ หาย นในสั
8 กลุง่ กัมดสาระ
ตอนต้
ตอนกลาง และตอนปลาย
ในโรงเรี
นเอกชนสอนศาสนาอิ
ส ลามควบคู
่ วิช าสามั ญม เนื
โรงเรี
ยนรู้ 14 มาตรฐานการเรียกนรูษาขั
้ โดยมี
ถุประสงค์
ดังดนีสอบครอบคลุ
้
สการเรี
านั ก งานคณะกรรมการการศึ
้ น พื้วนัตฐาน
และศูในนการจั
ย์ ต าดีดกสอบ
าโดยจั
ม เนื้ อ หา 8 กลุ่ ม สาระ
1. เพืมาตรฐานการเรี
่อทดสอบความรู
รวบยอดของนั
กเรียนตามหลั
การเรียนรู้ 14
ยนรู้แ้ ละความคิ
โดยมีวัตถุปดระสงค์
ในการจัดสอบ
ดังนี้ กสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
และหลักสู1.ตรอิ
ลามศึกษาตามหลั
กสูตรแกนกลางการศึ
กษาขั
พื้นฐาน พุกทสูธศั
2551
ม 8 2546
กลุ่มสาระ
เพื่อสทดสอบความรู
้และความคิ
ดรวบยอดของนั
กเรี้นยนตามหลั
ตรอิกสราช
ลามศึ
กษาครอบคลุ
พุทธศักราช
การเรียกนรู
14สมาตรฐานการเรี
ยนรู
และหลั
สูต้ รอิ
ลามศึกษาตามหลั
กสู้ ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ
2. เพืมาตรฐานการเรี
่อนาผลการสอบไปใช้
การเรียนรู้ 14
ยนรู้ ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
าผลการทดสอบไปใช้
ในวัตบถุปรุประสงค์
อื่น ยนการสอนของสถานศึกษา
2.3.เพืเพื่อ่อนนาผลการสอบไปใช้
ในการปรั
งคุณภาพการเรี
3. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ I-NET
แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ I-NET
1. การจัดสนามสอบ
1. การจั
ให้ดจสนามสอบ
ั ด สนามสอบโดยรวมโรงเรี ย นในกลุ่ ม เดี ย วกั น เป็ น หนึ่ ง สนามสอบ และพิ จ ารณาเลื อ กโรงเรี ย นที่ มี
ให้ จั ด สนามสอบโดยรวมโรงเรี
ย นในกลุ่ ม เดี ย วกั น เป็ น หนึ่ ง สนามสอบ และพิ จ ารณาเลื อ กโรงเรี ย นที่ มี
ความเหมาะสมเป็
นสนามสอบ
ความเหมาะสมเป็นสนามสอบ
2. การแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปประจาที่สนามสอบ
2. การแต่
้งตัวแทนศู
นย์สอบไปประจ
ศูนย์งสตัอบพิ
จารณาแต่
งตั้ง ครู หรือาทีบุ่สคนามสอบ
ลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนศูนย์สอบ
ศูนย์2สคน
อบพิต่จอารณาแต่
งตั้ง ครู หรือบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนศูนย์สอบ
จานวน
สนามสอบ
จานวน 2 คน ต่อสนามสอบ
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ
3. การแต่
้งคณะกรรมการระดั
บสนามสอบ
ศูนย์งสตัอบแต่
งตั้งคณะกรรมการระดั
บสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการ
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการ
คุมสอบ กรรมการคุมสอบสารอง ผู้ประสานงานประจาสนามสอบ รวมทั้งตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
คุมสอบ กรรมการคุมสอบสารอง ผู้ประสานงานประจาสนามสอบ รวมทั้งตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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4. การรับ-ส่ง กล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคาตอบ
ศูนย์ส อบส่ งมอบกล่ องบรรจุแบบทดสอบและกล่ องกระดาษคาตอบให้ ส นามสอบในตอนเช้าวันสอบ
โดยศูนย์สอบจะต้องแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อทาหน้าที่ในการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบรวมทั้ง
ดูแลความปลอดภัยและส่งมอบให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชาให้ตัวแทนศูนย์สอบปิดปากซองกระดาษคาตอบด้วย "สติ๊กเกอร์
แบบทาลายตัวเอง" ทันทีแล้วลงนามที่หน้าซองกระดาษคาตอบ จากนั้นส่งให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง
เพื่ อ น าซองกระดาษค าตอบบรรจุล งในกล่ อ งบรรจุ ซ องกระดาษค าตอบกลั บ และปิ ด กล่ อ งบรรจุ ซ องกระดาษ
คาตอบกลับ ด้วยเทปกาวที่ สทศ. จัดให้ จานวน 3 แผ่น ต่อกล่องต่อหน้ าตัวแทนศูนย์สอบทัน ทีและส่งให้ตัวแทน
ศูนย์สอบลงนามที่หน้ากล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับผิดชอบในการนากล่องบรรจุ
ซองกระดาษคาตอบกลับพร้อมเอกสารประกอบการสอบส่งมอบให้ศูนย์สอบ
5. กล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคาตอบ
กล่องบรรจุแบบทดสอบจะต้องปิด อย่างแน่นหนา ปิดทับด้วยเทปกาวเฉพาะของ สทศ. และมัดด้วยสายรัด
เฉพาะของ สทศ. โดยอนุญาตให้หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาสอบ
โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยาน
6. การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ
สทศ. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง คือ
1. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th)
2. E-mail : webmaster@niets.or.th
3. จดหมายส่งทางไปรษณีย์
4. Call Center 02-217-3800
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
้านอิดสสอบ
ลามศึI-NET
กษา ปี(I-NET)
บศูนระดั
ย์สบอบศูนปีย์กสารศึ
ษาา 2562

หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ I-NET
ในปีการศึกษา 2562 สทศ. จัดสอบ I-NET ให้กับนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง และอิสลามศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ตาดีกาของสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้
หลักสูตร

สถานศึกษาในจังหวัด

อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546

กรุ งเทพฯ นนทบุ รี เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ กระบี่ ชุ มพร ตรั ง
นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ ต ระนอง สงขลา สตูล สุ ราษฎร์ธานี
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อิ ส ลามศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ศูนย์สอบที่บริหารการจัดสอบ I-NET
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
- สพป.สงขลา เขต 1
- สพป.ปัตตานี เขต 1
- สพป.สงขลา เขต 2
- สพป.ปัตตานี เขต 2
- สพป.สงขลา เขต 3
- สพป.ปัตตานี เขต 3
- สพป.ยะลา เขต 1
- สพป.นราธิวาส เขต 1
- สพป.ยะลา เขต 2
- สพป.นราธิวาส เขต 2
- สพป.ยะลา เขต 3
- สพป.นราธิวาส เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
- สพม.15 (นราธิวาส)
- สพม.16 (สงขลา)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
- ศธจ.เพชรบุรี
- ศธจ.กระบี่
- ศธจ.พัทลุง
- ศธจ.ตรัง
- ศธจ.นนทบุรี
- ศธจ.พังงา
- ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
- ศธจ.ภูเก็ต
- ศธจ.ชุมพร
- ศธจ.สุราษฎร์ธานี
- ศธจ.นครศรีธรรมราช
- ศธจ.ระนอง
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2
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หน่วยงาน
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จ.)
- สช.จ.สตูล
- สช.จ.สงขลา
- สช.จ.ปัตตานี
- สช.จ.ยะลา
- สช.จ.นราธิวาส
- สทศ.
รวม

จานวนศูนย์สอบ
5

1
32
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ตอนที่ 3 การบริหารการจัดสอบระดับ สทศ.
ตอนที่ 3 การบริหารการจัดสอบระดับ สทศ.
โครงสร้างการบริหารการจัดสอบ I-NET
โครงสร้างการบริหารการจัดสอบ I-NET

สทศ.
สทศ.
ศูนย์สอบ
ศธจ. 12 แห่ง

ศูนย์สอบ
สพป. 12 แห่ง

ศูนย์สอบ
สพม. 2 แห่ง

ศูนย์สอบ
สช.จ. 5 แห่ง

ศูนย์สอบ
สพป. 12 แห่ง
สนามสอบ

ศูนย์สอบ
สพม. 2 แห่ง
สนามสอบ

ศูนย์สอบ
ศธจ. 12 แห่ง
สนามสอบ

ศูนย์สอบ
สช.จ. 5 แห่ง
สนามสอบ

สนามสอบ

สนามสอบ

สนามสอบ

สนามสอบ

ศูนย์สอบ
สทศ.
ศูนย์สอบ
สทศ.
สนามสอบ
สนามสอบ

บทบาทหน้าที่ของ สทศ.
บทบาทหน้
าที่ของ สทศ. ่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ให้ดาเนิน การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1. กาหนดนโยบายเกี
บรรลุตามเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและโปร่งใส
าหนดนโยบายเกี
่ยวกัเป็บนการทดสอบทางการศึ
กษาระดับชาติ ให้กดษาแห่
าเนิน การเป็
2.1. ดกาเนิ
นการทดสอบให้
ไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึ
งชาติ นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุ
ามเป้าประสงค์ มีประสิ
าพ มีดคการทดสอบและคณะท
วามยุติธรรมและโปร่งใสางานระดับ สทศ. เพื่อดาเนินการทดสอบ
3. แต่
งตัต้งคณะกรรมการการด
าเนิทธินภการจั
2. ทางการศึ
ดาเนินการทดสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กษาระดับชาติ
งตั้งคณะกรรมการการด
นการจั
ดการทดสอบและคณะท
างานระดั
บ สทศ. เพื่อดาเนินการทดสอบ
4.3. จัแต่ดสรรงบประมาณการด
าเนิาเนิ
นการจั
ดการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ทางการศึกษาระดับชาติ
4. จัดสรรงบประมาณการดาเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
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ตอนที่ 4 การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ
ตอนที่ 4 การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ
การบริหารการจัดสอบของศูนย์สอบ
การบริหารการจัดสอบของศูนย์สอบ
หน้าที่หลักของศูนย์สอบ
1. ประสานงานและดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ.
หน้าที่หลักของศู
2. ประสานงาน
กากับนดูย์แสลอบติดตามการส่งข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลห้องเรียนที่ใช้เป็นห้องสอบและ
1. ข้อประสานงานและด
นการตามนโยบายและแนวปฏิ
ัติของาหนดการและแนวปฏิ
สทศ.
มูลผู้ปฏิบัติหน้าที่คาเนิ
ณะกรรมการระดั
บสนามสอบให้เป็นบตามก
บัติของ สทศ.
2.
ประสานงาน
ก
ากั
บ
ดู
แ
ล
ติ
ด
ตามการส่
ง
ข้
อ
มู
ล
สถานศึ
ก
ษา
ข้
อ
มู
ล
นั
ก
เรี
ย
น
ข้
อ
มู
ล
ห้
อ
งเรี
ยนที่ใช้เป็นห้องสอบและ
3. กาหนดสนามสอบ และแจ้งข้อมูลห้องสอบให้ สทศ. ทราบผ่านระบบ I-NET
อมูลผูม้ปคณะกรรมการระดั
ฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการระดั
บสนามสอบให้
เป็นตามกาหนดการและแนวปฏิบัติของ สทศ.
4. จัดข้ประชุ
บสนามสอบก่
อนวันสอบ
สทศ.
ทราบผ่านระบบ
I-NET กระดาษคาตอบและเอกสาร
5.3. แต่กงาหนดสนามสอบ
ตั้งตัวแทนศูนย์สและแจ้
อบ เพืง่อข้รัอบมูล-ห้ส่องงสอบให้
กล่องบรรจุ
แบบทดสอบ
กล่องบรรจุ
4. การจั
จัดประชุ
นวันสอบ
ดสอบมคณะกรรมการระดั
ระหว่างศูนย์สอบกับบสนามสอบก่
สนามสอบอตามวั
นและเวลาที่กาหนด และกากับการดาเนินการจัดสอบ
5. ในสนามสอบให้
แต่งตั้งตัวแทนศู
น
ย์
ส
อบ
เพื
่
อ
รั
บ
ส่
ง
กล่
อ
งบรรจุ
กล่นอไปตามขั
งบรรจุก้นระดาษค
าตอบและเอกสาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส แยุบบทดสอบ
ติธรรม และเป็
ตอนที่ สทศ.
กาหนดไว้
การจัดสอบ ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ ตามวันและเวลาที่กาหนด และกากับการดาเนินการจัดสอบ
6. แต่งตั้งคณะทางานระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบและจัดทา
ในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่ สทศ. กาหนดไว้
คาสั่งแต่งตั้งตามกาหนดการ (รวบรวมคาสั่งไว้ศูนย์สอบ)
6. แต่งตั้งคณะทางานระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบและจัดทา
7. ควบคุม กากับ ให้ การดาเนิ น การจัดสอบของศูน ย์ ส อบและสนามสอบเป็ น ไปด้วยความเรีย บร้อยและ
คาสั่งแต่งตั้งตามกาหนดการ (รวบรวมคาสั่งไว้ศูนย์สอบ)
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
7. ควบคุม กากับ ให้ การดาเนิน การจัดสอบของศูน ย์ ส อบและสนามสอบเป็ น ไปด้วยความเรีย บร้ อยและ
8. แก้ปัญหาในการดาเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
9. กากับให้หัวหน้าสนามสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการรายงานจานวนผู้เข้าสอบ ขาดสอบ และ
8. แก้ปัญหาในการดาเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ
walk in ในวันสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) โดยเลือกเมนู "ข้อมูลการสอบ" 
9. กากับให้หัวหน้าสนามสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการรายงานจานวนผู้เข้าสอบ ขาดสอบ และ
"ระบบน าส่ ง สถิ ติ ผู้ เ ข้ า สอบ"  "เลื อ กประเภทการสอบ I-NET" ภายหลั งเสร็ จ สิ้ น การสอบใน
walk in ในวันสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) โดยเลือกเมนู "ข้อมูลการสอบ" 
แต่ละรายวิชา (ใช้ Username และ password ของสถานศึกษา)
"ระบบน าส่ ง สถิ ติ ผู้ เ ข้ า สอบ"  "เลื อ กประเภทการสอบ I-NET" ภายหลั งเสร็ จ สิ้ น การสอบใน
10. บริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ.
แต่ละรายวิชา (ใช้ Username และ password ของสถานศึกษา)
11. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบฯ (I-NET 6) รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบฯ
10. บริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ.
และเงินคงเหลือจากการด
าเนินาเนิ
การจั
ดสอบ ให้ สทศ.
ภายใน
วันหลังเสร็
11. (I-NET9)
จัดส่งรายงานผลการปฏิ
บัติงานการด
นการทดสอบฯ
(I-NET
6) 60
รายงานสรุ
ปค่จาสิใช้้นจการสอบ
่ายการจัดการทดสอบฯ
12. กากั
บ
ให้
ส
นามสอบตรวจนั
บ
แบบทดสอบให้
ค
รบตามจ
านวน
และบรรจุ
ล
งในกล่
อ
งแบบทดสอบ
ส่งคืนให้
(I-NET9) และเงินคงเหลือจากการดาเนินการจัดสอบ ให้ สทศ. ภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ
บรักษาไว้ให้ป ลอดภั
ย จนกว่า สทศ.จะประกาศผลสอบ
งจากประกาศผลสอบแล้
ให้
12.ศูนกย์ากัสบอบเก็
ให้สนามสอบตรวจนั
บแบบทดสอบให้
ครบตามจานวน และบรรจุหลัลงในกล่
องแบบทดสอบ ส่งคืนวให้
ศูนศูย์นสย์อบด
าเนิบนรัการท
30 วันา หลั
งประกาศผลสอบ หลังจากประกาศผลสอบแล้วให้
สอบเก็
กษาไว้าลายภายใน
ให้ปลอดภัย จนกว่
สทศ.จะประกาศผลสอบ
ศูนย์สอบดาเนินการทาลายภายใน 30 วัน หลังประกาศผลสอบ
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

คณะทางานระดับศูนย์สอบ คณะทางานระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย
ประธานศูนย์สอบ คือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะทางานประสานงานการจัดสอบ
คณะทางานรับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ
คณะทางานจัดทาข้อมูลนักเรียน สถานศึกษา สนามสอบและศูนย์สอบ
คณะทางานการเงินและบัญชี
ตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะทางานและเจ้ าหน้ าที่แต่ล ะฝ่ ายอยู่ในดุ ล ยพินิ จและการบริห ารจัดการของศูนย์ส อบ
โดยคานึงถึงความเหมาะสมของจานวนนักเรียนที่เข้าสอบและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ สทศ. จัดสรรให้
บทบาทหน้าที่ของคณะทางานระดับศูนย์สอบ
1. ประธานศูนย์สอบ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.1 บริหารการทดสอบ I-NET ให้ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
1.2 แต่งตั้งคณะทางานระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ
1.3 ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม การบริ ห ารการทดสอบระดั บ ศู น ย์ ส อบและสนามสอบ ให้ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย
1.4 พิจารณาอนุมัติการเบิ กจ่ายเงินจัดสรร ในการดาเนินการบริห ารการทดสอบ I-NET ให้อยู่ภ ายใต้
ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดาเนิน การทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ด้านอิส ลามศึกษา ตามบั ญ ชีแนบท้ าย 3 โดย
คานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่ได้รับ
โดยยึดถือประโยชน์ของการดาเนินงานเป็นสาคัญ
1.5 พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและ
ระดับสนามสอบ
2. คณะทางานประสานงานการจัดสอบ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 ประสานงานการจัดสอบในด้านต่าง ๆ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา
2.2 จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
2.3 จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ
2.4 ตอบข้อซักถาม และบริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.5 จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบฯ (I-NET 6) และจัดส่งให้ สทศ. ทางไปรษณีย์
ตามกาหนดการ

10
การจัดกสอบ
I-NET ปีกระดั
ารศึบกศูษา
บศูกนษา
ย์สอบ
คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิคู่มสือลามศึ
ษา (I-NET)
นย์ส2562
อบ ปีระดั
การศึ
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2.6 จัดทารายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบฯ (I-NET9) และนาส่งเงินคงเหลือจากการบริหาร
การจัดสอบ (เช็ค/ตั๋วแลกเงิน) ให้ สทศ. ทางไปรษณีย์ตามกาหนดการ
3. คณะทางานรับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.1 จั ด เตรี ย มสถานที่ ที่ มี ค วามเหมาะสม และปลอดภั ย เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ แบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับสนามสอบ
1.2 ควบคุ ม ดู แ ล ก ากั บ การขนส่ งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่ าง สทศ. ศู น ย์ ส อบและ
สถานศึกษา
1.3 จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษา ควบคุมแบบทดสอบและกระดาษคาตอบที่เก็บรักษาไว้ศูนย์สอบ
1.4 ประสานงานเรื่องการรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบจาก สทศ. ตามวันและเวลาที่กาหนด
1.5 หลั ง เสร็ จ สิ้ น การสอบประสานงานกั บ สนามสอบเรื่ อ งการรั บ กล่ อ งกระดาษค าตอบกลั บ
กล่องแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบจากสนามสอบแต่ละแห่ง
1.6 ประสานงานเรื่องการส่งกล่องกระดาษคาตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสอบมายัง สทศ.
ตามวันและเวลาที่กาหนด
4. คณะทางานจัดทาข้อมูลนักเรียน สถานศึกษา สนามสอบ และศูนย์สอบ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
4.1 ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบ และข้อมูลโรงเรียนในระบบ I-NET ให้เป็นปัจจุบัน
4.2 ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพิ่มข้อมูลโรงเรียนที่มีการตั้งใหม่เข้าระบบ I-NET
4.3 กากับ ติดตาม ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
4.4 ดาเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบ ในระบบ I-NET ภายในเวลาที่กาหนด
4.5 ดูแลและประสานงาน เรื่องการนาส่งข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ภายในเวลาที่กาหนด
5. คณะทางานการเงินและบัญชี มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
5.1 พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าดาเนินการต่าง ๆ ทั้งระดับศูนย์สอบและสนามสอบ
5.2 จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับ สทศ. ทันที หลังจากที่ได้รับเงินจัดสรรในแต่ละงวด
5.3 จัดทารายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET 9)
ระดับศูน ย์สอบ และจัดทาเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ส าหรับน าส่ง เงินคงเหลื อจากการบริหารการจัดสอบ
คืนให้ สทศ. ทางไปรษณีย์ตามกาหนดการ
6. ตัวแทนศูนย์สอบ กาหนดให้ศูนย์สอบแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ จานวน 2 คนต่อสนามสอบ เพื่อทาหน้าที่ ดังนี้
6.1 รับ - ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่ องบรรจุกระดาษคาตอบ และเอกสารการจั ดสอบ ระหว่าง
ศูนย์สอบกับสนามสอบ ตามวันและเวลาที่กาหนด
6.2 กากับ และดูแลการจั ดสอบในสนามสอบให้ เป็ น ไปตามแนวปฏิบั ติในคู่มือการจั ดสอบของ สทศ.
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สอบในสนามสอบมี ค วามยุ ติ ธ รรม โปร่ งใส และตรงตามมาตรฐานการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
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6.3 เป็นสักขีพยานและกากับให้สนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องบรรจุกระดาษคาตอบ
ตามเวลาที่ สทศ. กาหนด
6.4 กากับให้ หั วหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางดาเนินการปิดซองกระดาษคาตอบต่อหน้ากรรมการ
คุมสอบทันทีที่ตรวจนับเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา
6.5 ปิดผนึก "สติ๊กเกอร์แบบทาลายตัวเอง" และลงนามหน้าซองกระดาษคาตอบเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ
แต่ละวิชา และรวบรวมซองกระดาษคาตอบมอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางเพื่อนาไป
บรรจุลงกล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ
6.6 ก ากั บ ให้ หั ว หน้ า สนามสอบ/กรรมการกลางบรรจุ ซ องกระดาษ ค าตอบลงในกล่ อ งบรรจุ
ซองกระดาษคาตอบกลั บ และปิดผนึ กกล่ องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ ด้วยเทปกาวที่ สทศ.
จัดให้ จานวนกล่องละ 3 แผ่น เมื่อเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา
6.7 เป็นผู้ลงนามตรวจสอบการบรรจุซองกระดาษคาตอบที่หน้ากล่องกระดาษคาตอบกลับ
6.8 กากับให้หัวหน้าสนามสอบรวบรวมกล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ กล่องบรรจุแบบทดสอบ
และเอกสารการจัดสอบให้ครบถ้วน เพื่อนาส่งศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระดับศูนย์สอบ
1. ก ากั บ ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การจั ด สอบ I-NET ระดั บ สนามสอบและกรรมการคุ ม สอบ
อย่างเคร่งครัด
2. แต่งตั้งคณะทางานระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด เพื่อกากับดูแลการบริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งกรรมการคุมสอบโดยกรรมการคุมสอบต้องไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง
4. รับ กล่ อ งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจาก สทศ. น าไปเก็ บ รัก ษาไว้ ในสถานที่ ที่ ป ลอดภั ย และ
เก็บเป็นความลับก่อนส่งให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ
5. จัดสนามสอบโดยคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมในการเป็นสนามสอบ
6. ศูนย์สอบต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจงสนามสอบ ก่อนการจัดสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง
7. แต่ งตั้ งตั วแทนศู นย์ สอบประจ าสนามสอบ จ านวน 2 คนต่ อสนามสอบ เพื่ อก ากั บ ดู แล การจั ดสอบ
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบ เพื่อให้เกิด ความยุติธรรม โปร่งใส และตรงตามมาตรฐาน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
8. ก ากั บ ให้ ตั ว แทนศู น ย์ ส อบ เป็ น ผู้ รั บ กล่ อ งบรรจุ แ บบทดสอบและกล่ อ งบรรจุ ก ระดาษค าตอบจาก
ศูนย์สอบในตอนเช้าวันสอบ แล้วนาไปส่งมอบให้หัวหน้าสนามสอบ
9. ก ากั บ ให้ ตั ว แทนศู น ย์ ส อบเป็ น ผู้ ปิ ด ผนึ ก ซองกระดาษค าตอบด้ ว ย "สติ๊ ก เกอร์ แ บบท าลายตั ว เอง"
เมื่อเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา
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10. ตั ว แทนศู นย์ สอบต้ องก ากั บให้ สนามสอบด าเนิ นการบรรจุ ซ องกระดาษค าตอบลงกล่ องบรรจุ
ซองกระดาษคาตอบกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา และลงนามยืนยันการตรวจสอบที่หน้ากล่ องบรรจุ
ซองกระดาษคาตอบกลับ
11. กากับให้ตัวแทนศูนย์สอบ นากล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับและเอกสารการจัดสอบ ส่งมอบให้
ศูนย์สอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน ตามเวลาที่กาหนด
12. ศูนย์สอบต้องส่งกล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ และเอกสารการจัดสอบที่เกี่ยวข้องตามวันและเวลา
ที่ สทศ. ได้ทาหนังสือแจ้งกาหนดการ
13. ศู น ย์ ส อบต้ อ งจั ด เก็ บ รั ก ษากล่ อ งกระดาษค าตอบและเอกสารการจั ด สอบ ไว้ ในสถานที่ ป ลอดภั ย
ก่อนส่งมอบให้ สทศ.
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดสอบ
การจัดสรรค่าดาเนินการจัดสอบ
สทศ. จะจั ด สรรค่ า ด าเนิ น การจั ด สอบ I-NET ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ให้ กั บ ศู น ย์ ส อบโดยคิ ด ในอั ต รา
เหมาจ่ า ยรายหั ว ตามจ านวนผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ โดยก าหนดการโอนเงิน จั ด สรรให้ กั บ ศู น ย์ ส อบจะด าเนิ น การตาม
กาหนดการในปฏิทินการปฏิบัติงาน และศูนย์สอบจะต้องส่งเลขที่บัญชีให้ สทศ. ตามกาหนดการ
การจัดสรรค่าดาเนินการจัดสอบเหมาจ่ายรายหัว
ระดับ
1. ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
2. ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
3. ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

เงินจัดสรร (บาท)
40 บาท
30 บาท
30 บาท

จานวนชุดวิชา
3 ชุดวิชา
4 ชุดวิชา
4 ชุดวิชา

การโอนเงินให้ศูนย์สอบ
สทศ. จะดาเนินการโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวของผู้เข้าสอบ ในการดาเนินการสอบให้แก่
ศูนย์สอบแบ่งเป็นจานวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่
วัน/เดือน/ปี
จานวนเงิน
1 26 พฤศจิกายน 2562 30% ของงบประมาณที่จัดสรรให้
2 7 มกราคม 2563
งบประมาณส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยจัดสรรให้ตามจานวนรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบที่ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2563
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เมื่ อ สทศ. ด าเนิ น การโอนเงิ น จั ด สรรให้ ศู น ย์ ส อบเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินให้ศูนย์สอบทราบ และขอให้ศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง สทศ. เพื่อเป็นหลักฐาน
การรับเงินตามจานวนเงิน ที่ได้รับ โอนในแต่ล ะงวด และต้องระบุจานวนเงิน ให้ชัดเจนว่าได้ รับเงิน การจั ดสอบ
ระดับละเท่าใดและเป็นจานวนเงินเท่าใด
การสั่งจ่ายหรือการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินของศูนย์สอบ
1. การสั่ งจ่ ายเงิน หรื อ การอนุ มั ติ การเบิ ก จ่ ายเงิน ในการดาเนิ น งานของศูน ย์ ส อบแต่ ล ะแห่ ง จะต้ อ ง
อยู่ ภ ายใต้ บั ญ ชี แ นบท้ าย 3 ของข้อบั งคับสถาบั นทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่าย
ในการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา พ.ศ.2560 (หน้า 86) โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม
และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของการดาเนินงานเป็นสาคัญ
2. การสั่ ง จ่ า ยเงิ น หรื อ การอนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในการด าเนิ น งานของศู น ย์ ส อบแต่ ล ะศู น ย์ สอบ
ให้ประธานศูนย์สอบหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากประธานศูนย์สอบพิจารณาตามความเหมาะสม จากจานวนเงิน
ที่ได้รับจัดสรร โดยอาจมีอัตราจานวนเงินที่จ่ายต่ากว่าที่กาหนดไว้ได้
3. เก็ บ เอกสารและหลั ก ฐานการเงิ น ทุ ก ฉบั บ ไว้ ที่ ศู น ย์ ส อบ เพื่ อ รอการตรวจสอบจากส านั ก งาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ สทศ.

การดาเนินการของศูนย์สอบและการเก็บหลักฐานต่างๆ
สทศ. จะโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย เท่านั้น โดยขอความร่วมมือจากศูนย์สอบ
ในการดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งชื่อบัญชีของศูนย์สอบ เลขที่บัญชี สาขาและประเภทบัญชีของธนาคารกรุงไทยให้ สทศ. ทราบภายในวัน
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ
2. หลั งจากได้รั บ เงิน โอนในแต่ล ะงวดแล้ ว ให้ ศูน ย์ ส อบออกใบเสร็จ รับ เงิน ตามจ านวนเงิน ที่ ได้ รับ
ในแต่ละงวดและจัดส่งให้ สทศ. ทันที 1 ฉบับต่อการจัดสอบ 1 ระดับ หรือ 1 ฉบับ รวมทุกระดับ (กรณีนี้ต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่าได้รับเงินจัดสรรระดับใดและจานวนเท่าใด)
3. เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ให้สรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ (I-NET 9) ตามจานวนเงินที่ได้รับ และใช้จริง หากมีเงิน คงเหลือจาก
การดาเนินการจัดสอบให้ส่งคืน สทศ. โดยดาเนินการดังนี้
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ขั้นตอนการส่งเงินคืน
1. จั ด ท าเช็ ค /ตั๋ ว แลกเงิ น สั่ ง จ่ า ยในนาม “สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน)” (จ านวนเงิ น คงเหลื อ ต้ อ งเท่ า กั บ สรุ ป รายงานค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การจั ด สอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ (I-NET 9))
2. จัดทาหนังสือราชการจากศูนย์สอบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลื อที่นาส่ งคืน สทศ.
พร้อมระบุรายละเอียดของเช็คที่นาส่งเงินคืน
3. ส่งหนังสื อราชการจากศูนย์ส อบ สรุป รายงานค่าใช้จ่ายในการดาเนิน การจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ (I-NET 9)) และรายงานผลการปฏิบัติงาน
การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ (I-NET 6) ให้ สทศ. ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือ EMS (ภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ)
แนวทางการบันทึกรายการค่าใช้จ่าย
ศูนย์สอบสามารถใช้เงินคงเหลือ
จากการดาเนินการจัดการทดสอบ
เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์
สอบ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด (ต้องไม่
เกินจานวนเงินที่คงเหลือ) โดยให้
บันทึกรายการค่าใช้จ่ายใน I-NET9
รายการที่ 16 (11 การดาเนินการเพื่อ
พัฒนาและการบริหารศูนย์สอบ)
**ตัวอย่าง** ศูนย์สอบ ก ได้รับเงิน
จัดสรรทั้งหมด 300,000 บาท ภายหลัง
เสร็จสิ้นการสอบมีเงินค่าใช้จ่ายคงเหลือ
35,000 บาท ให้ศูนย์สอบดาเนินการดังนี้
1) คานวณร้อยละ 10 ของเงินจัดสรรที่
ศูนย์สอบได้รับ => ( 300,000 X
10 )/100 =30,000 บาท
2) บันทึกใน I-NET9 รายการที่ 16 =>
30,000 บาท (หากร้อยละ 10 ของ
เงินที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจานวนเงิน
คงเหลือให้บันทึกจานวนเงินคงเหลือ
ในรายการนี้)
3) ทาการรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (รายการที่
9+15+16) แล้วลบกับจานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร **จะได้จานวนเงิน
คงเหลือที่ต้องนาส่งคืน สทศ.
คู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ หน้า | 15
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4. เก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานด้านการเงินทุกฉบับไว้ที่ศูนย์สอบ เพื่อรอการตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ สทศ.

การทาลายแบบทดสอบ
เมื่อ ศูน ย์ ส อบด าเนิ น การจั ดสอบเป็ น ที่เรีย บร้อยแล้ ว ให้ เก็บ รั กษาแบบทดสอบทุ กฉบั บ ไว้ที่ศู น ย์ส อบ
ห้ามน าไปใช้หรือเผยแพร่โดยเด็ดขาด เมื่อ สทศ. ประกาศผลสอบแล้วให้ศูน ย์สอบดาเนิน การทาลายภายใน
30 วันหลังประกาศผลสอบ และรายงานการทาลายแบบทดสอบมายัง สทศ.
แบบทดสอบทุกฉบับถือเป็นเอกสารลับทางราชการและเป็นสมบัติของ สทศ. ไม่อนุญาตให้ทาสาเนา
หรือแจกจ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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ตอนที่ 5 การบริหารการจัดสอบ ระดับสนามสอบ
ตอนที่ 5 การบริหารการจัดสอบ ระดับสนามสอบ
การบริหารการจัดสอบของสนามสอบ
การบริหารการจัดสอบของสนามสอบ

หน้าที่หลักของสนามสอบ
1. ประสานงานกั
บ ศูน ย์ส อบ และดาเนิ น การการจัด สอบตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ของศู นย์ ส อบและ
หน้าที่หลักของสนามสอบ
สทศ. อย่างเคร่
1.ของประสานงานกั
บ ศูงนครั
ย์สดอบ และดาเนิ น การการจั ด สอบตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ของศู นย์ ส อบและ
2. กรอกข้
อมูลห้อย่
องเรี
ยนเพื
ของ สทศ.
างเคร่
งครั่อดใช้เป็นข้อมูลในการจัดห้องสอบผ่านระบบ I-NET ภายในกาหนดการที่กาหนดไว้
ทินปฏิ
2.ในปฏิ
กรอกข้
อมูลบห้ัตอิงาน
งเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดห้องสอบผ่านระบบ I-NET ภายในกาหนดการที่กาหนดไว้
3. เสนอรายชื
คณะกรรมการระดั
บสนามสอบผ่านระบบบริหารการจัดสอบ ให้ศูนย์สอบพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ในปฏิทิน่อปฏิ
บัติงาน
4. 3.เตรีเสนอรายชื
ยมความพร้
อมก่อนการดาเนิ
นการจัดสอบ
ทั้งสถานที
่สอบและห้
การประชาสั
่อคณะกรรมการระดั
บสนามสอบผ่
านระบบบริ
หารการจั
ดสอบ ให้อศงสอบ
ูนย์สอบพิ
จารณาอนุมมัตพัิแต่นงธ์ตัก้งารสอบ
ด ประกาศรายชื
่ อ และเลขที
ั่ ง สอบที
่ บ อร์ ด ประชาสั
น ธ์ ข องสนามสอบ
อ งสอบ
4.และการติ
เตรียมความพร้
อมก่อนการด
าเนินการจั่ นดสอบ
ทั้งสถานที
่สอบและห้มอพังสอบ
การประชาสัมพัหน้
นธ์ากห้ารสอบ
และการติ
ด ประกาศรายชื่ อ และเลขที่ นั่ ง สอบที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องสนามสอบ หน้ า ห้ อ งสอบ
และในห้
องสอบ
5. รับและในห้
– ส่งกล่อองสอบ
งบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการจัดสอบจากตัวแทน
5.ศูนรัย์บส–อบตามเวลาที
ส่งกล่องบรรจุ่นแัดบบทดสอบ
กล่บอรังบรรจุ
หมาย และเก็
กษาให้กประดาษค
ลอดภัยาตอบ และเอกสารประกอบการจัดสอบจากตัวแทน
ศูนนย์สการจั
อบตามเวลาที
่นัดหมาย และเก็บรัมกีปษาให้
6. ดาเนิ
ดสอบภายในสนามสอบให้
ระสิปทลอดภั
ธิภาพยโปร่งใส มีความยุติธรรม และตรงตามแนวปฏิบัติที่
6.สทศ.
ดาเนิกนาหนด
การจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความยุติธรรม และตรงตามแนวปฏิบัติที่
สทศ. กาหนด าตอบของผู้ เข้ า สอบและผู้ ข าดสอบในแต่ ล ะห้ อ งสอบให้ ค รบถ้ ว น ไม่ ให้ ต กหล่ น ที่
7. รวบรวมกระดาษค
7.สนามสอบ
รวบรวมกระดาษค
าตอบของผู
าดสอบในแต่
ล ะห้ อ งสอบให้
ไม่ ให้ ต กหล่ น ที่
แบบทดสอบทุ
กฉบับให้้ เข้นาาส่สอบและผู
งคืนศูนย์ส้ ขอบ
ห้ามทาสาเนาหรื
อเผยแพร่คโรบถ้
ดยเด็วดนขาด
สนามสอบ แบบทดสอบทุ
นาส่งกคืจ่นาศูยค่นย์าสตอบแทนคณะกรรมการระดั
อบ ห้ามทาสาเนาหรือเผยแพร่
โดยเด็ดขาด
8. ประสานงานกั
บศูนย์สอบเกีก่ยฉบั
วกับบให้
การเบิ
บสนามสอบ
8. ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ
9. จัด ส่ ง รายงานสรุป การด าเนิ น การจั ด สอบฯ ระดั บ สนามสอบ และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบให้
9. จัด ส่ ง รายงานสรุป การด าเนิ น การจั ด สอบฯ ระดั บ สนามสอบ และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบให้
ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ
ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ
คณะกรรมการระดับสนามสอบประกอบด้วย
คณะกรรมการระดับสนามสอบประกอบด้วย
1. 1.หัวหัหน้
าสนามสอบ
หรืออผูผู้ท้ที่ไี่ได้ด้รรับับมอบหมาย
มอบหมายหรืหรืออบุบุคคลที
คคลที่ศูน่ศย์ูนสย์อบพิ
สอบพิ
จารณา
วหน้
าสนามสอบได้ได้แแก่ก่ผูผู้อ้อานวยการสถานศึ
านวยการสถานศึกกษา
ษา หรื
จารณา
แต่แต่
งตัง้งตัตามความเหมาะสม
งมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพาพ
้งตามความเหมาะสมสามารถบริ
สามารถบริหหารจั
ารจัดดการทดสอบได้
การทดสอบได้ออย่ย่าางมี
2. 2.กรรมการกลางประจ
งสอบ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
าสนามสอบอัอัตตรารา 11 คน
คน :: 33 ห้ห้อองสอบ
3. 3.กรรมการคุ
มสอบ
สอบต้อองไม่
งไม่คคุมุมสอบนั
สอบนักกเรีเรียนของตนเอง)
ยนของตนเอง)
กรรมการคุ
มสอบอัตอัตรารา22คน
คน: :11ห้ห้อองสอบ
งสอบ (กรรมการคุ
(กรรมการคุมมสอบต้
4. 4.กรรมการคุ
มสอบส
กรรมการคุ
มสอบสารอง
ารองอัอัตตรารา11คน
คน :: 10
10 ห้ห้อองสอบ
งสอบ
5. 5.นักนัการภารโรง
กการภารโรงอัตอัรา
ตรา11คน
คน: :55ห้ห้อองสอบ
งสอบ
บศูบนศูย์นสย์อบ
า |า17| 17
คูคู่มือการจัดสอบ
สอบ I-NET
I-NETปีปีกการศึ
ารศึกกษาษา2562
2562ระดั
ระดั
สอบหน้หน้
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6. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ
1. กรรมการคุ ม สอบและกรรมการกลาง ต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการครู ห รื อ บุ ค ลากรทางการศึ กษา
ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงานประจาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. มีความรับผิดชอบ
4. ตรงต่อเวลา
5. เก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
6. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดที่ สทศ. กาหนดอย่างเคร่งครัด
7. มีความละเอียดถี่ถ้วนและให้ความสาคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดสอบ
การจัดห้องสอบ
ในห้องสอบ 1 ห้อง จะต้องจัดที่นั่งสอบ จานวน 5 แถว แถวละ 6 ที่นั่ง รวม 30 ที่นั่งต่อ ห้องสอบยกเว้น
ห้องสอบสุดท้ายของนักเรียนชาย/นักเรียนหญิงในแต่ละระดับ ที่สามารถจัดที่นั่งสอบได้ไม่เกิน 35 ที่นั่ง (จานวน
5 แถว แถวละ 7 ที่นั่ ง) ทั้งนี้ กรรมการคุมสอบต้องแจกและเก็บ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ตามลาดับเลขที่
นั่งสอบเป็นรูปตัว U และภายในห้องสอบจะต้องไม่มีข้อความ ประกาศ บอร์ดความรู้หรือข้อ มูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการทาแบบทดสอบ และอาจทาให้เกิดความไม่โปร่งใสในการสอบ หากมีต้องดาเนินการปิดทับให้เรียบร้อย
แผนภาพแสดงการจัดที่นั่งสอบในห้องสอบ
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เอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดสอบ
1. เอกสารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์สนามสอบ ประกอบด้วย
1.1 บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ
1.2 ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดาเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557
1.3 ตารางสอบ

2. เอกสารติดหน้าห้องสอบ ประกอบด้วย
2.1 ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 ตารางสอบ
2.3 ข้อปฏิบัติและระเบียบการสอบ
2.4 แผนผังที่นั่งสอบ
2.5 คาเตือน ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบ

3. เอกสารติดในห้องสอบ ประกอบด้วย
3.1 สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบสาหรับติดบนโต๊ะผู้เข้าสอบ
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มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระดับสนามสอบ
1. ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ I-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดาเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 และระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด
3. เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่สอบ ห้องสอบ และมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการสอบ
4. คณะกรรมการระดั บ สนามสอบต้ อ งเข้ า รั บ การประชุ ม ชี้ แ จงสนามสอบร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส อบและ
ตัวแทนศูนย์สอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนกาหนดการจัดสอบ
5. รับมอบกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องบรรจุกระดาษคาตอบจากตัวแทนศูนย์สอบในตอนเช้าวันสอบ
และนาไปเก็บรักษาให้ปลอดภัยก่อนเริ่มดาเนินการจัดสอบตามกาหนดการ
6. หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง ตามตารางสอบ โดยมี
ตัวแทนศูนย์สอบ หรือผู้ที่ศูนย์สอบมอบหมายเป็นสักขีพยาน และลงนามในแบบฟอร์มเอกสารกากับ
การเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคาตอบ (I-NET 10)
7. กรรมการกลางต้องแจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ให้ตรงตามวิชาใน
ตารางสอบ ห้ามกรรมการคุมสอบนาซองแบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบที่ยังไม่ถึงเวลาสอบไปเก็บ
ไว้เพื่อรอการสอบ
8. ก่อ นกรรมการคุ ม สอบเปิ ด ซองบรรจุ แ บบทดสอบต้อ งมี ก ารตรวจสอบความเรีย บร้อยและมีตั ว แทน
ผู้เข้าสอบ 2 คน ลงชื่อรับรองในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ. 2)
9. หลั ง เสร็ จ สิ้ น การสอบของแต่ ล ะวิ ช า กรรมการคุ ม สอบต้ อ งตรวจนั บ กระดาษค าตอบให้ ค รบถ้ ว น
ตามจานวนผู้เข้าสอบ และนาส่งกรรมการกลางในทันที
10. กรรมการกลางต้ อ งตรวจนั บ จ านวนกระดาษค าตอบให้ ถู ก ต้ อ งอี ก ครั้ ง ตามจ านวนผู้ เข้ า สอบและ
ผู้ขาดสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) แล้วบรรจุลงในซองกระดาษคาตอบปิดซองให้ต่อหน้ากรรมการ
คุ ม สอบให้ เรี ย บร้อ ย แล้ ว จึ ง มอบให้ ตั ว แทนศู น ย์ ส อบด าเนิ น การปิ ด ผนึ ก ซองกระดาษค าตอบด้ ว ย
"สติ๊กเกอร์แบบทาลายตนเอง" ทันที
11. เมื่ อตัวแทนศูนย์ สอบปิ ด"สติ๊กเกอร์ แบบท าลายตัวเอง" บนซองกระดาษค าตอบเรียบร้อยแล้ วในแต่ละวิชา
ให้กรรมการกลางดาเนินการบรรจุซองกระดาษคาตอบแต่ละวิชาทั้งหมดลงในกล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ
และปิดผนึกกล่องด้วยเทปกาวที่ สทศ. จัดส่งให้จานวน 3 แผ่นต่อกล่องต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบ และตัวแทน
ศูนย์สอบลงนามการตรวจสอบการปิดผนึกที่หน้ากล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ
12. ห้ ามบุ คคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบประจาห้ องสอบหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการสอบเข้ามา
ภายในห้องสอบหรือบริเวณภายในอาคารสอบระหว่างที่มีการสอบ
13. หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางเดินตรวจความเรียบร้อยระหว่างการสอบทุกห้องสอบ
14. หัวหน้าสนามสอบ ต้องกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบตามแนวปฏิบัติในคู่มือ
การจัดสอบของ สทศ. ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี ความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐาน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
คู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ หน้า | 20
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดสอบ I-NET
สถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสอบ I-NET ให้ นั ก เรี ย นและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและติ ด ตามข้ อ มู ล การสอบ
อย่างต่อเนื่องจากเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) และเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ สทศ. จัดส่งไปยัง
ศูนย์สอบและสถานศึกษา
2. ด าเนิ น การส่ ง ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น และข้ อ มู ล ห้ อ งเรี ย นส าหรั บ ให้ ศู น ย์ ส อบเลื อ กใช้
เป็นห้องสอบ ภายในกาหนดตามที่ระบุไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบการประกาศรายชื่ อ ผู้ สิ ท ธิ์ ส อบ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง สทศ.(www.niets.or.th) และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคนทราบ
- วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ครั้งที่ 1)
- วันที่ 5 มกราคม 2563 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ ครั้งที่ 2)
4. กากับให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบตามวันและเวลาที่กาหนด พร้อมเน้นย้าให้ทุกคนนาหลักฐานแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ ได้ แก่ บัต รประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่มี
รูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ และอุปกรณ์ การสอบ ประกอบด้วย ดิน สอดา 2B, ปากกา, ยางลบ
และกบเหลาดินสอ มาในวันสอบ
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คู่มบือการจั
การศึ(I-NET)
กษา 2562
ย์สอบ
หน้าก|ษา
212562
คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดั
ชาติดด้าสอบ
นอิสI-NET
ลามศึกปีษา
ระดัระดั
บศูนบย์ศูสนอบ
ปีการศึ

ตอนที่ 6 ตารางสอบ ข้อปฏิบัติ และระเบียบการสอบ

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (แบบทดสอบจานวน 3 ฉบับ)
วันสอบ
เวลา
รหัสวิชา
วิชา
เวลาสอบ
08.15 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
08.30-10.00 น.
11
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร
90 นาที
อัลหะดีษ
อัลอะกีดะฮ์
อัลฟิกฮ์
พัก 60 นาที
10.45 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
วันเสาร์ที่
และระเบียบการสอบ
18 มกราคม 2563
11.00-12.00 น.
15
อัตตารีค
60 นาที
อัลอัคลาก
พัก 60 นาที
12.45 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
13.00-13.30 น.
18
ภาษาอาหรับ
30 นาที
13.30-14.00 น.
ภาษามลายู
30 นาที
สถานศึกษาสามารถดูผลการสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่สอบวิชาภาษามลายู ให้ทาหนังสือแจ้ง สทศ. ทราบ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 และให้ผู้เข้าสอบ
สอบเฉพาะวิชาภาษาอาหรับเพียง 30 นาที หมดเวลาสอบ 13.30 น.
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ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (แบบทดสอบจานวน 4 ฉบับ)
วันสอบ
เวลา
รหัสวิชา
วิชา
เวลาสอบ
08.15 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
08.30-10.00 น.
21
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร
90 นาที
อัลหะดีษ
พัก 60 นาที
10.45 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
11.00-12.00 น.
25
อัตตารีค
60 นาที
อัลอัคลาก
วันเสาร์ที่
พัก 60 นาที
18 มกราคม 2563
12.45 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
13.00-14.30 น.
23
อัลอะกีดะฮ์
90 นาที
อัลฟิกฮ์
พัก 30 นาที
14.45 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
15.00-15.30 น.
28
ภาษาอาหรับ
30 นาที
15.30-16.00 น.
ภาษามลายู
30 นาที
สถานศึกษาสามารถดูผลการสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่สอบวิชาภาษามลายู ให้ทาหนังสือแจ้ง สทศ. ทราบ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 และให้ผู้เข้าสอบ
สอบเฉพาะวิชาภาษาอาหรับเพียง 30 นาที หมดเวลาสอบ 15.30 น.
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ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (แบบทดสอบจานวน 4 ฉบับ)
วันสอบ
เวลา
รหัสวิชา
วิชา
เวลาสอบ
08.15 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
08.30-10.00 น.
31
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร
90 นาที
อัลหะดีษ
พัก 30 นาที
10.15 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
10.30-12.00 น.
33
อัลอะกีดะฮ์
90 นาที
อัลฟิกฮ์
วันเสาร์ที่
พัก 60 นาที
18 มกราคม 2563
12.45 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
13.00-14.00 น.
35
อัตตารีค
60 นาที
อัลอัคลาก
พัก 30 นาที
14.15 น.
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ/ตรวจบัตรประจาตัว/ แจ้งตารางสอบ
และระเบียบการสอบ
14.30-15.15 น.
38
ภาษาอาหรับ
45 นาที
15.15-16.00 น.
ภาษามลายู
45 นาที
สถานศึกษาสามารถดูผลการสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่สอบวิชาภาษามลายู ให้ทาหนังสือแจ้ง สทศ. ทราบ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 และให้ผู้เข้าสอบ
สอบเฉพาะวิชาภาษาอาหรับเพียง 45 นาที หมดเวลาสอบ 15.15 น.
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ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้าม นาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาข้อสอบ
ประกอบด้วย ดินสอดา 2B ปากกา ยางลบ และกบเหลาดินสอ

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
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กาหนดการบริหารจัดการในห้องสอบของแต่ละวิชา
เวลา
ก่อนถึงเวลาสอบ
15 นาที

การปฏิบัติ
1. ตรวจบั ตรประจ าตั วประชาชน หรื อบั ตร
ประจ าตั วนั กเรี ยน หรื อบั ตรที่ มี รู ปถ่ ายที่
ทางราชการออกให้ของผู้เข้าสอบก่อนอนุญาต
ให้ เข้าห้ องสอบหากไม่มีให้ ผู้ เข้าสอบติดต่ อ
หัวหน้าสนามสอบ (ไม่ให้เข้าสอบ)
2. ตรวจอุปกรณ์ของผู้เข้าสอบ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบนั่ งที่โต๊ะให้ ตรงตามรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
โดยดูจากแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบและสติ๊กเกอร์บนโต๊ะที่นั่งสอบ

ก่อนถึงเวลาสอบ
10 นาที

1. กรรมการคุมสอบแจ้งตารางสอบ ระเบียบการสอบ ให้ผู้เข้าสอบทราบ
2. เชิญผู้เข้าสอบ 2 คน ลงชื่อยืนยันความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบ
3. แจกกระดาษคาตอบให้กับผู้เข้าสอบตามลาดับเลขที่นั่งสอบเป็นรูปตัว "U"
4. แจ้งผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อมูลของตนเองบนกระดาษคาตอบ
ก่อนถึงเวลาสอบ
5 นาที

1. แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบตามลาดับเลขที่นั่งสอบเป็นรูปตัว "U"
2. ให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลบนหน้าปกแบบทดสอบด้วยปากกา
เมื่อถึงเวลาสอบ
1. แจ้งให้ผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบและทาการ
ตรวจนั บจ านวนหน้ าของแบบทดสอบว่ า
ครบถ้วนหรือไม่
2. ประกาศให้ ผู้ เข้าสอบอ่ านค าชี้ แจงให้ เข้าใจ
และเริ่ มท าแบบทดสอบโดยย้ าให้ ชั ดเจน
ว่าต้องระบายคาตอบด้วยดินสอ 2B เท่านั้น
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เวลา
การปฏิบัติ
ระหว่างการสอบ ตรวจดูความเรียบร้อยระหว่างการสอบ ให้มีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตระหว่างการสอบและควบคุม
การสอบให้เป็นไปตามขั้นตอนในคู่มือการจัดสอบของ สทศ. และตรงตามมาตรฐานการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
เมื่อเวลาสอบ
ผ่านไป 30 นาที

1. ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อด้วยปากกาในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และบนกระดาษคาตอบ
2. ตรวจสอบว่าลายมือชื่อของผู้เข้าสอบตรงกันทั้งในกระดาษคาตอบและใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาที เข้าห้องสอบ
ก่อนหมดเวลา
สอบ 5 นาที
เมื่อหมด
เวลาสอบ

ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคาตอบและการระบาย
คาตอบ
1.
2.
3.
4.

แจ้งให้ผู้เข้าสอบวางดินสอหรือปากกาและหยุดทาแบบทดสอบ
ให้ผู้เข้าสอบวางกระดาษคาตอบบนแบบทดสอบ
กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
กรรมการคุมสอบ ตรวจนับจานวนและตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบก่อนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ

5. กรรมการคุมสอบตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคาตอบโดยเทียบกับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) นับจานวนให้ครบถ้วน บรรจุกระดาษคาตอบลงซองแล้วนาส่งกรรมการกลางโดย
ยังไม่ต้องปิดผนึกซอง
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ระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557
กรรมการประจาสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
1. ต้องปฏิบัติตามคู่มือการดาเนินการทดสอบที่สถาบันกาหนด
2. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือเผยแพร่แบบทดสอบหรือกระดาษคาตอบ
3. ห้ามเปิดเผยข้อสอบในแบบทดสอบ หรือกระทาการใด ๆ ให้ผู้เข้าสอบล่วงรู้ข้อสอบในแบบทดสอบก่อนถึง
กาหนดเวลาทาแบบทดสอบ
4. ห้ามบอกคาตอบ หรือกระทาการใด ๆ ให้ผู้เข้าสอบล่วงรู้คาตอบของแบบทดสอบ
ผู้เข้าสอบ
1. ผู้เข้าสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
บัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการที่มีรูปถ่ายฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบและ
วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
2. ห้ ามขี ด เขี ย นข้ อ ความ หรื อ ท าเครื่ อ งหมาย หรื อ ท าสั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ างใดอย่ างหนึ่ งไว้ ในบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนหรื อ บั ต รประจ าตั ว นั ก เรี ย นที่ มี รู ป ถ่ า ยหรื อ บั ต รที่ อ อกโดยทางราชการที่ มี รู ปถ่ า ยหรื อ
ตัวผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนาติดตัวเข้ามาสอบ
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากาหนดเริ่มทาการทดสอบผ่านไปแล้วสามสิบนาทีและไม่
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทาการทดสอบ หากมีเหตุจาเป็นระหว่างทาการทดสอบ
ให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดาเนินการตามเหตุจาเป็นเป็นรายกรณี
4. อนุญาตให้นาเฉพาะบัตรที่ใช้แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ ปากกาลูกลื่น ดินสอดาที่มีความเข้ม 2B กบเหลาดินสอ
และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
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5. ห้ามเปิ ดแบบทดสอบหรือทาข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด กรอกข้อมูลบนปกแบบทดสอบให้ครบถ้วน
เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องอ่านคาชี้แจงในแบบทดสอบและ
คาสั่งบนกระดาษคาตอบอย่างละเอียดรอบคอบและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. ในกรณีระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ
6.1 การระบายวงกลมตั ว เลื อ กในกระดาษค าตอบ ต้ อ งระบายให้ ด าเข้ ม เต็ ม วงกลม จะระบาย
ไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และต้องใช้ดินสอดาที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น

6.2 กระดาษค าตอบต้ อ งสะอาดปราศจากรอยขี ด เขี ย นหรื อ เครื่ อ งหมายใดๆ เนื่ อ งจากเครื่ อ งตรวจ
กระดาษค าตอบจะตรวจตามข้ อมูล ที่ ผู้ เข้าสอบระบายเท่ านั้น สถาบั น จะไม่รับ ผิ ดชอบใดๆ ทั้ งสิ้ น
ในกรณีที่ไม่ปรากฏหรือไม่ประกาศผลการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อนี้
7. ห้ามกระทาการใดๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อทุจริตในการทดสอบ
7.1 การพูด ถาม บอก หรือดูคาตอบซึ่งกันและกัน หรือแสดงอาณัติ สัญญาณ หรือกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดอันส่อ
ไปในทางไม่สุจริต
7.2 นาอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ
ซึ่งหมายความรวมถึง การนาอุปกรณ์สื่อสารและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้วย
7.3 นาหนังสือ ตารา พจนานุกรม หรือเอกสารใด ๆ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
8. ขณะหมดเวลาทาการทดสอบ ห้ ามผู้ เข้าสอบออกจากห้ องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ
9. ห้ามผู้เข้าสอบนาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
10. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับคูชาติ
ด้านอิ
สลามศึ
กษาปีก(I-NET)
นย์สบอบ
กษา

บทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
 กรรมการประจาสนามสอบและกรรมการคุมสอบ สถาบันอาจดาเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลาย
กรณี ดังต่อไปนี้
1. ขึ้น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ก ระท าเป็ น บุ ค คลที่ ไม่ ส มควรได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น กรรมการประจ าสนามสอบ
หรือกรรมการคุมสอบ และแจ้งไปยังศูนย์สอบ
2. แจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาของผู้กระทาเพื่อดาเนินการ ทางวินัย
3. พิจารณาดาเนินการฟ้องร้อง หรือดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด
แก่สถาบันหรือระบบการทดสอบ
 ผู้เข้าสอบ สถาบันอาจดาเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประกาศผลการทดสอบในรายวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชาสาหรับผู้ฝ่าฝืน
2. แจ้งไปยังสถานศึกษาของผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนข้อกาหนดเพื่อดาเนินการทางวินัย
3. แจ้งพฤติการณ์การฝ่าฝืนไปยังสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ประกอบการรับเข้าศึกษาหรือรับเข้าทางาน
4. พิจารณาดาเนินการฟ้องร้อง หรือดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด
แก่สถาบันหรือระบบการทดสอบ
รูปแบบข้อสอบในการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นและระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลาง เป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุด 1 คาตอบ” ระดับ อิสลามศึกษาตอนปลาย
“เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุด 1 คาตอบ”
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ลามศึดกสอบ
ษา (I-NET)
สอบ ระดั
ปีการศึ

ตอนที่ 7 การขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารการจัดสอบ และคู่มือการจัดสอบ
สทศ. บริหารการรับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารประกอบการจัดสอบ อุปกรณ์และคู่มือการจัดสอบ
สาหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบไปยังสนามสอบผ่านศูนย์สอบ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
จานวน 12 แห่ง, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จานวน 2 แห่ง, สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
จานวน 12 แห่ง และสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จ.) จานวน 5 แห่ง รวม 31 แห่ง) และจัดส่งไปยังสนามสอบที่
อยู่ในการกากับดูแลของศูนย์สอบ สทศ. ดังนี้
สทศ.

สนามสอบ

ศูนย์สอบ
สพป. 12 แห่ง

ศูนย์สอบ
สพม. 2 แห่ง

ศูนย์สอบ
ศธจ. 12 แห่ง

ศูนย์สอบ
สช.จ. 5 แห่ง

สนามสอบ

สนามสอบ

สนามสอบ

สนามสอบ

การจัดส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบไปยังศูนย์สอบ เพื่อส่งต่อไปยัง
สนามสอบนั้น ดาเนิน การด้ว ยรถขนส่ งของบริษั ทเอกชนที่มีมาตรฐาน และมี ระบบการรักษาความปลอดภัยสู ง
โดยแบ่งการจัดส่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
จัดส่งเอกสารประกอบการจัดสอบ และคู่มือการคุมสอบสาหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
ปีการศึกษา 2562 สทศ. กาหนดวันในการจัดส่งวีดิทัศน์การจัดสอบ คู่มือการจัดสอบฯ สาหรับสนามสอบและ
กรรมการคุมสอบและเอกสารการจัดสอบ ไปยังศูนย์สอบ ดังนี้
 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 จัดส่งวีดิทัศน์การจัดสอบ พร้อมคู่มือการจัดสอบฯ สาหรับสนามสอบและ
กรรมการคุมสอบ เพื่อให้ ศูน ย์ส อบนาไปใช้ในการประชุมชี้แจงสนามสอบ และแจกให้ ผู้เกี่ย วข้อง
ทุกคนได้ทาการศึกษา
 วัน ที่ 9 มกราคม 2563 จัดส่งอุปกรณ์ (ดินสอ 2B และยางลบสาหรับแจกให้ ผู้เข้าสอบในระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น) พร้อมเอกสารประกอบการจัดสอบ
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จัดส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องบรรจุกระดาษคาตอบจาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบ
สทศ. จะจัด ส่ งกล่ องบรรจุแบบทดสอบและกล่ อ งบรรจุกระดาษค าตอบไปยั งศูน ย์ ส อบ ในวัน ที่ 15
มกราคม 2563 และ 17 มกราคม 2563 โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1) สทศ. นากล่ องบรรจุแบบทดสอบ กล่อ งบรรจุกระดาษคาตอบ กล่องปรับขนาดส าหรับบรรจุซอง
กระดาษคาตอบกลั บ และซองเอกสารประกอบการจัดสอบบรรจุใส่ รถขนส่ งซึ่งเป็นรถที่มีมาตรฐานและระบบ
การรักษาความปลอดภัยสูง จากนั้น ทาการล็อคประตูทุกบานด้วยกุญแจและล็อคด้วยสายล็อคนิรภัยอีกครั้งเพื่อ
ป้องกันการเปิดรถขนส่ง แล้วทาการขนส่งไปยังศูนย์สอบตามกาหนดการที่แจ้ง

2) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทางานเพื่อตรวจรับตามกาหนดการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายกล่องบรรจุ
แบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคาตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ ไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่มั่นคงและปลอดภัย

32

คู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ หน้า | 32

คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562

3) กล่องเอกสารและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสอบ ภายในกล่องประกอบด้วย
3.1 ซองเอกสารของศูนย์สอบ ภายในซองประกอบด้วย
- I-NET 3 บัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบ และเอกสารอื่นๆ จากศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบฯ
- I-NET 6 รายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ
- I-NET 7 รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ
- I-NET 9 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ
3.2 ซองเอกสารของสนามสอบ (จานวนซองเท่ากับจานวนสนามสอบ) ภายในซองประกอบด้วย
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบสาหรับติดบอร์ด และติดหน้าห้องสอบ
- สติ๊กเกอร์ชื่อผู้เข้าสอบสาหรับติดโต๊ะ
- แผนผังที่นั่งสอบ
- ประกาศระเบียบการเข้าห้องสอบ
- สทศ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
- สทศ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ)
- สทศ.5 แบบฟอร์มสาหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ
- สทศ.6 แบบฟอร์มคาขอแก้ไขข้อมูล
- I-NET 1 บัญชีรับ–ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
- I-NET 2 บัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบ และเอกสารอื่น ๆ จากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ
- I-NET 4 บัญชีส่งจานวนกล่องแบบทดสอบ จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ
- I-NET 5 รายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับสนามสอบ
- I-NET 8 ใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานประจาสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
- I-NET 8.1 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับสนามสอบ
- I-NET 10 เอกสารกากับการเปิดกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคาตอบ
- I-NET 11 เอกสารกากับการเปิดซองบรรจุแบบทดสอบสารอง
4) ศูนย์สอบแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบเพื่อไปกากับการดาเนินการจัดสอบที่สนามสอบ และทาหน้าที่รับ - ส่งกล่อง
บรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคาตอบ และกล่องบรรจุเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ
ในเช้าวันสอบ
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รับกล่องบรรจุกระดาษคาตอบกลับและเอกสารประกอบการจัดสอบจากศูนย์สอบมายัง สทศ.
สทศ. จะส่งรถไปรับกล่องบรรจุกระดาษคาตอบและเอกสารประกอบการจัดสอบจากศูนย์สอบ ระหว่างวันที่
21-22 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นสนามสอบและศูนย์สอบ ต้องดาเนินการดังนี้
1. หัวหน้าสนามต้องจัดเตรียมเอกสารสาคัญเพื่อส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ ได้แก่
1) กล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับ
2) กล่องบรรจุแบบทดสอบ
3) ซองเอกสารประกอบการจัดสอบทีภ่ ายในประกอบด้วย
- สทศ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ แผ่นที่ระบุ “สนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้”
- สทศ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ) (ถ้ามี)
- สทศ. 5 แบบฟอร์มสาหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ (ถ้ามี)
- สทศ. 6 แบบฟอร์มคาขอแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี)
- I-NET 1 บัญชีรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ
- I-NET 2 บัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบ และเอกสารอื่น ๆ จากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ
- I-NET 5 รายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับสนามสอบ
- I-NET 8 ใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานประจาสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
- I-NET 8.1 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับสนามสอบ
สทศ.5 ให้เขียน 1 แผ่นต่อ 1 วิชา ทีผ่ ู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ
สทศ.6 ให้ เขี ยนเพี ย ง 1 แผ่น ไม่ ต้ องแยกตามรายวิช า พร้อมแนบหลั กฐานประกอบการขอแก้ไข ได้แ ก่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. ตัวแทนศูนย์สอบรับมอบและนาไปส่งมอบให้กับประธานศูนย์สอบทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ
3. ประธานศู นย์ สอบรวบรวมและตรวจนั บจ านวนกล่ องบรรจุ ซองกระดาษค าตอบกลั บ กล่ องแบบทดสอบของ
ทุกสนามสอบและจั ดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย จากนั้นจัดทา I-NET 3 (บัญชีส่ งจานวนกล่องกระดาษคาตอบและ
เอกสารอื่นๆ จากศูนย์สอบถึง สทศ.) รอรถขนส่งเดินทางไปรับกล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับตามกาหนดการ
ที่ได้รับการนัดหมายจาก สทศ.
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4. สทศ. จัดส่งรถบริษัทขนส่งไปรับกล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับและเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบตาม
กาหนดนัดหมายของ สทศ. โดยศูนย์สอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบและเอกสาร
การจัดสอบทั้งหมดให้ สทศ. ดังนี้
- กล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับของทุกสนามสอบ
- I-NET 3 บัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบ และเอกสารอื่นๆ จากศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบฯ
- สทศ. 6 แบบฟอร์มคาขอแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี) พร้อมแนบหลักฐาน
- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สทศ.5 แบบฟอร์มสาหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ

สทศ.5 และ สทศ. 6 บรรจุแยกซอง ระบุชื่อเอกสารที่หน้าซองให้ชัดเจน
ก่อนส่งกลับ สทศ. พร้อมกับกล่องกระดาษคาตอบ
5. ศูนย์สอบต้องส่งเอกสารสาคัญให้ สทศ.ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS ภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้น
การดาเนินการจัดสอบ ดังนี้
- I-NET 6 รายงานผลการปฏิ บั ติ งานการด าเนิ น การทดสอบฯ ระดั บ ศู น ย์ ส อบ แยกระดั บ โดย
สังเคราะห์จากรายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบฯ ระดับสนามสอบ
- I-NET 9 รายงานสรุ ป ค่ าใช้ จ่ ายการจั ด การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ านอิ ส ลามศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ
- เช็ค/ตั๋วแลกเงิน คืนเงินคงเหลือจากการจัดสอบ (ขั้นตอนการคืนเงินหน้า 15)
I-NET 6 และ I-NET 9 ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ห้ามส่งมากับรถขนส่งที่ไปรับกล่องกระดาษคาตอบกลับ
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ตอนที่ 8 การจัดสอบให้กบั ผู้เข้าสอบกรณีต่างๆ

การจัดสอบให้กับผู้เข้าสอบที่เป็นเด็กพิเศษ
เด็ กพิ เศษ หมายถึ ง ผู้ เข้ าสอบที่ ไม่ สามารถอ่ านข้ อสอบและระบายกระดาษค าตอบด้ วยตนเองได้ เช่ น ตาบอด
อ่านอักษรเบรลล์ไม่ได้ หรือผู้เข้าสอบที่สามารถอ่านข้อสอบเองได้แต่ระบายกระดาษคาตอบด้วยตนเองไม่ได้ ต้องการผู้ช่วย
เช่น ตาบอด ตาเลือนราง ร่างกายพิการให้จัดห้องสอบแยกพิเศษ (ในกรณีเป็นเด็กพิเศษแต่ไม่ได้มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
สทศ. ได้จัดให้เข้าสอบรวมอยู่ในห้องสอบปกติ) และให้หัวหน้าสนามสอบจัดหากรรมการคุมสอบเพื่อช่วยในการระบายคาตอบ
1 คน สาหรับเด็กที่มีความผิดปกติอื่นๆ ให้หัวหน้าสนามสอบจัดหากรรมการคุมสอบและดาเนินการจัดสอบตามความเหมาะสม
โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องไม่เป็นครูที่สอนผู้เข้าสอบคนนั้น
ข้อปฏิบัติสาหรับการจัดสอบให้กับผู้เข้าสอบที่เป็นเด็กพิเศษ
1. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งในด้ า นต่ า งๆ รายงานตั ว ที่ ห้ อ งกรรมการกลางเพื่ อ สอบถามข้ อ มู ล
เกี่ยวกับห้องสอบ (กรณีไม่ทราบข้อมูล)
2. ขอให้กรรมการกลางรับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางการมองเห็นหรือทางการได้ยิน) โดยอานวยความสะดวกในการแจ้ง
ห้องสอบ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ ตารางสอบให้กับผู้เข้าสอบ
3. ขอให้สนามสอบอานวยความสะดวกให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตามความเหมาะสม
การจัดสอบให้กับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
ผู้เข้าสอบกรณี พิ เศษ คือ ผู้ ไม่มีเลขที่นั่ งสอบ (นั กเรียน Walk In) ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้ เข้าสอบ (สทศ.2) และ
สนามสอบได้รับแจ้งจากศูนย์สอบว่ามีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ จึงอนุญาตให้เข้าสอบ โดยสนามสอบต้องปฏิบัติดังนี้
1. สนามสอบต้ อ งตรวจสอบว่ า มี แ บบทดสอบ และกระดาษค าตอบส ารองเพี ย งพอกั บ ผู้ เข้ า สอบ
กรณีพิเศษ (นักเรียน Walk In) เมื่อได้รับอนุญาตจากศูนย์สอบจึงให้เข้าสอบได้
2. ให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษเข้าสอบในห้องสุดท้ายของการสอบแต่ละระดับ
3. กรรมการคุมสอบกากับให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลใน “ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)” ให้ครบถ้วน
ด้วยการเขียนตัวบรรจง โดยเฉพาะข้อมูลโรงเรียนปัจจุบันที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ ใช้ 1 แผ่น ต่อ 1 วิชา
4. ใช้แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง
5. กรรมการคุมสอบกากับให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษกรอกข้อมูลที่หัวกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน
6. เมื่ อสอบเสร็ จแล้ วให้ กรรมการคุ มสอบน ากระดาษค าตอบและใบเซ็ นชื่ อผู้ เข้ าสอบกรณี พิ เศษ (สทศ.3)
บรรจุใส่ซองกระดาษคาตอบสาหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ที่ สทศ. จัดเตรียมให้เฉพาะต่างหากวิชาละ 1 ซอง
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7. หั ว หน้ าสนามสอบหรือ กรรมการกลางนาซองกระดาษค าตอบส าหรับ ผู้ เข้ าสอบกรณี พิ เ ศษบรรจุ
ลงในกล่องปรับขนาดรวมกับซองกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในสนามสอบนั้น
8. หากในสนามสอบใดไม่มีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ให้สนามสอบส่งซองกระดาษคาตอบสาหรับผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ (ที่ไม่ได้ใช้) คืน สทศ. โดยบรรจุรวมในกล่องปรับขนาดสาหรับบรรจุซองกระดาษคาตอบ
ห้ามเก็บไว้ที่สนามสอบและไม่ต้องนากระดาษคาตอบสารองใส่มาด้วย
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ตอนที่ 9 การใช้งานระบบการสอบ I-NET
ตอนที่ 9 การใช้งานระบบการสอบ I-NET
การเข้าใช้งานระบบการบริหารการจัดสอบ I-NET
การเข้
หารการจั
1. เข้าาใช้
สู่เว็งบานระบบการบริ
ไซต์ สทศ. โดยพิ
มพ์ URLดสอบ
: I-NET
www.niets.or.th
1. เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. โดยพิมพ์ URL :
www.niets.or.th

1
1

2. คลิกเลือก "ระบบการสอบ I-NET"
2. คลิกเลือก "ระบบการสอบ I-NET"

2
2

3. จะปรากฏหน้าจอ “ระบบจัดการจัดเตรียม
การสอบและจัดการข้อมูลศูนย์สอบ
3. จะปรากฏหน้าจอ “ระบบจัดการจัดเตรียม
สนามสอบ โรงเรียน”
การสอบและจัดการข้อมูลศูนย์สอบ
สนามสอบ โรงเรียน”
4. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก
“Sign In” เพื่อเข้าสู่ระบบ
4. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก
“Sign In” เพื่อเข้าสู่ระบบ

3
3

4
4
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5. ทาการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของศูนย์สอบ
ในระบบการจัดสอบ I-NET โดยเลือกเมนู
"ข้อมูลศูนย์สอบ" จากนั้นเลือกเมนูย่อย
“ข้อมูลศูนย์สอบ”
5

6. เมื่อปรากฏหน้าจอข้อมูลศูนย์สอบ ให้เลือก
จังหวัดแล้ว คลิก “แสดงข้อมูล”
6

7. จะปรากฏลาดับที่ จังหวัด และชื่อศูนย์สอบ
ให้คลิกที่ชื่อศูนย์สอบเพื่อทาการแก้ไขข้อมูล

7
8. ทาการตรวจสอบ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ที่อยู่ศูนย์สอบ
และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ ข้อมูล
ผู้ประสานงาน ผู้อานวยการศูนย์สอบ หากมี
การเปลี่ยนแปลงให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นคลิก “บันทึก”
8

คู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ หน้า | 39

คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562

39

การส่งข้อมูลนักเรียน
สทศ. ก าหนดให้ โ รงเรี ย นส่ ง ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ สทศ. ทาง www.niets.or.th โดยด าเนิ น การ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าระบบการสอบ I-NET
1

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก
“Sign In” เพื่อเข้าสู่ระบบ

2

3. เลือกเมนู "ข้อมูลนักเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "ดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูลนักเรียน"

3
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4. เมื่อปรากฏหน้าจอดาวน์โหลดฟอร์ม
ข้อมูลนักเรียน ให้เลือกศูนย์สอบ โรงเรียน
ระดับชั้น แล้วคลิก “ดาวน์โหลด”

4

5. จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์
Excel ให้ทาการ Save ไฟล์โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนชื่อ

5
6. เปิดไฟล์ Excel แล้วกรอกข้อมูลที่กาหนดใน
ไฟล์ให้ครบถ้วน

6

7. สถานศึกษาสามารถศึกษาคาแนะนาในการ
กรอกข้อมูลได้จาก แผ่นงาน "คาแนะนาใน
การกรอกข้อมูล"

7
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8. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อยแล้วให้ทาการ
Save ไฟล์โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ
8

9. นาส่งข้อมูลนักเรียน โดยเลือกเมนู "ข้อมูล
นักเรียน" จากนั้นเลือกเมนูย่อย “นาส่งข้อมูล
นักเรียน”
9

10. เมื่อปรากฏหน้าจอ “นาส่งข้อมูลนักเรียน” ให้
เลือกศูนย์สอบ โรงเรียน ระดับชั้น และเลือกไฟล์
ที่นาส่ง

10

11. เลือกไฟล์ที่จะนาส่งให้ตรงกับระดับชั้น ดังนี้

11

- ระดับตอนต้น : XXXXXXXXXXI1

- ระดับตอนกลาง : XXXXXXXXXXI2

- ระดับตอนปลาย : XXXXXXXXXXI3
12. คลิก "นาส่ง"

42

12
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13. สถานศึกษาสามารถตรวจสอบผลการนาส่งข้อมูล
ได้จากช่อง “ผลการนาส่งล่าสุด” ทั้งนี้ หากการ
นาส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะแจ้งว่า "สาเร็จ"
และแสดงจานวนนักเรียนที่นาส่ง หากจานวน
นักเรียนไม่ครบตามที่นาส่ง ระบบจะแจ้งข้อมูลที่
มีปัญหา ให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนาส่งไฟล์
อีกครั้ง

13

14. ให้สถานศึกษาทาการตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบในเบื้องต้นโดยไปที่เมนู
"ข้อมูลนักเรียน" จากนั้นเลือกเมนูย่อย
"รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ"

14

15. เมื่อปรากฏหน้าจอรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ให้เลือกศูนย์สอบ โรงเรียน ระดับชั้น
แล้วคลิก "แสดงข้อมูล"

15

16. เมื่อปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้สถานศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและจานวนว่า
ครบถ้วนถูกต้องตามไฟล์ที่นาส่งเข้าระบบ
หรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไข
ไฟล์ข้อมูลแล้วส่งนาส่งไฟล์ข้อมูลนักเรียนระบบ
อีกครั้ง (ตามขั้นตอนข้อ 9 - 12) โดยไฟล์ใหม่
จะบันทึกทับไฟล์เดิมที่เคยส่งไปแล้ว

16
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การส่งข้อมูลห้องเรียน
สถานศึกษาทุกแห่งต้องนาส่งข้อมูลห้องเรียนที่สามารถใช้เป็นห้องสอบได้ ทั้งนี้ จานวนห้องที่สถานศึกษา
ต้องน าส่ งคิดจากจานวนผู้ มีรายชื่อในระบบทั้งหมด 1 ห้ องสอบมีผู้ เข้าสอบ 30 คน และสถานศึกษาที่ เคยเป็ น
สนามสอบต้ อ งน าส่ ง จ านวนห้ อ งเรี ย นให้ ม ากกว่ าจ านวนนั ก เรีย นภายในสถานศึ ก ษาของตนเอง เพื่ อ ส ารอง
ห้องสอบสาหรับผู้เข้าสอบจากสถานศึกษาอื่น โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกเมนู "ข้อมูลโรงเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "ดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูลห้องเรียน"
1

2. เมื่อปรากฏหน้าจอ “ดาวน์โหลดฟอร์ม
ข้อมูลห้องเรียน" ให้เลือก ศูนย์สอบ โรงเรียน
แล้วคลิก “ดาวน์โหลด”

2

3. จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์
Excel ให้ทาการ Save ไฟล์โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนชื่อ

3
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4. เปิดไฟล์ Excel แล้วกรอกข้อมูลที่กาหนด
ในไฟล์ให้ครบถ้วน

4

5. สถานศึกษาสามารถศึกษาคาแนะนาในการ
กรอกข้อมูลได้จาก แผ่นงาน "คาแนะนาในการ
กรอกข้อมูล"

5
6. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้ว
ให้ save ไฟล์โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ

7. นาส่งไฟล์ข้อมูลห้องเรียนโดยเลือกเมนู
"ข้อมูลโรงเรียน" จากนั้นเลือกเมนูย่อย
"นาส่งข้อมูลห้องเรียน"

6

7

45
ือการจั
ดสอบ
I-NET
ารศึกษา ระดั
2562บศูระดั
า | 2562
45
คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับคู่มชาติ
ด้านอิ
สลามศึ
กษาปีก(I-NET)
นย์บสศูอบนย์ปีสกอบารศึหน้
กษา

8. เมื่อปรากฏหน้าจอ “นาส่งข้อมูลห้องเรียน”
ให้เลือกศูนย์สอบ โรงเรียนแล้วคลิก
“Browse” เพื่อเลือกไฟล์ที่จะนาส่ง

8

9. เลือกไฟล์ข้อมูลห้องเรียนที่ต้องการนาส่ง
10. คลิก "นาส่ง"

10
9

11. ทาการตรวจสอบผลการนาส่ง โดยคลิก
"ตรวจสอบ" จะปรากฏจานวนห้องที่ส่งและผล
การนาส่งสาเร็จ

11
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดคู้า่มนอิ
สลามศึ
กษาI-NET
(I-NET)
ระดักษา
บศู2562
นย์สอบระดัปีบกศูารศึ
ษา 2562

การแก้ไขข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน
การแก้ไขข้อมูลนักเรียน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลนักเรียน"
จากนั้นเลือกเมนูย่อย "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ"
1

2. เมื่อปรากฏหน้าจอรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้เลือก
ศูนย์สอบ โรงเรียน ระดับชั้น พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
หรือ เลขประจาตัวประชาชนของนักเรียนที่
ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก "แสดงข้อมูล"

2
3. เมื่อปรากฏหน้าจอข้อมูลนักเรียนให้ทาการ
แก้ไขข้อมูลนักเรียนแล้วคลิก "บันทึก"

3
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การแก้ไขข้อมูลห้องเรียน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลโรงเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "รายชื่อห้องเรียน"

1

2. เมื่อปรากฏหน้าจอ รายชื่อห้องเรียน ให้เลือก
ศูนย์สอบ โรงเรียน แล้วคลิก "แสดงข้อมูล"

2
3. เมื่อปรากฏข้อมูลห้องเรียนคลิกเลือกลาดับที่
ของห้องเรียนที่ต้องการแก้ไข

3

48
ือการจักษา
ดสอบ
I-NET ระดั
ปีการศึ
2562ปีกระดั
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิคูส่มลามศึ
(I-NET)
บศูกนษา
ย์สอบ
ารศึบกศูษา

4. เมื่อปรากฏหน้าจอข้อมูลห้องเรียนให้ทาการ
แก้ไขข้อมูลห้องเรียนแล้วคลิก "บันทึก"

4

การเพิ่มห้องเรียน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลโรงเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "รายชื่อห้องเรียน"

1

2. เมื่อปรากฏหน้าจอ รายชื่อห้องเรียน ให้เลือก
ศูนย์สอบ โรงเรียน แล้วคลิก "แสดงข้อมูล"

2

49
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49
คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับคูชาติ
ด้านอิดสอบ
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กษาปี(I-NET)
บศูนระดั
ย์สบอบ
ารศึหน้
กษาา |2562

3. เมื่อปรากฏข้อมูลห้องเรียนให้คลิก "เพิ่มห้อง"

3

4. กรอกลาดับที่ (ต้องเป็นลาดับที่ต่อจากห้องเรียน
ที่มีอยู่เดิม) ชื่อห้อง ชื่ออาคารชั้นของอาคาร
แล้วคลิก “เพิ่ม”

4

5. รายชื่อห้องเรียนจะปรากฏต่อจากห้องเรียนที่มี
อยู่เดิม

5

50
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดคู้า่มนอิ
สลามศึ
กษาI-NET
(I-NET)
ระดักษา
บศู2562
นย์สอบระดัปีบกศูารศึ
ษา 2562

การจัดสนามสอบและห้องสอบของศูนย์สอบ
ศูนย์สอบต้องกาหนดสนามสอบ โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการเป็นสนามสอบและมี
ความสะดวกในการเดินทาง พร้อมระบุจานวนห้องสอบและรายละเอียดข้อมูลห้องสอบภายในวันและเวลาที่กาหนด
ในปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยห้องสอบ 1 ห้อง จะมีจานวนที่นั่งสอบ 30 ที่นั่ง โดยขั้นตอนในการจัดสนามสอบ มีดังนี้
การเพิ่มสนามสอบ
1. เลือกเมนู "ข้อมูลสนามสอบ"
จากนั้นเลือกเมนูย่อย "จัดสนามสอบ"

1

2. เมื่อปรากฏหน้าจอจัดสนามสอบให้เลือก
ศูนย์สอบ ระดับชั้น แล้วคลิก
"เพิ่มสนามสอบ"
2

3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอเพิ่มสนามสอบ ให้เลือกอาเภอ
ที่จะใช้เป็นสนามสอบ
4. จะปรากฏชื่อโรงเรียนที่สามารถใช้เป็น
สนามสอบได้ จากนั้นเลือกโรงเรียนที่ต้องการใช้
เป็นสนามสอบแล้วคลิก "ตกลง"

3
4
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การเพิ่มโรงเรียนในสนามสอบ
1. เลือกเมนู "ข้อมูลสนามสอบ"
จากนั้นเลือกเมนูย่อย "จัดสนามสอบ"

1

2. เมื่อปรากฏรายชื่อสนามสอบคลิกชื่อสนามสอบ
ที่ต้องการจัดห้องสอบ

2

3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดสนามสอบ
คลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มรายชื่อโรงเรียนที่จะสอบ
ในสนามสอบนี้
3

4. เมื่อปรากฏหน้าจอเลือกโรงเรียน ให้เลือก
อาเภอของโรงเรียนที่ต้องการให้สอบ
ในสนามสอบนี้
4
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5. จะปรากฏชื่อโรงเรียนพร้อมแสดงจานวน
ผู้เข้าสอบ ให้คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการ
ให้สอบในสนามสอบนี้ เมื่อเลือกครบแล้ว
คลิก "ตกลง"
5
6. จะปรากฏรายชื่อโรงเรียนและจานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่เลือกให้สอบในสนามสอบนี้ให้คานวณ
จานวนห้องสอบที่ต้องใช้ โดยกาหนดให้ 1 ห้อง
สอบมีที่นั่งสอบจานวน 30 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง
สอบสุดท้ายของนักเรียนชาย/นักเรียนหญิง
ในแต่ละระดับที่สามารถจัดที่นั่งสอบได้สูงสุด
จานวน 35 ที่นั่ง

6

การจัดห้องสอบ
1. เลือกเมนู "ข้อมูลสนามสอบ"
จากนั้นเลือกเมนูย่อย "จัดสนามสอบ"

1

2. เมื่อปรากฏหน้าจอจัดสนามสอบให้เลือกศูนย์สอบ
ระดับชั้น แล้วคลิก “ค้นหาสนามสอบ”
3. เลือกสนามสอบที่ต้องการจัดห้องสอบ

2

3
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4. เมื่อปรากฏรายละเอียดสนามสอบให้คลิกเพิ่ม

4

5. ทาการจัดห้องสอบโดยเลือกรายการห้องสอบ
ที่ต้องการและทาการใส่ลาดับที่รายการ
ห้องสอบที่เลือก การเรียงลาดับห้องสอบ
จะเป็นตามที่ศูนย์สอบเลือกและเรียงลาดับ
ศูนย์สอบจะต้องเลือกห้องสอบให้มีจานวน
เพียงพอกับจานวนผู้เข้าสอบ
6. เมื่อเลือกห้องสอบ และจัดเรียงลาดับห้องเสร็จ
แล้วให้คลิก "บันทึก"

5
6

7. จะปรากฏรายชื่อห้องสอบที่เลือกในหน้าจอ
รายละเอียดสนามสอบ

7
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ดสอบ
ปีการศึ
ศูนย์กสษา
อบ 2562
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดคู้า่มนอิือการจั
สลามศึ
กษาI-NET
(I-NET)
ระดักบษาศูน2562
ย์สอบระดัปีกบารศึ

การแก้ไขข้อมูลห้องเรียนกรณีห้องสอบสุดท้ายของนักเรียนชาย/นักเรียนหญิงในแต่ละระดับทีม่ ีผู้เข้าสอบมากกว่า 30 คน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลสนามสอบ" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "ตรวจสอบห้องสอบ"
1

2. เลือกศูนย์สอบ ระดับชั้น สถานะ (ที่นั่งสอบไม่
พอ) และคลิก “แสดงข้อมูล”
2

3. เลือกสนามสอบ

3
4. เลือกห้องสอบลาดับที่ต้องการแก้ไข
** อนุญาตให้แก้ไขเฉพาะห้องสอบสุดท้ายของ
นักเรียนชาย/นักเรียนหญิงในแต่ละระดับที่มี
ผู้เข้าสอบมากกว่า 30 คน เท่านั้น**

4
5. แก้ไขจานวนแถว จาก 6 เป็น 7 (** แก้เป็น 7
เท่านั้น **)
5
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6. เลือกเมนู “ข้อมูลโรงเรียน” จากนั้นเลือก
เมนูย่อย “รายชื่อห้องเรียน”

7. เลือกชื่อศูนย์สอบ โรงเรียน และคลิก “แสดง
ข้อมูล”
8. เลื อ กห้ อ งสอบลาดั บ ที่ ต้ อ งการแก้ ไ ข (ชื่ อ
ห้ อ งสอบต้ อ งตรงกั บ ห้ อ งสอบที่ ต้ อ งการแก้ ไ ข
ในขั้ น ตอนที่ 4)

6

7

8

9. แก้ไขข้อมูลห้องเรียน => ยาว(สูงสุด) :
จาก 6 เป็น 7 (**แก้เป็น 7 เท่านั้น) แล้วคลิก
“บันทึก”

9

56
่มือสการจั
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าคูนอิ
ลามศึดสอบ
กษา I-NET
(I-NET)
ระดักบษา
ศูน2562
ย์สอบระดั
ปีกบารศึ

การเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน
การเพิ่มข้อมูลนักเรียน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลนักเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ"

1

2. เลือกศูนย์สอบ โรงเรียน ระดับชั้นที่ต้องการ
เพิ่มข้อมูลนักเรียน
3. สาหรับการเพิ่มข้อมูลนักเรียนให้คลิก "เพิ่ม
ข้อมูลนักเรียน"

2

3
4. จะปรากฏหน้าจอข้อมูลนักเรียน ให้ดาเนินการ
กรอกรายละเอียดข้อมูลนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม
แล้วคลิก "บันทึก"

4
5. หลังจากเพิ่มข้อมูลนักเรียนแล้ว รายชื่อที่ทา
การเพิ่มจะมาปรากฏในหน้าจอรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
5
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57

การลดข้อมูลนักเรียน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลนักเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ"

1

2. เลือกศูนย์สอบ โรงเรียน ระดับชั้นที่ต้องการ
ลดข้อมูลนักเรียน
3. เมื่อปรากฏรายชื่อนักเรียนให้เลือกชื่อนักเรียนที่
ต้องการลบข้อมูล

2

3
4. จะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลนักเรียน
ให้ตรวจสอบรายการให้ละเอียด แล้วคลิก
"ลบ" ข้อมูลนักเรียนจะหายไปจากระบบ
การจัดสอบ I-NET

4

58
ดสอบกษา
I-NET
ปีการศึระดั
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคูด่ม้าือนอิการจั
สลามศึ
(I-NET)
นย์สอบ
2562

การแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน
หลังจาก สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ต.ค. 62) แล้ว หากมีรายชื่อ
ตกหล่นหรือนักเรียนย้ายออก โรงเรียนสามารถแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนั กเรีย นได้ระหว่างวัน ที่ 10 - 31 ต.ค.62
ตามขั้นตอนดังนี้
การแจ้งเพิ่มข้อมูลนักเรียน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลนักเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "แจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน"

1

2. เลือกศูนย์สอบ ระดับชั้น โรงเรียน
3. คลิก “แจ้งเพิ่ม”
2

3
4. กรอกข้อมูลนักเรียนที่ต้องการเพิ่มให้ครบถ้วน
แล้วคลิก “บันทึก”

4
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การแจ้งลดข้อมูลนักเรียน
1. เลือกเมนู "ข้อมูลนักเรียน" จากนั้นเลือก
เมนูย่อย "แจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน"

1

2. เลือกศูนย์สอบ ระดับชั้น โรงเรียน
3. คลิก “แจ้งลด”
2

3
4. เลือกโรงเรียน

4

5. จะปรากฏข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในระดับของ
โรงเรียน จากนั้นเลือกชื่อนักเรียนที่ต้องการ
แจ้งลดข้อมูล

5

60
ือการจักษา
ดสอบ
I-NET ระดั
ปีการศึ
2562ปีกระดั
นย์ส2562
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิคูส่มลามศึ
(I-NET)
บศูกนษา
ย์สอบ
ารศึบกศูษา

6. ระบุสาเหตุที่แจ้งลดแล้วคลิก “บันทึก”

6

การรายงานค่าสถิติการจัดสอบ
ในวัน สอบ ภายหลั งเสร็จสิ้ น การสอบแต่ ล ะวิช าสนามสอบต้องรายงานสถิติ ผู้ เข้าสอบ ขาดสอบและ
walk In ทั้งนี้ ศูนย์สอบสามารถดูจานวนผู้เข้าสอบ ขาดสอบ และ Walk In ของสนามสอบที่อยู่ในความดูแลและ
กากับติดตามให้สนามสอบนาส่งสถิติผู้เข้าสอบ ขาดสอบ และ Walk In โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เลือก
ระบบการนาส่งสถิติผู้เข้าสอบ

1

2. เมื่อปรากฏหน้าจอระบบนาส่งสถิติผู้เข้าสอบ
ให้เลือกประเภทการสอบ "I-NET" แล้วกรอก
Username และ Password ซึ่งเป็นรหัส
เดียวกับที่ศูนย์สอบใช้เข้าระบบการจัดสอบ
I-NET

2

61
่มือการจั
ดสอบ
I-NET
ารศึกษา ระดั
2562บศูระดั
ศูนย์ปีสกอบารศึหน้
า | 2562
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับคูชาติ
ด้านอิ
สลามศึ
กษาปีก(I-NET)
นย์สบอบ
กษา

3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอสถานะแจ้งเตือนการส่ง
ข้อมูลของแต่ละศูนย์สอบ เพื่อให้ศูนย์สอบแต่ละ
ศูนย์สอบได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน
 สีเขียว หมายถึง ศูนย์สอบนั้นส่งข้อมูลครบถ้วน
ทุกสนามสอบ
 สีแดง หมายถึง ศูนย์สอบนั้นยังไม่ส่งข้อมูลเข้ามา
ในระบบ
4. จากนั้นให้คลิกเลือกเมนู "ข้อมูลจากสนามสอบ"
จะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลจากสนามสอบ ให้เลือก
ระดับชั้นที่ต้องการรายงาน

3

4

5. หากสนามสอบใดรายงานผลจานวนผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบในวิชาใดแล้วจะขึ้นสถานะเป็นคาว่า
"ส่งแล้ว" ตัวอักษรสีเขียว แต่หากยังไม่รายงาน
จะขึ้นสถานะว่า "ยังไม่ส่ง" ตัวอักษรสีแดง
5
6. เมื่อศูนย์สอบได้รับข้อมูลจากตัวแทนศูนย์สอบที่
ไปประจาสนามสอบที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ
และผู้ขาดสอบแล้ว ให้ดาเนินการคลิกหัวข้อ
"ยังไม่ส่ง"
6
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คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดคู้า่มนอิ
สลามศึ
กษาI-NET
(I-NET)
บศู2562
นย์สอบ
ษา 2562

7. จะปรากฏหน้าจอนาส่งสถิติผู้เข้าสอบ
ให้ศูนย์สอบกรอกข้อมูลและรายละเอียด
ที่ได้รับจากสนามสอบจากนั้นเข้าสู่ระบบเมื่อ
กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิก
"นาส่งข้อมูล"
8. ถ้าศูนย์สอบต้องการทราบข้อมูลของผู้เข้าสอบ
ขาดสอบ และ WalK In ของทั้งศูนย์สอบให้
เลือกที่เมนู “สถิติผู้เข้าสอบ”

8

7

63
การจัด้าดนอิ
สอบสลามศึ
I-NETกปีษาการศึ
กษา 2562
ย์สอบ
หน้กา ษา
| 632562
คู่มือการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดัคู่มบือชาติ
(I-NET)
ระดับระดั
ศูนบย์ศูสนอบ
ปีการศึ

ภาคผนวก
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
ที่
1.

สทศ.1
1.1
1.2

2.

เอกสารสาหรับ
ผู้เข้าสอบ สนามสอบ ศูนย์สอบ

รายการเอกสาร

สทศ.2
2.1
2.2

3.
4.
5.
6.

สทศ.3
สทศ.5
สทศ.6

7.

I-NET 2

8.

I-NET 3

9.

I-NET 5

I-NET 1

10. I-NET 6
11. I-NET 7
12. I-NET 8
13. I-NET 8.1
14. I-NET 9
15. I-NET 10
16. I-NET 11

กระดาษคาตอบ
กระดาษคาตอบที่ระบุข้อมูลของผู้เข้าสอบบนหัวกระดาษคาตอบ
กระดาษคาตอบสารอง
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ( 2 แผ่น/วิชา)
แผ่นที่ 1 สาหรับหุ้มกระดาษคาตอบและส่งคืน สทศ.
แผ่นที่ 2 สนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ)
แบบฟอร์มสาหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ
แบบฟอร์มคาขอแก้ไขข้อมูล
บั ญ ชี รั บ -ส่ งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่ างหั วหน้ า
สนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ
บั ญ ชี ส่ ง จ านวนกล่ อ งกระดาษค าตอบและเอกสารอื่ น ๆ จาก
หัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ
บั ญ ชี ส่ งจ านวนกล่ องกระดาษค าตอบและเอกสารอื่ น ๆ จาก
ศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ระดับสนามสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ
ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจาสนามสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
รายงานสรุ ป ค่ าใช้ จ่ ายการจั ดทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ
ระดับศูนย์สอบ
เอกสารกากับการเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคาตอบ
เอกสารกากับการเปิดซองบรรจุแบบทดสอบสารอง




















หมายเหตุ : รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 5 และรายการที่ 8 ส่งคืน สทศ. พร้อมกับรถขนส่ง
รายการที่ 10 และรายการที่ 14 ส่งคืน สทศ. ทางไปรษณีย์หลังเสร็จสิ้นการสอบภายใน 60 วัน
ศูนย์สอบและสนามสอบ สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและคู่มือการจัดสอบได้ที่เว็บไซต์
ของ สทศ. ( www.niets.or.th ) เมนู การจัดสอบ  สถานศึกษา/ศูนย์สอบ/สนามสอบ  I-NET
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สทศ. 1

กระดาษคาตอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างกระดาษคาตอบที่ระบุข้อมูลของผู้เข้าสอบที่หัวกระดาษคาตอบ

ตัวอย่างกระดาษคาตอบสารอง
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สทศ.2

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
ระดับ...............................................รหัสศูนย์สอบ...................................ชื่อศูนย์สอบ..............................................................
รหัสสนามสอบ.................................ชื่อสนามสอบ........................................................................ ห้องสอบที่ .........................
ตึก/อาคาร................................................................................................ชั้น...............................ห้องสอบ...............................
รหัสชุดวิชา.................ชื่อวิชา...................................................................วันที่สอบ..................................................................
เวลาสอบ.........................น.เลขที่นั่งสอบ..................... - ..................... = 30 คน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.....
30

เลขที่นั่งสอบ
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

เลขประจาตัวประชาชน
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

จานวนผู้มีสทิ ธิ์สอบ
จานวนผู้เข้าสอบจริง
จานวนผู้ขาดสอบ
ลายเซ็นกรรมการคุมสอบ

ลายมือชื่อ
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

30
........
........
1.............................................................
2.............................................................

ชื่อ – สกุล
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
คน
คน
คน

การยืนยันความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบ
สาหรับผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ
ขอยืนยันว่าซองแบบทดสอบอยูใ่ นสภาพเรียบร้อยดี และยังไม่มีการเปิดก่อนทาการสอบ
ลงชื่อ................................................(ผู้เข้าสอบ คนที่ 1) ลงชื่อ....................................................(กรรมการคุมสอบ คนที่ 1)
(.............................................)
(..............................................)
ลงชื่อ................................................(ผู้เข้าสอบ คนที่ 2) ลงชื่อ.....................................................(กรรมการคุมสอบ คนที่ 2)
(.............................................)
(..............................................)
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ลงชื่อ ........................................................... กรรมการคุมสอบ 1
(...............................................................)

รวมจานวนผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ) ทั้งหมด
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ลงชื่อ ............................................................... กรรมการคุมสอบ 2
(..................................................................)

คน

ระดับ...........................รหัสศูนย์สอบ..............................ชื่อศูนย์สอบ......................................................รหัสสนามสอบ.........................ชื่อสนามสอบ..............................................
ตึก/อาคาร.......................................ห้องสอบ.......................ชั้น......................รหัสวิชา...................ชื่อวิชา.............................................วันที่สอบ.......................เวลาสอบ...............
เลขที่
ชื่อ – สกุลผูเ้ ข้าสอบ
เลขประจาตัวประชาชน
ชื่อโรงเรียนที่กาลังศึกษาปัจจุบัน
ลายเซ็นผู้เข้าสอบ
ระบุสาเหตุ
นั่งสอบ
(เขียนตัวบรรจง )

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ)

สทศ.3

สทศ.5

แบบฟอร์มสาหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย

เรียน ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข้าพเจ้า..................................................... นามสกุล.................................................เลขที่นั่งสอบ..........................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.............................................................นักเรียนโรงเรียน...........................................................
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ......................... ศูนย์สอบ................................. สนามสอบ..............................จังหวัด.........................
ห้องสอบ.................ตึก/อาคาร....................................ชั้น............วันที่สอบ........................วิชา.............................................
ได้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบเนื่องจาก
 ไม่มีรายชื่อตามประกาศเลขที่นั่งสอบ  ไม่มีหลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบ
 มาสายเกิน 30 นาที
 นาอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................
(ระบุสาเหตุและความจาเป็นเพือ่ ประกอบการพิจารณา)...........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อความข้างต้น เป็ นจริงทุ กประการ พร้อมได้แนบหลักฐานที่ จาเป็น ประกอบ
การพิจารณาและรับทราบว่าการประกาศคะแนนสอบอยู่ในดุลยพินิจของ สทศ.
ลงชื่อ..............................................................................นักเรียน
(.........................................................................)
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน หรืออาจารย์ของโรงเรียน (เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง)
 เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก..................................................................................................................................................
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................(ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์มือถือ..............................................
ความเห็นของกรรมการคุมสอบ
 เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก...............................................................................................................................................
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ลงชื่อ............................................กรรมการคุมสอบคนที่ 2
ความเห็นของหัวหน้าสนามสอบ
 เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก...............................................................................................................................................
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................(ตัวบรรจง) ตาแหน่ง.........................................เบอร์ติดต่อ.....................................
ความเห็นของประธานศูนย์สอบหรือตัวแทนศูนย์สอบที่ประธานศูนย์สอบมอบหมาย
 เห็นควรประกาศคะแนน เนื่องจาก..................................................................................................................................
 เห็นควรไม่ประกาศคะแนน เนื่องจาก................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................................
ตาแหน่ง ...............................................................................
ความเห็นของ สทศ.
 เห็นควรประกาศคะแนน  เห็นควรไม่ประกาศคะแนน
ลงชื่อ.............................................................................
หมายเหตุ: แบบฟอร์ม สทศ.5 ให้เขียน 1 แผ่นต่อ 1 วิชา และบรรจุใส่ซองเอกสารการจัดสอบของสนามสอบแล้วส่งกลับ
สทศ. พร้อมกับกล่องกระดาษคาตอบ
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สทศ.6

แบบฟอร์มคาขอแก้ไขข้อมูล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย

เรียน ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................นามสกุล.........................................................................
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อโรงเรียน......................................................................
เบอร์ติดต่อ.......................................................................(E-mail)..........................................................................................
รหัสศูนย์สอบ.....................................................................ชื่อศูนย์สอบ...................................................................................
รหัสสนามสอบ..................................................................ชื่อสนามสอบ.................................................................................
มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ดังนี้
รายการ

จากเดิม

ขอแก้ไขเป็น

1. เพศ
2. ชื่อ
3. นามสกุล
4. เลขประจาตัวประชาชน
5. รหัสโรงเรียน
6. เลขประจาตัวนักเรียน
อื่นๆ (ระบุ)...................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาหลักฐานที่จาเป็น เพื่อประกอบการขอแก้ไขมาด้วยแล้ว คือ
สาเนาบัตรประชาชน
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(.............................................................)
วันที่ ................./......................../..............
หมายเหตุ: การแก้ไขข้อมูล 1 คนต่อแผ่นไม่ต้องแยกตามรายวิชา และบรรจุใส่ซองเอกสารการจัดสอบของสนามสอบ
แล้วส่งกลับ สทศ.พร้อมกับกล่องกระดาษคาตอบ
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ห้องสอบ

แบบทดสอบ

กระดาษคาตอบ

จานวนซอง
กรรมการคุม
สอบ คนที่ 2

จานวน
สทศ. 2

ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจานวนที่ระบุไว้

รวม

กรรมการคุมสอบ
คนที่ 1

ชื่อผู้รับแบบทดสอบ

หมายเหตุ: จานวน สทศ.2 ให้นับรวมทั้ง แผ่นที่ 1 สาหรับหุ้มกระดาษคาตอบและส่งคืน สทศ.
และ แผ่นที่ 2 สนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้

ห้องสอบที่

ก่อนการสอบ

ขาดสอบ

จานวน
สทศ. 3

จานวน
ผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ

ชื่อผู้ส่งซองแบบทดสอบ
และซองกระดาษคาตอบ
กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ
คนที่ 1
คนที่ 2
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ลงชื่อ......................................................................หัวหน้าสนามสอบ
(....................................................................)
………...... /………...….. /……………..

เข้าสอบ

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
ตาม สทศ.2

หลังเสร็จสิ้นการสอบ

รหัสศูนย์สอบ.......................................ชื่อศูนย์สอบ....................................................................รหัสสนามสอบ.......................................ชื่อสนามสอบ....................................................................................
รหัสวิชา......................................ชื่อวิชา...........................................................................................................................วันที่สอบ................................................................เวลาสอบ.....................................

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย

บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (สาหรับหัวหน้าสนามสอบ เป็นผู้ลงบันทึก และส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ)

I-NET 1
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รวม

ชื่อวิชา

จานวน
กระดาษคาตอบ
ซอง
กล่อง
จานวน
สทศ.2

……….. / ……….. / …………

……….. / ……….. / …………

หมายเหตุ: จานวน สทศ.2 ให้นับรวมทั้ง แผ่นที่ 1 สาหรับหุ้มกระดาษคาตอบและส่งคืน สทศ.
และ แผ่นที่ 2 สนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้

(..........................................................)

(....................................................)

จานวน
สทศ.3

(ถ้ามี)

จานวน

จานวนผู้เข้าสอบ
ซองเอกสารอื่นๆ
กรณีพิเศษ
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……….. / ……….. / …………

(..........................................................)

ลงชื่อผู้ส่ง...........................................................ประธานศูนย์สอบ

จานวนผู้มีสิทธิ์สอบ
ตาม สทศ.2
เข้าสอบ
ขาดสอบ

ลงชื่อผู้ส่ง...........................................................ตัวแทนศูนย์สอบ

ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจานวนที่ระบุไว้

ลงชื่อผู้ส่ง................................................หัวหน้าสนามสอบ

รหัสวิชา

จานวน
แบบทดสอบ
ซอง
กล่อง

อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย
รหัสศูนย์สอบ....................ชื่อศูนย์สอบ...........................................................................รหัสสนามสอบ..........................ชื่อสนามสอบ.............................................................วันที่สอบ....................................

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

บัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบ และเอกสารอื่นๆจากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ (สาหรับหัวหน้าสนามสอบเป็นผู้บันทึกและส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ)

I-NET 2

I-NET 3
(สาหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วนาส่ง สทศ. พร้อมกล่องกระดาษคาตอบ)

บัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบและเอกสารอื่นๆ จากศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย
เรียน ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่สอบ.......................................รหัสศูนย์สอบ..........................................ชื่อศูนย์สอบ.......................................................
ชื่อประธานศูนย์สอบ.............................................................................................โทรศัพท์……..…………………............…………
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................................ โทรศัพท์……..…………………..…............………
ลาดับที่

ชื่อสนามสอบ

จานวนกล่องกระดาษคาตอบกลับ
สทศ.
ศูนย์สอบ ซองเอกสาร
จัดให้ศูนย์สอบ ส่งคืน สทศ.
(ถ้ามี)

หมายเหตุ

รวม
ลงชื่อผู้ส่ง..................................................... ประธานศูนย์สอบ
(...................................................)
............ /................/.............
ได้รับกล่องกระดาษคาตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจานวนครบถ้วน
ลงชื่อผู้รับ......................................................... เจ้าหน้าที่ สทศ.
(...................................................)
............ /................/.............
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I-NET 5
(สาหรับสนามสอบบันทึกและส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบพร้อมกล่องกระดาษคาตอบ)

รายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย
เรียน ประธานศูนย์สอบ...........................................................................................................................................................
รหัสศูนย์สอบ................................ชื่อศูนย์สอบ........................................................................................................................
รหัสสนามสอบ...............................ชื่อสนามสอบ....................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ......................................................................................เบอร์ติดต่อ.......................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
ห้องสอบ

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
ตาม สทศ.2
เข้าสอบ ขาดสอบ

ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง
แบบทดสอบสารอง
กรณี
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ระบุรหัสวิชา / จานวนฉบับ

รวมจานวนทั้งสิน้

จานวนผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ

ผู้เข้าสอบ

ผู้ขาดสอบ

กระดาษคาตอบสารอง
กรณี

1. พิมพ์ไม่ชัดเจน
2. ชารุดฉีกขาด
3. จานวนไม่ตรงตามที่ระบุ
หน้าซอง
4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5. อื่นๆ

1. ระบุข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ
2. ชารุดฉีกขาด
3. จานวนไม่ตรงตามที่ระบุ
หน้าซอง
4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5. อื่นๆ

จานวนรวมทั้งสิ้น

จานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จานวนแผ่น
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ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจงให้ท่านใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องไม่ใช่
ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย

เป็นตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่

ขั้นตอนการดาเนินการ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ก่อนการจัดสอบ
1. การประสานงานของศูนย์สอบ

…………… …………… ................................................

2. การจัดส่งข้อมูลตามกาหนด

…………… …………… ................................................

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ

…………… …………… ................................................

4. การจัดสนามสอบและห้องสอบ

…………… …………… ................................................

5. การประชาสัมพันธ์การสอบ

…………… …………… ................................................

6. การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์

…………… …………… ................................................

7. การจัดประชุมระดับสนามสอบ

…………… …………… ................................................

8. การรับส่งแบบทดสอบ เอกสารและอุปกรณ์การสอบ

…………… …………… ................................................

ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ
ระหว่างการจัดสอบ
1. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ

…………… …………… ................................................

2. การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบของผู้เข้าสอบ

…………… …………… ................................................

3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ

…………… …………… ................................................

4. การแจกและเก็บแบบทดสอบ

…………… …………… ................................................

5. การแจกและเก็บกระดาษคาตอบ

…………… …………… ................................................

6. การตรวจสอบความถูกต้องและจานวนกระดาษคาตอบ

…………… …………… ................................................

7. การสอบมีความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม

…………… …………… ................................................
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เป็นตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่

ขั้นตอนการดาเนินการ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

หลังเสร็จสิ้นการจัดสอบ
1. การตรวจนับจานวน และเรียงลาดับกระดาษคาตอบ

…………… …………… .............................................

2. การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ

…………… ……………

.............................................

3. การส่งซองแบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบให้

…………… ……………

.............................................

…………… ……………

.............................................

กรรมการกลาง
4. การปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและการปิดทับด้วย
สติ๊กเกอร์แบบทาลายตัวเอง

…………… …………… .............................................

5. การบรรจุซองกระดาษคาตอบทั้งหมดลงกล่องบรรจุ
ซองกระดาษคาตอบกลับ

…………… …………… .............................................

6. การนากล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับและเอกสาร
การจัดสอบส่งให้ศูนย์สอบ

…………… ……………

.............................................

7. การนากล่องแบบทดสอบส่งให้ศูนย์สอบ
ข้อเสนอแนะ
………………………………...........................................................................................................................................…………............
.........................................………………………………………………………………………………….………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........................................……………......…………
……………………………………………………………………………………………………………….........................................……………......…………
ลงชื่อ...............................................................................หัวหน้าสนามสอบ
(.................................................................)
……......... /………....../…….......…
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I-NET 6
(สาหรับศูนย์สอบบันทึกแล้ว นาส่ง สทศ. โดยสังเคราะห์จากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)

รายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย
เรียน ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รหัสศูนย์สอบ.............................ชื่อศูนย์สอบ..........................................................................วันที่สอบ.................................
ชื่อประธานศูนย์สอบ...............................................................................เบอร์ติดต่อ...............................................................
ชื่อผู้ประสานงานระดับศูนย์สอบ.............................................................เบอร์ติดต่อ..............................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
ห้องสอบ

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
ตาม สทศ.2
เข้าสอบ ขาดสอบ

ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง
แบบทดสอบสารอง
กรณี

ระบุรหัสวิชา / จานวนฉบับ

รวมจานวนทั้งสิน้

จานวนผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ

ผู้เข้าสอบ

ผู้ขาดสอบ

กระดาษคาตอบสารอง
กรณี

1. พิมพ์ไม่ชัดเจน
2. ชารุดฉีกขาด
3. จานวนไม่ตรงตามที่ระบุ
หน้าซอง
4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5. อื่นๆ

1. ระบุข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ
2. ชารุดฉีกขาด
3. จานวนไม่ตรงตามที่ระบุ
หน้าซอง
4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5. อื่นๆ

จานวนรวมทั้งสิ้น

จานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จานวนแผ่น
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ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจงให้ท่านใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องไม่ใช่
ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย

จานวนสนามสอบที่
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่

ขั้นตอนการดาเนินการ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ก่อนการจัดสอบ
1. การประสานงานของศูนย์สอบ

…………… ……………… .............................................

2. การจัดส่งข้อมูลตามกาหนด

…………… ……………… .............................................

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ

…………… …..........…… .............................................

4. การจัดสนามสอบและห้องสอบ

…………… ……………… .............................................

5. การประชาสัมพันธ์การสอบ

…………… …….......…… .............................................

6. การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์

…………… ……....……… .............................................

7. การจัดประชุมระดับสนามสอบ

…………… ……....……… .............................................

8. การรับส่งแบบทดสอบ เอกสารและอุปกรณ์การสอบ

…………… ………....…… .............................................

ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ
ระหว่างการจัดสอบ
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1. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ

…………… ………...…… .............................................

2. การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบของผู้เข้าสอบ

……………

3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ

…………… …............... .............................................

4. การแจกและเก็บแบบทดสอบ

…………… ……………… .............................................

5. การแจกและเก็บกระดาษคาตอบ

…………… …….......…… .............................................

6. การตรวจสอบความถูกต้องและจานวนกระดาษคาตอบ

…………… ………....…… .............................................

7. การสอบมีความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม

……………

…….....…… .............................................

……………

.............................................
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จานวนสนามสอบที่
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

2. การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ

……………

……………

.............................................

3. การส่งซองแบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบให้

……………

……………

.............................................

……………

……………

.............................................

……………

……………

.............................................

……………

……………

.............................................

……………

……………

.............................................

……………

……………

.............................................

ขั้นตอนการดาเนินการ
หลังเสร็จสิ้นการจัดสอบ
1. การตรวจนับจานวน และเรียงลาดับกระดาษคาตอบ

กรรมการกลาง
4. การปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและการปิดทับด้วย
สติ๊กเกอร์แบบทาลายตัวเอง
5. การบรรจุซองกระดาษคาตอบทั้งหมดลงกล่องบรรจุ
ซองกระดาษคาตอบกลับ
6. การนากล่องบรรจุซองกระดาษคาตอบกลับและเอกสาร
การจัดสอบส่งให้ศูนย์สอบ
7. การนากล่องแบบทดสอบส่งให้ศูนย์สอบ
ข้อเสนอแนะ

………………………………...........................................................................................................................................…………............
.........................................………………………………………………………………………………….………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........................................……………......…………
ลงชื่อ...............................................................................ประธานศูนย์สอบ
(.................................................................)
……......... /………....../…….......…
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I-NET 7
(สาหรับตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบบันทึกแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการปฏิบตั ิหน้าที่)

รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
 รวมทุกระดับชั้น (อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย)
เรียน ประธานศูนย์สอบ
ข้าพเจ้า .................................................................................เบอร์ติดต่อ...............................................................
เป็นตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ..................................................................................................ของการสอบ I-NET
ศูนย์สอบ.................................................................................................................................ขอรายงานการดาเนินการ ดังนี้
ผลการปฏิบัตงิ าน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องไม่ใช่
ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย
เป็นตามแนวปฏิบัติ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ใช่
ไม่ใช่
1. นากล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคาตอบ
และเอกสารประกอบการจัดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ
อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย
2. หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วย
ความรับผิดชอบและเป็นตามคูม่ ือการจัดสอบของ สทศ.
3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นตาม
คู่มือการจัดสอบของ สทศ.
4. ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ

.............

.............

.......................................

.............

.............

.......................................

.............

.............

.......................................

.............

.............

.......................................

5. การตรวจนับจานวนกระดาษคาตอบครบถ้วนแล้วปิดผนึกซอง
และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์แบบทาลายตนเองทันที
6. การดาเนินการจัดสอบของสนามสอบมีความเรียบร้อย โปร่งใส
และยุติธรรม
7. การส่งกล่องกระดาษคาตอบกลับ กล่องแบบทดสอบ เอกสาร
การจัดสอบจากสนามสอบไปยังศูนย์สอบอยู่ในสภาพปลอดภัย

.............

.............

.......................................

.............

.............

.......................................

.............

.............

.......................................

ลงชื่อ.............................................................ตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ
(..........................................................)
....….……/..……....…/………....
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หมายเหตุ ตาแหน่งให้ระบุตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ เช่น หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่...... นักการภารโรง ฯลฯ

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).........................................................................................................
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินถูกต้องแล้ว

รวมเงิน
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ลงชื่อ..................................................... หัวหน้าสนามสอบ
(.....................................................)
ลงชื่อ..................................................... ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)

 รวมทุกระดับชั้น (อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย)
รหัสศูนย์สอบ.................................................ชื่อศูนย์สอบ..................................................................................................................................................วันที่สอบ..............................................................
รหัสสนามสอบ.....................ชื่อสนามสอบ..............................................................................................................ชื่อหัวหน้าสนามสอบ.....................................................โทรศัพท์..................................
ลาดับที่
ชื่อ -สกุล
ตาแหน่ง
จานวนเงิน (บาท)
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านประจาสนามสอบ

(สาหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ)

I-NET 8
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รหัสสนามสอบ........................................ ชื่อสนามสอบ ............................................................................................. รวมจานวนห้องสอบ ..................................รวมจานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ ..........................คน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่าย
จานวน
หมายเหตุ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ
5.1 เตรียม 5.1 การปฏิบัติงาน
5.2 ขนส่งนักเรียนเดินทางมาสอบ 5.3 สถานที่เป็นสนามสอบ 5.4 เครื่องดืม่
4.7 ค่าใช้สอย
คน
สนามสอบ
(ถ้ามี)
1. หัวหน้าสนามสอบ
5.2.1 ค่าพาหนะ...ระบุ....
....ระบุ.......
...ระบุ....
....ระบุ..........
2. หัวหน้าตึก (ถ้ามี)
5.2.2 ค่าตอบแทนอาจารย์คุมสอบ..ระบุ...
3. กรรมการกลาง
5.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ...ระบุ...
4. กรรมการคุมสอบ
5. กรรมการคุมสอบสารอง
6. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
8. พยาบาล/บุรุษพยาบาล (ถ้ามี)
9. ตารวจ(ถ้ามี)
10. คนงาน นักการ ภารโรง
11. อื่นๆระบุ
รวม
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ลงชื่อ.............................................................................หัวหน้าสนามสอบ
(..........................................................)
.............. /......................../............

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
 รวมทุกระดับชั้น (อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย)

(สาหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ)

I-NET 8.1

I-NET 9
(สาหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วส่งให้ สทศ. โดยสรุปจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดสอบ)

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ
 รวมทุกระดับชั้น (อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย)
รหัสศูนย์สอบ...............................ชื่อศูนย์สอบ..................................................รวมจานวนสนามสอบ.................................สนาม
รวมจานวนห้องสอบ.................................ห้องจานวนผู้มีสิทธิ์สอบ.......................................คน
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน(บาท)
■ระดับศูนย์สอบ
1 4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับศูนย์สอบ
2 4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีศูนย์สอบจัดประชุมสนามสอบเพื่อเตรียมการและชี้แจงการจัดสอบ
3 4.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะทางานระดับศูนย์สอบ
4.3.1 ประธานศูนย์สอบ
4.3.2 ประธานคณะทางาน(ถ้ามี)
4.3.3 คณะทางานประจาศูนย์สอบ
4.3.4 เจ้าหน้าที่อื่นๆและพนักงาน
4.3.5 คนงาน นักการ ภารโรง
4.3.6 ตัวแทนศูนย์สอบ
4 4.4 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบทดสอบ-กระดาษคาตอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ
5 4.5 ค่าตอบแทนการใช้สถานทีเ่ ป็นศูนย์สอบ
6 4.6 ค่าอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ
7 4.7 ค่าใช้สอย (ถ้ามี)
8 4.7 ค่าวัสดุ (ถ้ามี)
9 ** รวมค่าใช้จ่ายระดับศูนย์สอบ
■ระดับสนามสอบ (รวมของทุกสนามสอบในศูนย์สอบ)
10 5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ
11 5.2 ค่าใช้จ่ายสาหรับขนส่งนักเรียนเดินทางมาสอบ(ถ้ามี)
12 5.3 ค่าตอบแทนการใช้สถานทีเ่ ป็นสนามสอบ
13 5.4 ค่าเครื่องดื่มสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานในสนามสอบ
14 4.7 ค่าใช้สอย (ถ้ามี)
15 ** รวมค่าใช้จ่ายระดับสนามสอบ
16 11 การดาเนินการเพื่อพัฒนาและการบริหารศูนย์สอบ
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดสอบทั้งสิ้น ( 9 + 15 + 16 )
จานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
จานวนเงินคงเหลือจากการดาเนินการจัดสอบต้องส่งคืน สทศ.
ลงชื่อ...........................................................ประธานศูนย์สอบ
(.........................................................)
............... /....................../............
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I-NET 10
เอกสารกากับการเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคาตอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย
เรียน ประธานศูนย์สอบ........................................................................
วันที่สอบ................................รหัสศูนย์สอบ........................................ชื่อศูนย์สอบ..................................................................
รหัสสนามสอบ.......................ชื่อสนามสอบ..............................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ........................................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................................
ชื่อตัวแทนศูนย์สอบ...........................................................................................เบอร์โทรศัพท์..................................................
ที่

แบบทดสอบวิชา

จานวน
กล่อง

เวลาเปิด (น.)

ชื่อผู้เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบและ
กล่องกระดาษคาตอบ

ลายมือชื่อ
ตัวแทนศูนย์สอบ

กล่องบรรจุแบบทดสอบทุกวิชาเปิดในวันสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าสนามสอบ
(..................................................................)
................./......................../....................
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I-NET 11
(สาหรับสนามสอบบันทึกและส่งให้ศูนย์สอบ)

เอกสารกากับการเปิดซองบรรจุแบบทดสอบสารอง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562
อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย
เรียน ประธานศูนย์สอบ.............................................................................................................................................
รหัสศูนย์สอบ......................................................ชื่อศูนย์สอบ...................................................................................................
รหัสสนามสอบ....................................................ชื่อสนามสอบ.................................................................................................
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ...........................................................เบอร์โทรศัพท์................................................................................
ชื่อตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ..................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................
ชื่อตัวแทนศูนย์สอบประจาสนามสอบ..................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................
ที่

แบบทดสอบวิชา

วันที่/

จานวนที่ใช้

ชื่อผู้เปิดซองบรรจุ

สาเหตุที่ใช้

เวลาเปิด (น.)

(ฉบับ)

แบบทดสอบสารอง

แบบทดสอบสารอง

ซองบรรจุแบบทดสอบสารองทุกวิชาให้เปิดเฉพาะในกรณีที่มคี วามจาเป็นต้องใช้เท่านั้นและต้องได้รับอนุญาตจากตัวแทน
ศูนย์สอบประจาสนามสอบ
ลงชื่อ........................................................................หัวหน้าสนามสอบ
(........................................................................)
....................../........................../....................
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บัญชีแนบท้าย 3
อัตราค่าใช้จ่าย
การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)
เพื่อให้การบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง จึงกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเบิกจ่าย ดังนี้
1. การจัดสรรค่าดาเนินการจัดการทดสอบ
สทศ. จะพิจารณาจัดสรรเงินค่าดาเนินการจัดการทดสอบโดยคิดเป็นรายหัวต่อวิชา โดยคานึงถึง พื้นที่ตั้งของศูนย์สอบ
และสนามสอบ สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละการคมนาคม จ านวนผู้ เ ข้ า สอบ ระยะทางจากศู น ย์ ส อบไปยั ง สนามสอบ
และอื่นๆ ตามความจาเป็นของแต่ละการจัดการทดสอบ
2. ในบัญชีแนบท้ายนี้
“ศูนย์สอบ” หมายความว่า หน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารการทดสอบในการสอบที่ สทศ. กาหนด/
มอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ สทศ. กาหนด
“สนามสอบ” หมายความว่า สถานที่หรือหน่วยงานที่ใช้ในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ สทศ. กาหนด
“ประธานศูนย์สอบ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สทศ. เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารการทดสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ที่ สทศ. กาหนด
“ประธานคณะท างานตั ว แทน สทศ.” หมายความว่า บุ ค คลที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ งโดย สทศ. ให้ ไปประกั น /คนกลาง
ในการบริหารการทดสอบให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามที่ สทศ. กาหนด
“ตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะทางานตัวแทน สทศ.
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประจาสนามสอบในวันสอบ
“คณะทางานระดับศูนย์สอบ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานศูนย์สอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ในระดับศูนย์สอบ เพื่อบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ สทศ. กาหนด
“คณะกรรมการระดับสนามสอบ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานศูนย์สอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ระดับสนามสอบ เพื่อบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ สทศ. กาหนด
หมวด 1
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดสอบ
3. ค่าใช้จ่ายระดับ สทศ.
3.1 ค่าตอบแทนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
1. ประธานประจาศูนย์สอบหรือผู้แทน
2. เจ้าหน้าที่

ค่าตอบแทนต่อครั้งต่อคน(บาท)
500
400
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3.2 ค่าพาหนะเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.2.1 เบิกตามอัตราที่จ่ายจริง หรือ
3.2.2 เบิกในอัตราเหมาจ่ายครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือ
3.2.3 เบิกค่าพาหนะชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท
3.3 ค่ าที่ พั ก ส าหรับ ผู้ เข้ าร่ว มประชุ ม ให้ เบิ กในอั ต ราเหมาจ่ายคืน ละไม่ เกิน 1,000 บาทต่ อคน หรือ เบิ ก ตามอั ตรา
ที่จ่ายจริงคืนละไม่เกิน 2,400 บาทต่อคน
3.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับการจัดประชุม
3.4.1 ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคนละ 400 บาทต่อมื้อ
3.4.2 ค่ าเครื่องดื่มและอาหารว่างสาหรับผู้ เข้าร่วมประชุ ม และเจ้ าหน้ าที่ จัดการประชุ ม ให้ เบิ กในอั ตราเหมาจ่ าย
คนละ 100 บาทต่อมื้อ
3.5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจาก สทศ.- ศูนย์สอบ ให้เบิกจ่ายตามจริง หรือพิจารณา
ตามความเหมาะสม
4. ค่าใช้จ่ายระดับศูนย์สอบ
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมระดับศูนย์สอบ
4.1.1 ค่าตอบแทนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนต่อครั้งต่อคน(บาท)
1. ประธานประจาศูนย์สอบ
400
2. คณะทางานประจาศูนย์สอบ
300
4.1.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการจัดประชุม
4.1.2.1 ค่ าอาหารส าหรั บผู้ เข้ าร่วมประชุ ม และเจ้ าหน้ าที่ จั ดการประชุ ม ให้ เบิ กในอั ตราเหมาจ่ ายคนละ
150 บาทต่อมื้อ
4.1.2.2 ค่ าเครื่ องดื่ มและอาหารว่างส าหรั บผู้ เข้ าร่วมประชุ ม และเจ้ าหน้ าที่ จั ดการประชุ ม ให้ เบิ กในอั ตรา
เหมาจ่ายคนละ 70 บาทต่อมื้อ
4.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยกรณี ที่ ศู น ย์ ส อบจั ด ประชุ ม สนามสอบเพื่ อ ชี้ แ จงการจั ด สอบ ให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม โดยศู น ย์ ส อบ
หรือให้มีตัวแทนจากสนามสอบมาเข้าร่วมประชุม สนามสอบละไม่เกิน 5 คน เพื่อกลับไปจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบที่
รับผิดชอบต่อไป
4.2.1 ค่ าอาหาร ค่ าอาหารว่างและเครื่ องดื่ มส าหรั บผู้ เข้าร่ วมประชุ ม และเจ้าหน้ าที่ จั ดการประชุ ม ให้ เบิ กในอั ตรา
ข้อ 4.1.2 โดยอนุโลม
4.2.2 ค่าเช่าห้องประชุม (ถ้ามี) ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 1,500 บาท
4.2.3 ค่าพาหนะเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 3.2 โดยอนุโลม
4.2.4 ค่าที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกตามอัตราในข้อ 3.3 โดยอนุโลม
4.2.5 ค่าตอบแทนสาหรับตัวแทนจากสนามสอบที่มาเข้าร่วมประชุม ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท
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4.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนต่อคน

ตาแหน่ง

วันทาการ
วันหยุด
เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาทต่อการดาเนินการทดสอบหนึ่งครั้ง
300 บาทต่อวัน
500 บาทต่อวัน

1. ประธานประจาศูนย์สอบ
2. คณะทางานประจาศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
* หมายเหตุ หนึ่งวัน หมายถึงการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าเจ็ดชั่วโมง

4.4 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบ-สนามสอบ (ไป-กลับ)
4.4.1 ค่ า ตอบแทนการขนส่ งข้ อ สอบและกระดาษค าตอบ ให้ เบิ ก ตามอั ต ราของคณะท างานประจ าศู น ย์ ส อบ
ตัวแทนศูนย์สอบ ในข้อ 4.3 โดยอนุโลม
4.4.2 ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางตามอัตราในข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.3 โดยอนุโลม
4.5 ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นศูนย์สอบ (ค่าน้า ค่าไฟ ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น) โดยเบิกจ่ายตามจริงหรือพิจารณา
ตามความเหมาะสม
4.6 ค่าอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ (ไม่เกิน) 80 บาท/มื้อ
4.7 การเบิกจ่ายอื่นเพื่อประโยชน์การดาเนินการทดสอบ
ในกรณี มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การทดส อบให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ประธานศูนย์สอบ มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น อื่ น ที่ ไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ในบั ญ ชี แ นบท้ า ย โดยให้ ค านึ งถึ ง ความจ าเป็ น เหมาะสม และประหยั ด ภายในวงเงิ น
ที่ได้รับจัดสรร
5. ค่าใช้จ่ายระดับสนามสอบ
5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนต่อคนต่อวัน(บาท)
วันทาการ
วันหยุด
400
550
300
450

1. หัวหน้าสนามสอบ
2. กรรมการกลาง กรรมการคุ ม สอบ กรรมการคุ ม สอบส ารอง
ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ พยาบาล และตาแหน่งอื่นๆ ที่จาเป็น
3. คนงาน นักการภารโรง พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่จาเป็น
200
250
4. เจ้าหน้าที่ตารวจ
300
450
*หมายเหตุ
(1) หนึ่งวันแบ่ งเป็น ภาคเช้า(ก่อ นเที่ยงวัน) และภาคบ่ าย(หลั งเที่ยงวัน) ถ้าปฏิบั ติงานเพี ยงภาคใดภาคหนึ่ ง
ให้ได้รับอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนต่อหนึ่งวัน
(2) ให้ หั ว หน้ า สนามสอบ ผู้ ป ระสานงาน และนั ก การภารโรง ประจ าสนามสอบได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
ในการเตรียมสถานที่ สอบและจัดสถานที่ สอบให้ เรีย บร้อยในวัน ก่อนเปิด สนามสอบและวัน หลังปิ ดสนามสอบอย่างละหนึ่ง วัน
โดยให้ หั ว หน้ า สนามสอบได้ รับ ในอั ต ราวั น ละไม่ เกิ น 400 บาท ผู้ ป ระสานงาน (ถ้ ามี ) ได้ รั บ ในอั ต ราวั น ละไม่ เกิ น 250 บาท
และคนงาน นักการ ภารโรงได้รับในอัตราวันละ 220 บาท (อัตราค่าตอบแทนนักการภารโรง 1 คน/ 5 ห้องสอบ)
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(3) ให้จัดกรรมการกลางหนึ่งคนต่อห้องสอบสามห้อง เว้นแต่กรณี ที่สนามสอบใดมีห้องสอบไม่เกินสามห้อง
ให้หัวหน้าสนามสอบทาหน้าที่เป็นกรรมการกลาง
5.2 ค่ าใช้ จ่ ายส าหรั บการขนส่ งนั กเรี ยนเดิ นทางมาสอบ (เฉพาะการด าเนิ นการทดสอบการศึ กษาระดั บขั้ นพื้ นฐาน
(ประถมศึกษาปีที่ 6) และด้านอิสลามศึกษาตอนต้น)
5.2.1 ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกตามอัตราในข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.3 โดยอนุโลม
5.2.2 ค่ าตอบแทนอาจารย์ ที่ คุ ม นั ก เรีย นเดิ น ทางมาสอบ (อาจารย์ 1 คนต่ อ นั ก เรีย น 20 คน) ให้ เบิ ก ในอั ต รา
ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง (ไป-กลับ)
5.2.3 ค่ า ตอบแทนพนั ก งานขั บ รถ (ถ้ า มี ) ให้ เบิ ก ในอั ต ราไม่ เ กิ น 500 บาทต่ อ วั น ต่ อ การเดิ น ทางหนึ่ ง ครั้ ง
(ไป-กลับ)
5.3 ค่ า ตอบแทนการใช้ ส ถานที่ เป็ น สนามสอบ ให้ ค านวณจากจานวนรวมทั้ งหมดของผู้ มี สิท ธิเข้าสอบรวมทุ ก วิชา
ณ สนามสอบนั้นต่ อการจัดสอบแต่ ละครั้ง โดยให้ เบิ กในอัตรา 1 บาทต่ อผู้มี สิทธิเข้าสอบหนึ่ งคนต่ อหนึ่ งวิชา ในกรณี ที่ สนามสอบ
ได้รับค่าตอบแทนต่ากว่า 1,000 บาท ให้สนามสอบได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท
5.4 ค่าเครื่องดื่มสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบ ให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายคาบละ/วิชาละ ไม่เกิน 15 บาทต่อคน (เฉพาะ
การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET))
หมวด 2
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของโครงการตัวแทน สทศ.
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
1. ประธานคณะทางานตัวแทน สทศ.
เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาทต่อการดาเนินการทดสอบหนึ่งครั้ง
2. ตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ
450 บาทต่อวัน
6.1 ค่าพาหนะเดินทาง เบิกตามข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.3 โดยอนุโลม
6.2 ค่าที่พัก เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คืน
7. ค่าตอบแทนบุคคลสนับสนุนการปฏิบัติงานของโครงการตัวแทน สทศ.
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งให้ มี บุ ค คลเพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการด าเนิ น งาน เช่ น การจั ด ท าเอกสารต่ า งๆ
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะท างานประจ าสนามสอบ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น จั ด ท ารายงานการด าเนิ นโครงการ ฯลฯ
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ งานของตั ว แทน สทศ. เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ เบิ ก จ่ า ยในอั ต รา 3,000 บาทต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ที่เข้าร่วมโครงการ
8. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ค่าใช้จ่ ายในการด าเนินการ เช่น ค่ าจัดท าเอกสาร ค่าป้ายชื่อตั วแทน สทศ. ค่าจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ฯลฯ
ให้เบิกจ่าย ในอัตรา 30 บาท ต่อตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ 1 คน
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หมวด 3
การบริหารจัดการทั่วไป
9. การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการจัดการทดสอบ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการจัดการทดสอบ ให้ศูนย์สอบดาเนินการ ดังนี้
9.1 เมื่อได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการทดสอบ ให้ศูนย์สอบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญ
รับเงิน แล้วจัดส่งให้ สทศ. ทันที
9.2 ในการด าเนิ น การจั ด การทดสอบ ให้ ศู น ย์ ส อบเก็ บ รั ก ษาเอกสารหรื อ หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกิดจากการดาเนินการจัดการทดสอบ ไว้ที่ศูนย์สอบ เพื่อรอการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
10. การดาเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคงเหลือจากการดาเนินการทดสอบ
เงินจัดสรรที่ สทศ. ได้จัดสรรให้ศูนย์สอบ เมื่อดาเนินการจัดการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากมีเงินค่าใช้จ่ายคงเหลือจาก
การด าเนิ น การจั ด การทดสอบ ให้ ศู น ย์ ส อบจั ด ท ารายงานสรุ ป ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การทดสอบและส่ งเงิ น คงเหลื อ ทั้ งหมด
ให้ สทศ. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ดาเนินการทดสอบแล้วเสร็จ
หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งขอขยายระยะเวลาเป็นลายลักษณ์อักษร
มาที่ สทศ.
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ดาเนินการทดสอบแล้วเสร็จ
11. การดาเนินการเพื่อพัฒนาและการบริหารศูนย์สอบ
หลั งจากศู น ย์ ส อบด าเนิ น การจั ด การทดสอบเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ศู น ย์ ส อบสามารถใช้ เงิ น คงเหลื อ จากการด าเนิ น การ
จัด การทดสอบดั งกล่ าว เพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ ในการพั ฒ นาและบริห ารจั ด การศู น ย์ ส อบ ได้ ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 10 ของวงเงิน ที่ ได้ รั บ
การจัดสรรให้ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจานวนเงินที่คงเหลือ
12. การพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ
ในการดาเนิ นการจัดการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจกาหนดหลักเกณฑ์
หลั ก สู ต ร หรื อ ขั้ น ตอน ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานประจ าศู น ย์ ส อบหรื อ สนามสอบเข้ า รั บ กา รอบรม หรื อ ทดสอบ หรื อ ด าเนิ น การใดๆ
เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรด้ านการทดสอบ และเมื่อ ผ่านการอบรมหรือทดสอบ หรือการด าเนิ นการใด ๆ แล้ว ให้ ได้ รับ ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ สทศ. กาหนด
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ชองทางการติดตอ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
128 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36 แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2217-3800
โทรสาร 0-2219-2996
E-mail :testing@niets.or.th
Website : www.niets.or.th
กลุมงานบร�หารการทดสอบ
โทรศัพท 0-2217-3800
ตอ 506 นายพัฒนา ธนากร
ตอ 154 นางนภาพร ศิลา
(E-mail : napaporn@niets.or.th)
ตอ 739 นางสาวอรสา สุทธิไสย
(E-Mail : orrasa@niets.or.th)
Line กลุมศูนยสอบ I-NET

การรับเร�่องรองเร�ยนกรณีความไมโปรงใสในการสอบ
สทศ. เปดชองทางรับแจงเร�่องรองเร�ยนความไมโปรงใสในการสอบ 4 ชองทาง ไดแก
1. สายตรงผูบร�หาร (www.niets.or.th)
2. E-mail : webmaster@niets.or.th
3. จดหมายสงทางไปรษณีย
4. Call Center 0-2217-3800

สทศ. จะพ�จารณาเร�่องราวรองเร�ยนที่มีแหลงขอมูลและรายละเอียดครบถวน ทุกขอมูลที่สงมาจะเปนความลับ

