
37คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ม.3 สำาหรับกรรมการคุมสอบ

 หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนนิการทดสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ

ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ (องคการมหาชน)  เพ่ือใหการดําเนินการทดสอบทางการศึกษา

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  ดังตอไปนี ้

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  

วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบญัญัติแหงระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  

“ศูนยสอบ”  หมายความวา  หนวยงานซึ่งสถาบันประกาศกําหนดใหมีหนาที่บริหารจัดการ 

และดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

“สนามสอบ”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งสถาบันประกาศกําหนดใหเปนที่ใชในการจัดการทดสอบ 

“หองสอบ”  หมายความวา  สถานที่ในอาคารซึ่งสถาบันกําหนดใหเปนที่ที่ผูเขาสอบใชในการเขารับ

การทดสอบ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

“กรรมการประจําสนามสอบ”  หมายความวา  บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่

ดําเนินการเกีย่วกบัการทดสอบในสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“กรรมการคุมสอบ”  หมายความวา  บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมการทดสอบ

ของผูเขาสอบ 

“ผูเขาสอบ”  หมายความวา  บุคคลท่ีมีสิทธิเขารับการทดสอบ 

“การทดสอบ”  หมายความวา  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  การทดสอบความรู

ความสามารถ  การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  และการวัดและประเมินผลในลักษณะอื่น ๆ   

ที่สถาบันดําเนินการใหมีขึ้นตามอํานาจหนาที่ 

“แบบทดสอบ”  หมายความวา  เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดผล  และประเมินผลในการทดสอบ 

“กระดาษคําตอบ”  หมายความวา  กระดาษท่ีออกแบบตามลักษณะขอทดสอบ  สําหรับ 

ใหผูเขาสอบวาด  หรือเขียนคําตอบ  หรือทําเครื่องหมายในขอที่ตนเลือกเปนคําตอบในการทดสอบ 

ขอ  ๕  ใหสถาบันกําหนดประเภทการทดสอบ  วัน  เวลา  สถานที่  ที่จะทําการทดสอบ 

เปนลายลักษณอักษร  และประชาสัมพันธการทดสอบไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๖  ใหสถาบันหรือผูท่ีไดรับมอบหมายแตงตั้งกรรมการประจําสนามสอบ  และกรรมการคุมสอบ

เพ่ือบริหารจัดการการทดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามที่สถาบันกําหนด 

ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้อยางเครงครัด 

ขอ  ๗  ใหสถาบันหรือผูที่ไดรับมอบหมายชี้แจงขอปฏิบัติตาง ๆ  เกี่ยวกับการดาํเนินการทดสอบ

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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 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๙ ในการทดสอบ  ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูเขาสอบจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย

หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการท่ีมีรูปถายฉบับจริงท่ียังไมหมดอายุ แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ  

และวางไวบนโตะที่นั่งสอบ 

  (๒) หามขีดเขียนขอความหรือทําเครื่องหมายหรือทําสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งไวใน

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนท่ีมีรูปถายหรือบัตรท่ีออกโดยทางราชการท่ีมีรูปถาย

หรือตัวผูเขาสอบหรือส่ิงอื่นใดที่ผูเขาสอบนําติดตัวเขามาสอบ 

  (๓) ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองสอบหลังจากเวลากําหนดเริ่มทําการทดสอบผานไปแลว

สามสิบนาที  และไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาทําการทดสอบ  หากมีเหตุจําเปน

ระหวางทําการทดสอบใหผูเขาสอบแจงใหกรรมการคุมสอบทราบ  และใหกรรมการคุมสอบพิจารณาดําเนินการ

ตามเหตุจําเปนเปนรายกรณี 

  (๔) อนุญาตใหนําเฉพาะบัตรที่ใชแสดงตนตอกรรมการคุมสอบ  ปากกาลูกล่ืน  ดินสอดํา

ที่มีความเขม  ๒B  กบเหลาดินสอ  และยางลบเขาหองสอบไดเทานั้น  ทั้งนี้  เวนแตสถาบันจะกําหนด 

เปนอยางอื่น 

  (๕) หามเปดแบบทดสอบ  หรือทําขอสอบกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด  ใหผูเขาสอบ

กรอกขอมูลบนปกแบบทดสอบใหครบถวน  เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปดแบบทดสอบได  

โดยผูเขาสอบทุกคนตองอานคําช้ีแจงในแบบทดสอบและคําส่ังบนกระดาษคําตอบอยางละเอียดรอบคอบ

และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

  (๖) ในกรณีระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

     (๖.๑)  การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบ  ตองระบายใหดําเขม 

เต็มวงกลม  จะระบายไมเต็มวงกลมหรือใชเครื่องหมายอื่นไมได  และตองใชดินสอดําท่ีมีความเขม ๒B เทานั้น 

   (๖.๒)  กระดาษคําตอบตองสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ  

เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามขอมูลที่ผูเขาสอบระบายเทานั้น  สถาบันจะไมรับผิดชอบใด ๆ  

ทั้งส้ินในกรณีท่ีไมปรากฏหรือไมประกาศผลการสอบ  หากผูเขาสอบไมปฏิบัติตามขอกําหนดในขอนี้   
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 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๗) หามกระทําการใด ๆ  อันเปนการทุจริตหรือสอทุจริตในการทดสอบ  หากผูเขาสอบ 

กระทําการดังตอไปนี้จะถือวาเปนการทุจริตในการทดสอบ 

     (๗.๑)  การพูด  ถาม  บอก  หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน  หรือแสดงอาณัติสัญญาณ  

หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันสอไปในทางไมสุจริต 

     (๗.๒)  นําอุปกรณอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ  ซึ่งหมายความรวมถึง  

การนําอุปกรณส่ือสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขามาในหองสอบดวย 

     (๗.๓)  นําหนังสือ  ตํารา  พจนานุกรม  หรือเอกสารใด ๆ  ที่ไมไดรับอนุญาตเขามา 

ในหองสอบ   

  (๘) ขณะหมดเวลาทําการทดสอบ  หามผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวากรรมการ

คุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบของผูเขาสอบนั้นไปจากโตะท่ีนั่งสอบ  และอนุญาตใหผูเขาสอบ

ออกจากหองสอบ   

  (๙) หามผูเขาสอบนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดย  เด็ดขาด 

  (๑๐)  ผูเขาสอบตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบนักศึกษา  หรือแตงกาย

สุภาพตามประเพณีนิยม 

ขอ  ๑๐  เมื่อพบการฝาฝน  ตามขอ  ๘  ใหกรรมการประจําสนามสอบ  หรือกรรมการคุมสอบ

หรือบุคคลท่ีพบเห็นรายงานโดยตรงมายังสถาบัน 

เมื่อสถาบันไดรับรายงานใหเรงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยทันที 

ขอ  ๑๑  เมื่อพบการฝาฝน  ตามขอ  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ใหกรรมการคุมสอบ

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและเขียนรายงานตามแบบที่สถาบันกําหนด 

เมื่อสถาบันไดรับรายงานใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป 

ขอ ๑๒ หากมีการฝาฝนขอกําหนด  ตามขอ  ๘  สถาบันอาจดําเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลายกรณี  ดังตอไปนี ้

  (๑) ขึ้นบัญชีรายช่ือผูกระทําเปนบุคคลท่ีไมสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

ประจําสนามสอบ  หรือกรรมการคุมสอบ  และแจงไปยังศูนยสอบ 
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 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานเุบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๒) แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด  หรือผูบังคับบัญชาของผูกระทําเพ่ือดําเนินการ 

ทางวินัย 

  (๓) พิจารณาดําเนินการฟองรอง  หรือดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหาย

อยางหนึ่งอยางใดแกสถาบันหรือระบบการทดสอบ 

ขอ ๑๓ หากมีการฝาฝนขอกําหนด  ตามขอ  ๙  สถาบันอาจดําเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลายกรณี  ดังตอไปนี ้

  (๑) ไมประกาศผลการทดสอบในรายวิชานั้น ๆ  หรือทุกรายวิชาสําหรับผูฝาฝน 

  (๒) แจงไปยังสถานศึกษาของผูเขาสอบที่ฝาฝนขอกําหนดเพ่ือดําเนินการทางวินัย 

  (๓) แจงพฤติการณการฝาฝนไปยังสถาบันอุดมศึกษา  หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาประกอบการรับเขาศึกษาหรอืรับเขาทํางาน 

  (๔) พิจารณาดําเนินการฟองรอง  หรือดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหาย

อยางหนึ่งอยางใดแกสถาบันหรือระบบการทดสอบ 

ขอ  ๑๔  ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดประกาศ  คําส่ัง  ขอปฏิบัติ

ตาง ๆ  เกี่ยวกับการทดสอบได 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือระเบียบนี้ไมไดกําหนดเรื่องใดไว   

ใหผูอํานวยการเสนอใหคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  

คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศาสตราจารยกติติคุณ  ด็อกเตอรสมหวัง  พิธิยานุวฒัน  

ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ


