เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๐ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อใหการดําเนินการทดสอบทางการศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
“ศูนยสอบ” หมายความวา หนว ยงานซึ่งสถาบัน ประกาศกําหนดใหมีหนาที่บริหารจัดการ
และดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
“สนามสอบ” หมายความวา สถานที่ซึ่งสถาบันประกาศกําหนดใหเปนที่ใชในการจัดการทดสอบ
“หองสอบ” หมายความวา สถานที่ในอาคารซึ่งสถาบันกําหนดใหเปนที่ที่ผูเขาสอบใชในการเขารับ
การทดสอบ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
“กรรมการประจําสนามสอบ” หมายความวา บุคคลที่ไ ดรั บ การแตง ตั้ง ใหมีอํานาจหนา ที่
ดําเนินการเกีย่ วกับการทดสอบในสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๐ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

“กรรมการคุมสอบ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมการทดสอบ
ของผูเขาสอบ
“ผูเขาสอบ” หมายความวา บุคคลที่มีสิทธิเขารับการทดสอบ
“การทดสอบ” หมายความวา การทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ การทดสอบความรู
ความสามารถ การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และการวัดและประเมินผลในลักษณะอื่น ๆ
ที่สถาบันดําเนินการใหมีขึ้นตามอํานาจหนาที่
“แบบทดสอบ” หมายความวา เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดผล และประเมินผลในการทดสอบ
“กระดาษคํา ตอบ” หมายความว า กระดาษที่อ อกแบบตามลั ก ษณะข อทดสอบ สํ าหรั บ
ใหผูเขาสอบวาด หรือเขียนคําตอบ หรือทําเครื่องหมายในขอที่ตนเลือกเปนคําตอบในการทดสอบ
ขอ ๕ ให ส ถาบั น กํ า หนดประเภทการทดสอบ วั น เวลา สถานที่ ที่ จะทํ า การทดสอบ
เปนลายลักษณอักษร และประชาสัมพันธการทดสอบไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ ใหสถาบันหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงตั้งกรรมการประจําสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ
เพื่อบริหารจัดการการทดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามที่สถาบันกําหนด
ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้อยางเครงครัด
ขอ ๗ ใหสถาบันหรือผูที่ไดรับมอบหมายชี้แจงขอปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ
ใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ
ขอ ๘ ในการทดสอบ กรรมการประจําสนามสอบ และกรรมการคุมสอบตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามคูมือการดําเนินการทดสอบที่สถาบันกําหนด
(๒) หามคัดลอก บันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือเผยแพรแบบทดสอบ หรือกระดาษคําตอบ
(๓) หามเปดเผยขอสอบในแบบทดสอบ หรือกระทําการใด ๆ ใหผูเขาสอบลวงรูขอสอบ
ในแบบทดสอบกอนถึงกําหนดเวลาทําแบบทดสอบ
(๔) หามบอกคําตอบ หรือกระทําการใด ๆ ใหผูเขาสอบลวงรูคําตอบของแบบทดสอบ
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๐ ง

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ขอ ๙ ในการทดสอบ ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) ผูเขาสอบจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย
หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถายฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ
และวางไวบนโตะที่นั่งสอบ
(๒) หามขีดเขียนขอความหรือทําเครื่องหมายหรือทําสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งไวใน
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย
หรือตัวผูเขาสอบหรือสิ่งอื่นใดที่ผูเขาสอบนําติดตัวเขามาสอบ
(๓) ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองสอบหลังจากเวลากําหนดเริ่มทําการทดสอบผานไปแลว
สามสิบนาที และไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาทําการทดสอบ หากมีเหตุจําเปน
ระหวางทําการทดสอบใหผูเขาสอบแจงใหกรรมการคุมสอบทราบ และใหกรรมการคุมสอบพิจารณาดําเนินการ
ตามเหตุจําเปนเปนรายกรณี
(๔) อนุญาตใหนําเฉพาะบัตรที่ใชแสดงตนตอกรรมการคุมสอบ ปากกาลูกลื่น ดินสอดํา
ที่มีความเขม ๒B กบเหลาดินสอ และยางลบเขาหองสอบไดเทานั้น ทั้งนี้ เวนแตสถาบันจะกําหนด
เปนอยางอื่น
(๕) หามเปดแบบทดสอบ หรือทําขอสอบกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด ใหผูเขาสอบ
กรอกขอมูลบนปกแบบทดสอบใหครบถวน เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปดแบบทดสอบได
โดยผูเขาสอบทุกคนตองอานคําชี้แจงในแบบทดสอบและคําสั่งบนกระดาษคําตอบอยางละเอียดรอบคอบ
และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
(๖) ในกรณีระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบตองปฏิบัติ ดังนี้
(๖.๑) การระบายวงกลมตั ว เลื อ กในกระดาษคํ า ตอบ ตอ งระบายให ดํ า เข ม
เต็มวงกลม จะระบายไมเต็มวงกลมหรือใชเครื่องหมายอื่นไมได และตองใชดินสอดําที่มีความเขม ๒B เทานั้น
(๖.๒) กระดาษคําตอบตองสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ
เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามขอมูลที่ผูเขาสอบระบายเทานั้น สถาบันจะไมรับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้นในกรณีที่ไมปรากฏหรือไมประกาศผลการสอบ หากผูเขาสอบไมปฏิบัติตามขอกําหนดในขอนี้
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๐ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๗) หามกระทําการใด ๆ อันเปนการทุจริตหรือสอทุจริตในการทดสอบ หากผูเขาสอบ
กระทําการดังตอไปนี้จะถือวาเปนการทุจริตในการทดสอบ
(๗.๑) การพูด ถาม บอก หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน หรือแสดงอาณัติสัญญาณ
หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันสอไปในทางไมสุจริต
(๗.๒) นําอุปกรณอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ ซึ่งหมายความรวมถึง
การนําอุปกรณสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขามาในหองสอบดวย
(๗.๓) นําหนังสือ ตํารา พจนานุกรม หรือเอกสารใด ๆ ที่ไมไดรับอนุญาตเขามา
ในหองสอบ
(๘) ขณะหมดเวลาทําการทดสอบ หามผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวากรรมการ
คุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผูเขาสอบนั้นไปจากโตะที่นั่งสอบ และอนุญาตใหผูเขาสอบ
ออกจากหองสอบ
(๙) หามผูเขาสอบนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดย เด็ดขาด
(๑๐) ผูเขาสอบตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือแตงกาย
สุภาพตามประเพณีนิยม
ขอ ๑๐ เมื่อพบการฝาฝน ตามขอ ๘ ใหกรรมการประจําสนามสอบ หรือกรรมการคุมสอบ
หรือบุคคลที่พบเห็นรายงานโดยตรงมายังสถาบัน
เมื่อสถาบันไดรับรายงานใหเรงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยทันที
ขอ ๑๑ เมื่อพบการฝาฝน ตามขอ ๙ (๑) (๒) (๓) (๗) (๘) และ (๙) ใหกรรมการคุมสอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและเขียนรายงานตามแบบที่สถาบันกําหนด
เมื่อสถาบันไดรับรายงานใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป
ขอ ๑๒ หากมีการฝาฝน ขอกําหนด ตามขอ ๘ สถาบัน อาจดําเนิน การกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ขึ้นบัญ ชีรายชื่อผูกระทําเปน บุคคลที่ไมสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ประจําสนามสอบ หรือกรรมการคุมสอบ และแจงไปยังศูนยสอบ
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒) แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด หรือผูบังคับบัญชาของผูกระทําเพื่อดําเนินการ
ทางวินัย
(๓) พิจารณาดําเนินการฟองรอง หรือดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหาย
อยางหนึ่งอยางใดแกสถาบันหรือระบบการทดสอบ
ขอ ๑๓ หากมีการฝาฝน ขอกําหนด ตามขอ ๙ สถาบัน อาจดําเนิน การกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมประกาศผลการทดสอบในรายวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชาสําหรับผูฝาฝน
(๒) แจงไปยังสถานศึกษาของผูเขาสอบที่ฝาฝนขอกําหนดเพื่อดําเนินการทางวินัย
(๓) แจงพฤติการณการฝาฝนไปยังสถาบันอุด มศึกษา หรือหนว ยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาประกอบการรับเขาศึกษาหรือรับเขาทํางาน
(๔) พิจารณาดําเนินการฟองรอง หรือดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหาย
อยางหนึ่งอยางใดแกสถาบันหรือระบบการทดสอบ
ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดประกาศ คําสั่ง ขอปฏิบัติ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบได
ในกรณี ที่มี ปญ หาเกี่ย วกั บการปฏิบั ติต ามระเบี ยบนี้ หรื อระเบี ยบนี้ไ มไ ดกํ าหนดเรื่อ งใดไว
ใหผูอํานวยการเสนอใหคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาสตราจารยกติ ติคุณ ด็อกเตอรสมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น
ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 สำ�หรับกรรมการคุมสอบ
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