




 

 
 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นองค์กรที่
จัดตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และ
ให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สทศ. มีนโยบายในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้   
ในการจัดสอบ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเข้ารับการทดสอบของนักเรียน และเพื่อรองรับ
รูปแบบการทดสอบที่มีการใช้สื่อสารสนเทศแบบผสมผสานที่มีความทันสมัย เช่น ภาพ เสียง         
วีดิทัศน์ฯลฯ ซึ่งการทดสอบด้วยกระดาษไม่สามารถท าได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา 
งบประมาณและทรัพยากรในการจัดการทดสอบ ตลอดจนสามารถด าเนินการจัดการ
ทดสอบให้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้มีการพัฒนาการจัดการทดสอบด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digital Testing)  
 เพื่อให้การบริหารการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
สทศ. จึงจัดท าคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ส าหรับคณะกรรมการ
ระดับสนามสอบ เพื่อให้คณะกรรมการระดับสนามสอบได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และถือปฏิบัติ       
ในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน              
ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการทดสอบบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ 
 สทศ. หวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ า คู่ มื อนี้ จะช่ วยให้คณะกรรมการระดับสนามสอบ                   
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สทศ. ขอขอบคุณ
สนามสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความร่วมมือไว้  ณ  ที่นี้ด้วย 

 
 
 
 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาต ิ
ผู้อ านวยการสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ค ำน ำ 



 

         
 
 

 หน้ำ 
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 1 
มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำต ิ 3 
กำรจัดสอบของ สทศ. 4 
กำรบริหำรกำรทดสอบด้วยระบบดิจทิัล (Digital Testing) 5 
   วัตถุประสงค์ของการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) 5 
   โครงสร้างการบริหารการทดสอบด้วยระบบดจิิทัล (Digital Testing) 6 
   การบริหารการทดสอบด้วยระบบดิจทิัล (Digital Testing) ระดับ สทศ. 6 
   การบริหารการทดสอบด้วยระบบดจิิทัล (Digital Testing) ระดับศูนย์สอบ 7 
   การบริหารการทดสอบด้วยระบบดจิิทัล (Digital Testing) ระดับสนามสอบ 9 
    -  คณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)         
      ระดับสนามสอบ 

9 

   - บทบาทหนา้ที่และขัน้ตอนการท างานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 11 
        1. หัวหน้าสนามสอบ 11 
        2. เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ 13 
        3. เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ 15 
        4. กรรมการคุมสอบ 18 
        5. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ 22 
        6. นักการภารโรง 23 
เอกสำรประชำสัมพันธ์ในกำรจดัสอบ 24 
ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 25 
เอกสำรก ำกับกำรจัดสอบ 27 
 
 

สำรบัญ 



 

 
 
 

 หน้ำ 
ตำรำงสอบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2563 

35 

ระเบียบสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วย
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทดสอบ พ.ศ.2557 

36 

ภำคผนวก 41 
   การใช้งานระบบ Digital Testing ส าหรับการจัดสอบ V-NET  
(ส าหรับสนามสอบ) 

42 

 

สำรบัญ (ต่อ) 



คู่มือการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  ปีการศึกษา 2563 4

 
 
 
 
 

  
 
 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญ    
ของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)                
จึงขอความร่วมมือจากสนามสอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด          
ของเชื้ อ ไวรัส โค โรน่ า ส ายพั น ธุ์ ใหม่  2019  (COVID-19 ) ส าห รับ ก ารสอบ  V-NET                    
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

 

1. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ส าหรับล้างมือให้บริการแก่ผู้ เข้าสอบและ
บุคลากรประจ าสนามสอบในวันสอบ 

2. ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและ       
ไปรายงานตัว ณ ห้องอ านวยการประจ าสนามสอบ เพื่อประเมินอาการ       

3. แจ้งให้ผู้เข้าสอบ บุคลากรประจ าสนามสอบและผู้ที่อยู่ในบริเวณสนามสอบทุกคน           
สวมหน้ากากอนามัยและท าความสะอาดมืออย่างสม่ าเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล 
หรือล้างมือด้วยสบู่ 

4. ท าการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
 

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019  
(COVID-19) ส าหรบัการสอบ V-NET ปีการศกึษา 2563 

 

ง
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. (National 
Institute of Educational Testing Service (Public Organization)) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่     
3 กันยายน 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ภายใต้การก ากับดแแขของรัมมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาิิการเพื่อเ็ นนหน่วยงานทดสอบ
ระดับชาติ โดยมีวัตถุ็ระสงค์เพื่อบริหารจัดการแขะด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา
แขะให้บริการทางการ็ระเมินผขทางการศึกษาแขะทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เ็ นนศแนย์กขางแขะความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติแขะนานาชาติ 
 

         วิสัยทัศน์ 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เ็นนสถาบันทางวิชาการแขะ
วิชาชีพ แขะเ็ นนแหข่งอ้างอิงระดับชาติแขะนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบแขะการ
็ระเมินผขทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรมานการศึกษาในทุกระดับแขะทุก
็ระเภทการศึกษาสแ่ระดับสากข 
 

         พันธกิจ 
1. จัดท าระบบ วิิีการทดสอบ แขะพัฒนาเครื่องมือวัดแขะ็ระเมินผขตาม

มาตรมานการศึกษา 
2. จัดการ็ระเมินผขการจัดการศึกษาแขะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              

ให้ความร่วมมือแขะสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาแขะสถานศึกษา 
3. จัดการทดสอบทางการศึกษาบริการสอบวัดความรแ้ความสามารถแขะการสอบ           

วัดมาตรมานวิชาการแขะวิชาชีพ ผขที่ได้น าไ็ใช้ส่วนหนึ่งในการเทียบระดับแขะเทียบ
โอนผขการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกัน 

4. จัดการศึกษาวิจัย แขะเผยแพร่นวัตกรรมด้านการทดสอบทางการศึกษา 
เผยแพร่เทคนิคการวัดแขะ็ระเมินผขการศึกษา 

5. เ็นนศแนย์กขางข้อมแขการทดสอบทางการศึกษา สนับสนุน แขะให้บริการผข    
การทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งใน็ระเทศแขะต่าง็ระเทศ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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6. พัฒนาแขะส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบแขะ็ระเมินผขทางการศึกษา              
พัฒนาบุคขากรด้านการทดสอบแขะ็ระเมินผข ติดตามแขะ็ระเมินผขคุณภาพบัณฑิต    
การรับรองมาตรมานของระบบ วิิีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานด้านการ็ระเมินผข
แขะทดสอบทางการศึกษา 

7. เ็นนศแนย์กขางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับ็ระเทศ
แขะระดับนานาชาติ 
 
 

        ค่านิยม สทศ. 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีพันิกิจหขัก               
ในการทดสอบแขะ็ระเมินผขทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรมานการศึกษาใน         
ทุกระดับแขะทุก็ระเภทการศึกษาเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ มุ่งมั่นเ็นนสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษามาตรมานสากข จึงก าหนดค่านิยมหขักเพื่อเ็นนคติ็ระจ าใจในการท างาน
ให้บรรขุเ็้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ดังนี้ 
 

"องค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม ความมีมาตรฐาน ความเป็นเลิศ 
ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและศรัทธา 
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย สานสัมพันธ์เครือข่ายการทดสอบและ 

การน าผลไปใช้ เปี่ยมด้วยใจบริการ" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIETS 
N : Networking        สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการน าผลไปใช้ 
I : Innovation, Integrity      พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยดึมั่นในคุณธรรม 
E : Efficiency, Excellence    มุ่งประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ 
T : Transparency, Trust     ผลที่โปร่งใสเชื่อถือได้ และมคีวามศรัทธา 
S : Standard and Service mind มั่นคงในมาตรฐาน และให้บริการด้วยใจ 
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 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดท ามาตรมานการทดสอบ             
ทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เ็ นนไ็ ด้วยความเรียบร้อยแขะมี็ระสิทิิภาพ บรรขุตามวัตถุ็ระสงค์ของสถาบันฯ รวมถึง 
การพัฒนาระบบการทดสอบให้มี็ระสิทิิภาพเทียบเท่ามาตรมานสากข มีกิจกรรมการวางแผนการ
ผขิตข้อสอบ การบริหารการจัดสอบ การตรวจแขะ็ระมวขผขการรายงานผข แขะบุคขากร             
ที่สอดคข้องตามวัตถุ็ระสงค์ จึงจ าเ็ นนต้องมีการก าหนดมาตรมาน 5 ด้าน ได้แก่  

1. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ  เ็น น
มาตรมานเพื่อการ็ระกันคุณภาพว่าแบบทดสอบที่ใช้     
ในการ็ระเมินมีการสร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีขั้นตอน     
การด าเนินการที่ชัดเจนแขะเชื่อถือได้ 

2. มาตรฐานการบริหารแบบทดสอบ  เ็นน
มาตรมาน เพื่ อการ็ ระกั น คุณ ภาพ ว่ าระบ บ         
การบริหารการทดสอบมีความโ็ร่งใสเ็นน ไ็     
อย่ า งยุ ติ ิ รรม  เ็น น ที่ ย อม รับ แขะ เชื่ อ ถื อ ได้            
ในระดับชาติ แขะระบบสากข 

3. มาต รฐาน การพิ ม พ์ ข้ อ ส อบ  การตรวจ             
การให้คะแนน แขะการ็ระมวขผขเ็ นนมาตรมานเพื่อการ็ระกันคุณภาพว่าระบบพิมพ์ข้อสอบ
แขะกระดาษค าตอบมีการควบคุมแขะก ากับด าเนินงานอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีมาตรการ      
ด้านความ็ขอดภัยแขะการเก็บรักษาความขับอย่างรัดกุมมีการตรวจให้คะแนนที่ถแกต้อง
เหมาะสมกับองค์ความรแ้ของศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง มีระบบที่ชัดเจนแขะสามารถตรวจสอบ           
ความผิดพขาดได้แขะมีการรายงานแขะแ็ขผขการทดสอบอย่างเหมาะสม แขะสามารถแ็ขผข
คะแนนได้อย่างมีความหมาย 

4. มาตรฐานการรายงานผลและการน าผลไปใช้  เพื่อเ็นนการ็ระกันคุณภาพว่า     
การรายงานผขมีความถแกต้องแขะเหมาะสมเ็นนิรรม 

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
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5. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ เพื่อเ็นนการ็ระกันคุณภาพว่าบุคขากรที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบมีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับงานด้านการทดสอบรวมถึง           
มีคุณสมบัติตามมาตรมานสากข 
 

 
 
 

ชื่อย่อ ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มภาษาไทย 
O-NET Ordinary National 

Educational Test 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นมาน 

I-NET Islamic National Educational 
Test 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสขามศึกษา 

V-NET Vocational National 
Educational Test 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา 

N-NET Non-Formal National 
Educational Test 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

B-NET Buddhism National 
Educational Test           

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านพระพุทิศาสนา 

GAT General Aptitude Test การทดสอบความถนัดทั่วไ็ 
PAT Professional and Academic 

Aptitude Test 
การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพแขะ
วิชาการ 

U-DAT University Direct Access Test การบริการการทดสอบวิชาสามญั         
- Testing of Teachers' 

knowledge concerning 
Educational Messurement    
and Evaluation 

โครงการบริการการทดสอบ     
สมรรถนะครแทางด้านการวดัแขะ
็ระเมินผขการเรียนรแ้  

E-Testing Electronic Testing การทดสอบด้วยระบบอิเข็กทรอนิกส ์
Digital Testing National Digital Testing 

Platform 
การทดสอบด้วยระบบดิจิทขั 

 

      การจัดสอบของ สทศ. 
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 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีนโยบายในการ
จัดท าระบบเทคโนโขยีสารสนเทศเพื่อรองรับการทดสอบ แขะเพื่อเ็นนการขยายโอกาส
ทางการทดสอบให้กับนักเรียนตขอดจนรองรับรแ็แบบการทดสอบที่มีการใช้สื่อ
สารสนเทศแบบผสมผสานแขะมีความทันสมัย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ฯขฯ ที่การ
ทดสอบด้วยกระดาษไม่สามารถท าได้ ตขอดทั้งยังช่วย็ระหยัดเวขา งบ็ระมาณ แขะ
ทรัพยากรในการจัดการทดสอบด้วยกระดาษ ตขอดจนสามารถด าเนินการจัดการทดสอบ
ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ทางการศึกษาทั่ว็ระเทศ 
 สถาบันทดสอบฯ จึงได้มีการพัฒนาการทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 
Testing) แขะจัดตั้งศแนย์การทดสอบ จ านวน 11 แห่งทั่ว็ระเทศ ็ระกอบด้วย 
1. จุฬาขงกรณ์มหาวิทยาขัย  
2. มหาวิทยาขัยเทคโนโขยีพระจอมเกข้าินบุรี 
3. มหาวิทยาขัยเชียงใหม่ 
4. มหาวิทยาขัยนเรศวร 
5. มหาวิทยาขัยขอนแก่น 
6. มหาวิทยาขัยเทคโนโขยีสุรนารี 
7. มหาวิทยาขัยบแรพา 
8. มหาวิทยาขัยวขัยขักษณ์ 
9. มหาวิทยาขัยสงขขานครินทร์ 
10. มหาวิทยาขัยศิข็ากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
11. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
 

การบริหารการทดสอบด้วยระบบดิจทิัล (Digital Testing) 

 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบดว้ยระบบดิจิทัล (Digital Testing) 
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1. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัข (Digital 
Testing) ให้ด าเนินการเ็นนไ็ด้วยความเรียบร้อย บรรขุตามเ็้า็ระสงค์มี็ระสิทิิภาพ      
มีความยุติิรรมแขะโ็ร่งใส 

2. ด าเนินการทดสอบให้เ็นนไ็ตามมาตรมานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) ระดับ สทศ. 
เ็นนไ็ด้วยความเรียบร้อย ผแ้อ านวยการ สทศ. จะแต่งตั้งคณะท างานการด าเนินการ
ทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) ระดับ สทศ. ็ระกอบด้วย 

 

โครงสร้างการบริหารการทดสอบด้วยระบบดจิิทัล (Digital Testing) 
 

การบริหารการทดสอบด้วยระบบดิจทิัล (Digital Testing) ระดับ สทศ. 
 

บทบาทและหน้าที่ของ สทศ. 

ห้องสอบ ห้องสอบ ห้องสอบ ห้องสอบ ห้องสอบ ห้องสอบ 

สทศ. 

ศูนย์สอบ 

สนามสอบ 

ศูนย์สอบ ศูนย์สอบ 

สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ 
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- คณะอ านวยการด าเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)  
- คณะท างานฝ่ายบริหารการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)  
- คณะท างานฝ่ายผขิตแบบทดสอบระบบดิจิทัข (Digital Testing)  
- คณะท างานฝ่ายพัฒนาการทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)  
- คณะท างานควบคุมการทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) ระดับ สทศ. 
- คณะท างานตรวจให้คะแนนแขะจัดท าค่าสถิติ 
- คณะท างานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) 

ตามที่ผแ้อ านวยการ สทศ. แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ็ระสานงานแขะด าเนินการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัข (Digital 
Testing) ตามนโยบายแขะแนว็ฏิบัติของ สทศ. 

2. ็ระสานงาน ก ากับดแแข แขะติดตาม การส่งข้อมแขผแ้เข้าสอบของสถานศึกษา        
ให้เ็นนไ็ตามขั้นตอนแขะก าหนดการที่ สทศ. ก าหนด  

3. ก าหนดสนามสอบ แขะแจ้งข้อมแขห้องสอบให้ สทศ.  
4. แต่งตั้ งคณะท างานระดับศแนย์สอบแขะคณะกรรมการระดับสนามสอบ            

(เก็บรวบรวมค าสั่งไว้ที่ศแนย์สอบ) 
5. จัด็ระชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ 
6. ก ากับติดตามให้สนามสอบท าการทดสอบระบบก่อนวันสอบ 
7. แต่งตั้งตัวแทนศแนย์สอบเพื่อไ็ก ากับการด าเนินการจัดสอบในสนามสอบให้

เ็นนไ็ด้วยความเรียบร้อย โ็ร่งใส ยุติิรรม แขะเ็นนไ็ตามขั้นตอนที่ สทศ. 
ก าหนดไว้ 

การบริหารการทดสอบด้วยระบบดิจทิัล (Digital Testing) ระดับศูนย์สอบ 

บทบาทและหน้าที่ของศูนย์สอบ 
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8. ควบคุม ก ากับให้การด าเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)      
ของศแนย์สอบแขะสนามสอบเ็นนไ็ด้วยความเรียบร้อยมี็ระสิทิิภาพแขะเ็นนไ็
ตามมาตรมานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

9. แก้็ัญหาในการด าเนินการจัดสอบของศแนย์สอบแขะสนามสอบ 
10. บริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบจากงบ็ระมาณที่ได้รับจัดสรรจาก 

สทศ. 
11. รายงานสรุ็ผขการด าเนินการจัดสอบแขะสรุ็ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ 

สทศ. ทราบภายใน 30 วัน หขังเสร็จสิ้นการสอบ 
 

เพื่อให้การด าเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) ระดับศแนย์สอบ 
เ็นนไ็ด้วยความเรียบร้อย ศแนย์สอบจะแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบด้วย     
ระบบดิจิทัข (Digital Testing) ระดับศแนย์สอบ ็ระกอบด้วย 

- ็ระิานศแนย์สอบ 
- คณะท างานควบคุมระบบดิจิทัข (Digital Testing)  ระดับศแนย์สอบ 
- คณะท างาน็ระสานงานด้านการจัดสอบ 
- คณะท างานด้านการเงินแขะบัญชี 
- ตัวแทนศแนย์สอบ็ระจ าสนามสอบ 
- คณะท างานอ่ืน ๆ ตามที่็ระิานศแนย์สอบแต่งตั้ง 

 

ทั้งนี้  การแต่งตั้งคณะท างานแขะจ านวนเจ้าหน้าที่แต่ขะคณะท างานให้อยแ่ใน      
ดุขยพินิจแขะการบริหารจัดการของศแนย์สอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมแขะอยแ่ภายใต้
งบ็ระมาณที่ สทศ. จัดสรรให้ 
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คณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับสนามสอบ 
1. หัวหน้าสนามสอบ :  ผแ้อ านวยการสถานศึกษาที่เ็นนสนามสอบหรือผแ้ที่ได้รับ         

การแต่งตั้งจากศแนยส์อบ 
2. เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ   อัตรา 1 คน : 1 สนามสอบ 
3. เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ   อัตรา 1 คน : 50 ที่นั่งสอบ 
4. กรรมการคุมสอบ    อัตรา 1 คน : 50 ที่นั่งสอบ 
5. เจ้าหน้าที่็ ระสานงาน็ระจ าสนามสอบ  อัตรา 1 คน : 100 ที่นั่งสอบ 
6. นักการภารโรง    อัตรา 1 คน : 100 ที่นั่งสอบ 
 
 
 

คุณสมบัติของคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)         
ระดับสนามสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านบุคลากร         
ด้านการทดสอบ 

 

1. ต้องเ็นนข้าราชการครแหรือบุคขากรทางการศึกษาระดับ 3 ขึ้นไ็หรือเทียบเท่า
หรือเ็นนพนักงาน็ระจ าตั้งแต่ระดับ็ริญญาตรีข้ึนไ็ (ยกเว้น นักการภารโรง ให้หัวหน้า
สนามสอบพิจารณาตามความเหมาะสม) 

2. ไม่มีผข็ระโยชน์ทับซ้อน 
3. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ แขะตรงต่อเวขา 
4. เก็บรักษาความขับได้เ็นนอย่างดี 
5. ็ฏิบัติตามระเบียบแขะข้อก าหนดที่ สทศ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
6. มีความขะเอียดถี่ถ้วนแขะให้ความส าคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดสอบ 

 
 
 
 
 
 

การบริหารการทดสอบด้วยระบบดิจทิัล (Digital Testing) ระดับสนามสอบ 
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เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบและเจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ 
1. มีความรแ้พื้นมานทางด้านคอมพิวเตอร์ แขะความรแ้พื้นมานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
2. สามารถใช้งานระบบ็ฏิบัติการ Windows แขะเครื่องมือต่าง  ๆของระบบ็ฏิบัติการได้ 
3. ใช้งานอุ็กรณ์คอมพิวเตอร์พื้นมาน ได้แก่ แ็้นพิมพ์ (Keyboard) อุ็กรณ์ตัวชี้       

(Mouse) ได้ 
4. ผ่านการอบรมการ็ฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการทดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 

Testing) จาก สทศ. 
 

กรรมการคุมสอบ  ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ 
1. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2. ใช้งานอุ็กรณ์คอมพิวเตอร์พื้นมาน ได้แก่ แ็้นพิมพ์ (Keyboard) อุ็กรณ์ตัวชี้ 

(Mouse) ได้ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
ก่อนวันสอบ 1. เสนอรายชื่อบุคขากรเพื่อให้ศแนย์สอบแต่งตั้งเ็ นนคณะกรรมการการจัดสอบ    

ด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) ระดับสนามสอบ ภายในเวขาที่ศแนย์สอบ
ก าหนด 

2. รับมอบคแ่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) แขะเอกสาร
การจัดสอบจากศแนย์สอบในวันแขะเวขาที่ศแนย์สอบก าหนด 

3. ศึกษารายขะเอียดคแ่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) 
แขะท าความเข้าใจขั้นตอนการคุมสอบ 

4. ก ากับให้มีการจัด็ระชุมคณะกรรมการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 
Testing) ระดับสนามสอบ 
 

ก่อนวันสอบ 
1 วัน 

1. ด าเนินการตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบ ็ระกอบด้วย 
1.1 ความพร้อมของระบบ Digital Testing ภายในสนามสอบ 
1.2 ก ากับให้มีการติดบัญชีรายชื่อผแ้เข้าสอบ ็ระกาศ/ระเบียบสถาบัน         

ทดสอบฯ  ระ เบี ยบการเข้ า ห้ องสอบ  ตารางสอบ ที่ บ อร์ด
็ระชาสัมพันิ์ของสนามสอบ 

1.3 ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ใบ ร า ย ชื่ อ ผแ้ เข้ า ส อ บ  ผั ง ที่ นั่ ง ส อ บ                
ระเบียบการเข้าห้องสอบแขะตารางสอบที่หน้าห้องสอบทุกห้อง 

1.4 ตรวจความพร้อมของอาคารแขะสถานที่ภายในสนามสอบ 
2. รายงานผขการด าเนินการเตรียมความพร้อมของระบบ Digital Testing 

ภายในสนามสอบให้็ระิานศแนย์สอบหรือตัวแทนศแนย์สอบ็ระจ า     
สนามสอบทราบ 

 

บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างานของคณะกรรมการระดบัสนามสอบ 
 

1. หัวหน้าสนามสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
1 ชั่วโมง 

ก่อนเวลาสอบ 
1. เดินทางมาถึงสนามสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเวขาสอบ 
2. ็ ระสานงานกับตัวแทนศแนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบด้วย

ระบบดิจิทัข (Digital Testing) ระดับสนามสอบ 
3. รับมอบใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบ (สทศ.2) จากตัวแทนศแนย์สอบ 
4. รับขงทะเบียนการรายงานตัวของคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ 
5. ส่งมอบใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบ (สทศ.2) ให้แก่กรรมการคุมสอบ 

 
เมื่อถึง 

เวลาสอบและ
ในระหว่าง       
เวลาสอบ 

ก ากับแขะควบคุมการด าเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 
Testing) ในสนามสอบให้เ็นนไ็ด้วยความเรียบร้อยมีความยุติิรรม 
โ็ร่งใส เ็นนไ็ตามขั้นตอนในคแ่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 
Testing) เพื่อเ็นนมาตรมานเดียวกันทั่ว็ระเทศ แขะเ็นนไ็ตามมาตรมาน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 

เมื่อหมด
เวลาสอบใน          
แต่ละวิชา 

 

ก ากับให้เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบด าเนินการส่งข้อมแขการสอบ  ภายใน
เวขา 15 นาที หขังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ขะวิชา 
 
 

เมื่อเสร็จสิ้น
การสอบ 

1. ก ากับให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแขะรวบรวมหขักมานค่าใช้จ่ายการด าเนินการ
จัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing) ให้ถแกต้อง 

2. ก ากับการรวบรวมเอกสารส่งมอบให้ตัวแทนศแนย์สอบ ดังนี้  
2.1 ใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบ (สทศ.2) 1 แผ่น/วิชา/ห้องสอบ 
2.2 แบบฟอร์มส าหรับผแ้็ฏิบัติผิดระเบียบการสอบ (สทศ.5) (ถ้ามี)

แบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมแข (สทศ.6) (ถ้ามี) 
2.3 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดสอบด้วย        

ระบบดิจิทัข ระดับสนามสอบ (Digital - 2)  
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
เมื่อเสร็จสิ้น
การสอบ 

(ต่อ) 

2.4 รายงานผขการ็ฏิบัติงานการด าเนินการจัดสอบ Digital Testing        
ระดับสนามสอบ (Digital - 3)    

2.5 เอกสารหรือหขักมานอ่ืน (ถ้ามี) 
2.6 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ 

 
 
 
 
 
 

เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
ก่อนวันสอบ 

1 วัน 
1. เข้าร่วมการ็ระชุมคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 

Testing) ระดับสนามสอบ แขะศึกษารายขะเอียดขั้นตอนการจดัสอบ
ด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)  

2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Digital Testing ภายในสนามสอบ 
็ระกอบด้วย 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบทุกเครื่อง 
2.2 อุ็กรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 
2.3 อุ็กรณ์กข้องวงจร็ิดในห้องสอบ (ถ้ามี) 
2.4 อุ็กรณ์ระบบส ารองไฟฟ้า 
2.5 อุ็กรณ์อ่ืนๆ ที่ถแกก าหนดให้เกี่ยวข้องกับการสอบระบบ Digital 

Testing ในสนามสอบแขะห้องสอบ 
***หากพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ถูกก าหนดให้ใช้ใน      
การสอบด้วยระบบ Digital Testing ช ารุดบกพร่อง ให้รีบรายงาน
ต่อหัวหน้าสนามสอบทันที 

3. ด าเนินการทดสอบระบบ  Digital Testing ภายในสนามสอบ  
4. รายงานผขการด าเนนิการตรวจสอบความพร้อมของระบบ Digital 

Testing ภายในสนามสอบ ให้หัวหน้าสนามสอบทราบ 

2. เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
1 ชั่วโมง 

ก่อนเวลาสอบ 
1. เดินทางถึงสนามสอบก่อนเวขาสอบไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมงแขะ         

รายงานตัวต่อหัวหน้าสนามสอบ 
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบทุกห้องสอบ 
3. ก ากับให้เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบทุกห้องสอบเ็ิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ที่นั่งสอบทุกเครื่อง ให้มีสถานะหน้าจอแสดงความพร้อมเตรียมเข้าสแ่
การสอบระบบ Digital Testing ให้เรียบร้อย 

15 นาที 
ก่อนเวลาสอบ 
ในแต่ละวิชา 

1. ก ากับให้เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบแจ้งผแ้เข้าสอบให้เข้าสแ่ระบบ Digital 
Testing  

2. หากผแ้เข้าสอบไมไ่ด้รับข้อมแขแบบทดสอบภายในเวขาที่ก าหนดให้รีบ
ด าเนินการแจ้งหัวหนา้สนามสอบแขะตัวแทนศแนยส์อบทนัที 
 

เมื่อถึง 
เวลาสอบและ 
ในระหว่าง 
เวลาสอบ 

1. ก ากับแขะตรวจสถานะระบบ Digital Testing สนามสอบ แขะห้องสอบ     
ตขอดทั้งก ากับการสอบผ่านหน้าจอแสดงภาพจากกข้องวงจร็ิดทั้งภายใน
แขะภายนอกห้องสอบ หากพบสถานะผิด็กติหรือพบพฤติกรรมที่ไม่โ็ ร่งใส
ในการสอบให้แจ้งหัวหน้าสนามสอบแขะตัวแทนศแนย์สอบเพื่อตรวจสอบทันที 

2. ก ากับแขะควบคุมระบบ Digital Testing ตขอดเวขาการสอบ หากมี
เหตุจ าเ็นนให้แจ้งหัวหน้าสนามสอบ 

3. ห้าม ท ากิจกรรมที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการสอบโดยเด็ดขาด เช่น 
- การใช้ เครื่องควบคุมระบบ Digital Testing ท าการอ่ืนใดที่ ไม่

เก่ียวกับการสอบ 
- การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบในห้องสอบ

แขะห้องควบคุมการสอบระบบ Digital Testing 
- การใช้โทรศัพท์เคขื่อนที่เพื่อการอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ 
- การพแดคุย การท างานส่วนตัว การอ่านหนังสือ 
- การท ากิจกรรมอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
เมื่อหมด 
เวลาสอบ 

ในแต่ละวิชา 

ก ากับให้เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบรายงานสถานะข้อมแขการสอบมายัง 
สนามสอบภายในเวขา 10 นาทีหขังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ขะวิชา 

 
เมื่อเสร็จสิ้น
การสอบ 

1. ก ากับให้เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ็ิดระบบ Digital Testing แขะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบทั้งหมด ให้เรียบร้อย 

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบแขะสนามสอบ 
3. รายงานผขการ็ ฏิบัติงานการจัดสอบต่อหัวหน้าสนามสอบแขะ               

ตัวแทนศแนย์สอบ 
 

 
 
 

เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
ก่อนวันสอบ 

1 วัน 
1. เข้าร่วมการ็ระชุมคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 

Testing) ระดับสนามสอบ แขะศึกษารายขะเอียดขั้นตอนการจดัสอบ
ด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)  

2. ตรวจสอบความพร้อมของห้องสอบที่รับผิดชอบร่วมกับเจ้าหนา้ที่    
ระบบสนามสอบ 

1 ชั่วโมง 
ก่อนเวลาสอบ 

1. เดินทางถึงสนามสอบก่อนเวขาสอบไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมง แขะรายงาน
ตัวต่อหัวหน้าสนามสอบ 

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบ  
3. เ็ิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบทุกเครื่อง โดยให้เครื่องมีสถานะ

หน้าจอแสดงความพร้อม เตรียมเข้าสแ่ระบบ Digital Testing             
ให้เรียบร้อย หากจ านวนเครื่องไม่ครบหรือพบ็ัญหาว่าเครื่องไมอ่ยแ่ใน
สถานะเตรียมเข้าสแ่ระบบ Digital Testing ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ระบบ
สนามสอบทนัท ี

 

3. เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
15 นาที 
ก่อน 

เวลาสอบ 
ในแต่ละวิชา 

 

1. แจ้งผแ้เข้าสอบให้เข้าสแ่ระบบ Digital Testing ตามขั้นตอนดังนี้ 
1.1 กรอกเขข็ระจ าตัว็ระชาชน 13 หขัก ในช่อง “ชื่อผู้ใช้งาน” 
1.2 กรอก “p” แขะ ตัวเลข 6 หลักสุดท้ายของเลขประจ าตัว

ประชาชนในช่องรหัสผ่าน 
1.3 คขิก็ุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. แจ้งให้ผแ้เข้าสอบตรวจสอบข้อมแขแบบทดสอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ทันที หากไม่ได้รับข้อมูลแบบทดสอบภายในเวลาดังกล่าวให้รีบ
ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ/หัวหน้าสนามสอบทันที 

3. แนะน าการใช้ระบบ Digital Testing ส าหรับผแ้เข้าสอบ 
เมื่อถึง 

เวลาสอบและ 
ในระหว่าง 
เวลาสอบ 

 

1. แจ้งผแ้เข้าสอบให้คขิก็ุ่ม “รีเฟรช” แขะคขิก็ุ่ม “เริ่มการจัดสอบ
ใหม่” เพื่อเร่ิมท าการทดสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
เมื่อถึง 

เวลาสอบและ 
ในระหว่าง 
เวลาสอบ 

(ต่อ) 

2. ก ากับแขะตรวจสถานการณ์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบในเวขา   
การสอบของผแ้เข้าสอบทุกที่นั่งสอบ ตขอดทั้งก ากับการสอบผ่าน
หน้าจอแสดงภาพจากกข้องวงจร็ิดในห้องสอบ หากพบว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบใดมีสถานะผิด็กติหรือพบพฤติกรรมที่ไม่
โ็ร่งใสในการสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อตรวจสอบทันที 

3. ก ากับแขะควบคุมระบบ Digital Testing ตขอดเวขาการสอบ หากมี
เหตุจ าเ็นนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ 

4. ห้าม ท ากิจกรรมที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการสอบโดยเด็ดขาด 
เช่น 
- ใช้เครื่องควบคุมระบบ Digital Testing ท าการอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวกับ     

การสอบ 
- ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบในห้องสอบแขะ

ห้องควบคุมการสอบระบบ Digital Testing 
- ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ 
- พแดคุย การท างานส่วนตัว การอ่านหนังสือ 
- ท ากิจกรรมอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ 

เมื่อหมด 
เวลาสอบ 

ในแต่ละวิชา 

1. เมื่อหมดเวขาสอบให้ตรวจสอบสถานะว่าระบบ Digital Testing ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกที่นั่งสอบได้ท าการออกจากระบบแข้ว 

2. เมื่อผแ้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ให้ด าเนินการรายงานสถานะข้อมแข    
การสอบไ็ยังสนามสอบภายใน 5 นาที  

เมื่อเสร็จสิ้น
การสอบ 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบ ด าเนินการ็ิดระบบ Digital Testing 
ห้องสอบ แขะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบทั้งหมดให้เรียบร้อย 

2. รายงานผขการ็ฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบแขะหัวหน้าสนามสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
ก่อนวันสอบ 

1 วัน 
1. เข้าร่วมการ็ระชุมคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 

Testing) ระดับสนามสอบ แขะศึกษารายขะเอียดขั้นตอนการจดัสอบ
ด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)  

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รับผิดชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่
ระบบห้องสอบ 
 

1 ชั่วโมง 
ก่อนเวลา

สอบ 

1. เดินทางถึงสนามสอบก่อนเวขาสอบไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมง รายงานตัว     
ต่อหัวหน้าสนามสอบแขะรับเอกสารการจัดสอบจากหัวหน้าสนามสอบ 
็ระกอบด้วย 
- ใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบ (สทศ. 2) จ านวน 1 ชุด/วิชา/ห้องสอบ 

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านหน้าห้องสอบ โดยจะต้องมีเอกสาร 
ติดหน้าห้องสอบ ดังนี ้
2.1 ใบรายชื่อผแ้เข้าสอบ 
2.2 ผังที่นัง่สอบ 
2.3 ตารางสอบ   
2.4 ระเบียบการเข้าห้องสอบ 

3. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการทดสอบให้อยแ่ในสถานะพร้อมใช้
งานเพื่อเตรียมเข้าสแ่ระบบ Digital Testing ตามจ านวนผแ้เข้าสอบในใบเซ็นชื่อ   
ผแ้เข้าสอบ (สทศ. 2) หากมีจ านวนเครื่องไม่เพียงพอ 
/มีผแ้เข้าสอบกรณีพิเศษ หรือ พบ็ัญหาวา่เครื่องไม่อยแ่ในสถานะ       
เตรียมสอบให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบทันที 

 
 
 

4. กรรมการคุมสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
20 นาที 

ก่อน 
เวลาสอบ 

ในแต่ละวิชา 

1. กรรมการคุมสอบให้ผแ้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อในใบรายชื่อผแ้เข้าสอบ
แขะดแผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบแข้ว อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยตรวจ
บัตร็ระจ าตัว็ระชาชนหรือบตัร็ระจ าตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีรแ็
ถ่ายแขะยังไม่หมดอาย ุไม่อนุญาตให้ผู้เขา้สอบทีไ่ม่มีบัตรแสดงตน
ดังกล่าวเข้าห้องสอบ 

2. ไม่อนุญาตให้ผแ้เข้าสอบน าสิ่งของหรืออุ็กรณ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ 
นอกจาก็ากกาแขะบัตร็ระจ าตัว็ระชาชน หรือบัตรแสดงตนเท่านั้น  

3. ก ากับให้ผแ้เข้าสอบที่ได้รบัอนุญาตให้เข้าห้องสอบแข้วนั่งสอบที่                
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบตามข าดับในผังทีน่ั่งสอบที่ติดอยแ่หน้าห้องสอบ 

15 นาที 
ก่อน 

เวลาสอบ 
ในแต่ละวิชา 

 

1. แจ้งให้ผแ้ เข้าสอบตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล บนหน้าจอระบบ Digital 
Testing หขังจากเข้าสแ่ระบบว่าตรงกับของตนเองหรือไม่ หากไม่ตรงให้  
ผแ้เข้าสอบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบทันที 

2. แจ้งให้ผแ้เข้าสอบตรวจสอบข้อมแขแบบทดสอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที    
หากไม่ได้รับข้อมแขแบบทดสอบภายในเวขาดังกข่าวให้แจ้งกรรมการคุมสอบ
ทันที 

3. ็ ระกาศให้ผแ้เข้าสอบอ่านค าชี้แจง ขั้นตอน แขะรายขะเอียดการสอบ 
จากหน้าจอแสดงผขโดยผแ้เข้าสอบจะยังไมส่ามารถท าแบบทดสอบได้
หากยังไม่ถึงเวขาสอบ 

เมื่อถึง 
เวลาสอบ 
ในแต่ละ

วิชา 

1. ็ ระกาศให้ผแ้เข้าสอบขงมือท าแบบทดสอบหขังจากคขิก็ุ่ม “รีเฟรช” 
แขะคขิก็ุ่ม “เริ่มการจัดสอบใหม่” แข้วสามารถเร่ิมขงมือท า
แบบทดสอบไดท้ันที 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
เมื่อถึง 

เวลาสอบ 
ในแต่ละ

วิชา 
(ต่อ) 

2. ห้าม ไม่ให้ผแ้เข้าสอบพแดคุย สอบถาม หรือรบกวนผแ้เข้าสอบคนอ่ืน       
ในระหว่างเวขาสอบ หากฝา่ฝนืถือว่าผแ้เข้าสอบ็ฏบิัติผิดระเบยีบ       
การสอบ 

3. ห้าม กรรมการคุมสอบอิิบายใด ๆ เพิ่มเติมจากแบบทดสอบ เว้นแต่จะ
ได้รับแจ้งจากหัวหน้าสนามสอบ 
 

เมื่อการ
สอบผ่านไป  

30 นาที 

 

1. ตรวจบัตร็ระจ าตัว็ระชาชน หรือบัตรแสดงตนของผแ้เข้าสอบอีกครั้ง
ตามข าดับผังที่นั่งสอบโดยให้ตรวจสอบรายขะเอียดจากบัตร็ระจ าตัว
็ระชาชน หรือบัตรแสดงตนกับข้อมแข็ระจ าตัวผแ้เข้าสอบที่แสดงบน
หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบของผแ้เข้าสอบว่าเ็นนบุคคขเดียวกัน
ก่อนให้ผแ้เข้าสอบขงขายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผแ้ เข้าสอบ (สทศ.2) หากมี       
ผแ้ขาดสอบให้เขียน “- ขาดสอบ -” ด้วย็ากกาหมึกสีแดงในช่องขายมือ
ชื่อผแ้เข้าสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบที่มาเกินเวลาสอบ 30 นาทีเข้าห้องสอบ       
หากผแ้ เข้าสอบมาสายก่อนเวขา 30 นาที  จะไม่ ได้รับการต่อเวขา           
ในการท าแบบทดสอบ 

 

 

-ขาดสอบ- 

กรรมการคุมสอบเขียนค าว่า      
"ขาดสอบ" ด้วยปากกาแดง 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
ในระหว่าง
เวลาสอบ 

1. ก ากับแขะเดินตรวจตราการสอบในห้องสอบตขอดเวขา หากมี          
เหตุจ าเ็นนให้แจ้งหัวหน้าสนามสอบ แขะจะต้องมีกรรมการคุมสอบหรือ
เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบอย่างน้อย 1 คน  ก ากับการสอบอยแ่ในห้องสอบ 

2. ห้าม ท ากิจกรรมที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการสอบโดยเด็ดขาด เช่น 
- พแดคุยเสียงดัง ท างานส่วนตัว อ่านหนังสือ 
- ใช้โทรศัพท์เคขื่อนที่หรืออุ็กรณ์อิเข็กทรอนิกส์เพื่อการอ่ืนใด           

ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ 
- ท ากิจกรรมอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ 

3. เมื่อผแ้เข้าสอบสอบเสร็จ ต้องนั่งในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวขาการสอบ 
 

ก่อนหมด
เวลาสอบ 
5 นาที 

 

็ระกาศให้ผแ้เข้าสอบทราบเวขาก่อนหมดเวขาสอบ 5 นาที แขะแจ้ง         
ผแ้เข้าสอบว่าระบบจะสิ้นสุดอัตโนมัติเมื่อหมดเวขาสอบ 

เมื่อหมด
เวลาสอบ 
ในแต่ละ

วิชา 

1. ็ ระกาศหมดเวขาสอบ ให้ผแ้เข้าสอบหยุดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบแขะ
คขิก็ุ่ม “ออกจากระบบ” โดยไม่ต้อง็ิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งสอบ แข้วให้    
ผแ้เข้าสอบออกจากห้องสอบ 

2. น าใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบ (สทศ. 2) ส่งมอบให้หัวหน้าสนามสอบ 
 

เมื่อเสร็จสิ้น
การสอบ 

ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบ ด าเนนิการ็ิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์แขะอุ็กรณ์ไฟฟ้าภายในห้องสอบให้เรียบร้อย 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
ก่อนวันสอบ 

1 วัน 
1. เข้าร่วมการ็ระชุมคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 

Testing) ระดับสนามสอบ แขะศึกษารายขะเอียดขั้นตอนการจดัสอบ
ด้วยระบบดิจิทัข (Digital Testing)  

2. เตรียมความพร้อมของสนามสอบร่วมกับหัวหน้าสนามสอบ  เช่น         
การติด็้าย็ระชาสัมพนัิ์ข้อมแขการสอบ 

3. ็ ฏิบัติหนา้ที่ตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 
1 ชั่วโมง 

ก่อน 
เวลาสอบ 

1. รายงานตัวต่อหัวหน้าสนามสอบก่อนเวขาสอบไมน่้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
2. ็ ระสานงานแขะอ านวยความสะดวกภายในสนามสอบให้แก่

คณะกรรมการระดับสนามสอบ ตัวแทนศแนยส์อบ แขะผแ้เข้าสอบ 
3. ็ ระชาสัมพนัิ์การสอบ ตอบขอ้ซักถาม แขะให้ข้อมแขรายขะเอียดต่างๆ 

เพื่อให้ผแ้เข้าสอบรับทราบ 
ในระหว่าง
เวลาสอบ 

1. ตรวจตราความเรียบร้อยแขะอ านวยความสะดวกภายในบริเวณ       
สนามสอบ หากพบความผิด็กติให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบทันที 

2. ็ ฏิบัติหนา้ที่ตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 
เมื่อหมด
เวลาสอบ

และเสร็จสิ้น
การสอบ 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสนามสอบให้เ็ นน็กติแขะรายงานผขการ
็ฏิบัติงานให้หัวหน้าสนามสอบทราบ 

2. จ่ายค่าตอบแทนการ็ฏิบัติงานแขะรวบรวมหขักมานค่าใช้จ่ายการด าเนินการ
จัดสอบด้วยระบบ Digital Testing ให้เ็ นนไ็ตามหขักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. รวบรวมเอกสารส่งมอบให้ตัวแทนศแนย์สอบ ดังนี้  
3.1 ใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบ (สทศ.2) 1 แผ่น/วิชา/ห้องสอบ 
3.2 แบบฟอร์มส าหรับผแ้็ฏิบัติผิดระเบียบการสอบ (สทศ.5) (ถ้ามี) 
3.3 แบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมแข (สทศ.6) (ถ้ามี) 

 

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ 
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เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
เมื่อหมด
เวลาสอบ

และเสร็จสิ้น
การสอบ 

(ต่อ) 

3.4 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดสอบด้ วย        
ระบบดิจิทัข ระดับสนามสอบ (Digital - 2)  

3.5 รายงานผขการ็ฏิบัติงานการด าเนินการจัดสอบ Digital Testing 
ระดับสนามสอบ (Digital - 3)  

3.6 เอกสารหรือหขักมานอ่ืน (ถ้ามี) 
 

 
 

เวลา บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการท างาน 
ก่อนวันสอบ  

1 วัน 
1. เข้าร่วมการ็ระชุมคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข (Digital 

Testing) ระดับสนามสอบ  
2. ด าเนินการติดรายชื่อผแ้เข้าสอบ ตารางสอบ ข้อ็ฏิบัติในการเข้าสอบ 

็ระกาศสถาบันทดสอบฯ ที่บอร์ด็ระชาสัมพันิ์ของสนามสอบแขะ     
ติดรายชื่อผแ้เข้าสอบ แผนผังทีน่ัง่สอบ ตารางสอบแขะข้อ็ฏิบัต ิ          
ในการเข้าสอบ หน้าห้องสอบทกุห้องสอบ 

3. จัดเตรียมอาคารแขะสถานที่โดยรอบให้มีความพร้อมในการสอบ 
1 ชั่วโมง 

ก่อน 
เวลาสอบ 

1. รายงานตัวต่อหัวหน้าสนามสอบก่อนเวขาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
2. ตรวจตราความเรียบร้อยแขะอ านวยความสะดวกภายในบริเวณ        
สนามสอบ หากพบความผิด็กติให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบทันที 

ในระหว่าง
เวลาสอบ 

็ฏิบัติหนา้ที่ตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 

เมื่อเสร็จสิ้น
การสอบ 

ให้ด าเนินการเก็บเอกสารต่างๆ ทั้งที่บอร์ด็ระชาสัมพันิ์แขะที่หน้าห้องสอบ 
แขะด าเนินการจัดอาคารแขะสถานที่ให้เ็ นน็กติแขะรายงานผขการ็ฏิบัติงานให้
หัวหน้าสนามสอบทราบ 

 
 

6. นักการภารโรง 
 



คู่มือการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทลั (Digital Testing) ปีการศึกษา 2563 หน้า | 24  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารส าหรับติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
1. รายชื่อผแ้เข้าสอบ 
2. ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                 

ว่าด้วย แนว็ฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 
3. ตารางสอบ  

 

เอกสารส าหรับติดหน้าห้องสอบ 
1. รายชื่อผแ้เข้าสอบ 
2. ตารางสอบ 
3. ข้อ็ฏิบัติแขะระเบียบการสอบ 
4. แผนผังที่นั่งสอบ 
5. ค าเตือน ข้อ็ฏิบัติของกรรมการคุมสอบแขะผแ้เข้าสอบ  

 
 

 
 
 

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดสอบ 
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 ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
1. ไม่มีเขขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
3. ไ็ผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
4. ไ็สายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบในวิชานั้น 
5. ไม่อนุญาต ให้น าเครื่องมืออุ็กรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวขา 
7. อนุญาต ให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเ็นนนาฬิกาิรรมดาที่ใช้ดแเวขา

เท่านั้น) 
 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  
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 สิ่งที่อนุญาตให้น าเข้าไปในห้องสอบ  
1. หขักมานที่ ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ ได้แก่ บัตร็ระจ าตัว็ระชาชน                           

บัตร็ระจ าตัวนักเรียนที่มีรแ็ถ่าย หรือบัตรที่ทางราชการเ็นนผแ้ออกให้โดย        
มีรแ็ถ่ายแขะยังไม่หมดอายุ 

2. ็ากกา (ส าหรับใช้ในการเซ็นชื่อเข้าสอบ) 

 



คู่มือการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทลั (Digital Testing) ปีการศึกษา 2563 หน้า | 27  

 
 
 
 

1. สทศ.2  ใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบ  
2. สทศ.3  ใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบกรณีพิเศษ  
3. สทศ.5  แบบฟอร์มส าหรับผแ้็ฏิบัติผิดระเบียบการสอบ  
4. สทศ.6  แบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมแขผแ้เข้าสอบ  
5. Digital - 1  บัญชีรับใบเซ็นชื่อผแ้เข้าสอบแขะบัตรแจ้งรหัสผแ้ใช้ (Username) แขะ

รหัสผ่าน (Password) ของผแ้เข้าสอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ 
6. Digital – 2  ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัข 

ระดับสนามสอบ 
7. Digital - 3  รายงานผขการ็ฏิบัติงานการจัดสอบ Digital Testing ระดับสนามสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารก ากับการจัดสอบ 
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สทศ.2 
 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

 
ระดับชั้น.....................................รหัสศแนย์สอบ.....................................ชื่อศแนย์สอบ............................................. 
รหัสสนามสอบ..............................ชื่อสนามสอบ......................................ตึก/อาคาร..............................ชั้น.........
ห้องสอบ......................รหัสชุดวิชา............ชื่อวิชา............................วันที่สอบ........................เวขาสอบ............น.
เขขที่นั่งสอบ..................... - ..................... = .......... คน 
 
ข าดับที่ เขขที่นั่งสอบ   เขข็ระจ าตัว็ระชาชน             ชื่อ – สกุข                         ขายมอืชื่อ                         
 
   1  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   2  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   3  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   4  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   5  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   6  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   7  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   8  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   9  ...................... .................................   .............................. ............................ 
   10 ...................... .................................   .............................. ............................ 
  ........ ...................... .................................   .............................. ............................ 
  
 
  จ านวนผแ้มีสิทิิ์สอบ  ............  คน 
  จ านวนผแ้เข้าสอบจริง  ............  คน 
  จ านวนผแ้ขาดสอบ  ............  คน 
 
 
  ขายเซ็นเจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ 1............................................................. 
  ขายเซ็นกรรมการคุมสอบ 1.............................................................  
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สทศ.3 
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 

 
ระดับชั้น.......................................รหัสศแนย์สอบ........................................ชื่อศแนย์สอบ.............................................. 
รหัสสนามสอบ................................ชื่อสนามสอบ.........................................ตึก/อาคาร..............................ชั้น..........
ห้องสอบ......................รหัสชุดวิชา............ชื่อวิชา..............................วันที่สอบ...........................เวขาสอบ.............น. 
 

เลขที่นั่งสอบ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ชื่อ – สกุล 

(เขียนตัวบรรจง) 
ชื่อโรงเรียน 

ลายเซ็น 
ผู้เข้าสอบ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รวมจ านวนผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ) ทั้งหมด คน 

 
       ขงชื่อ.......................................กรรมการคุมสอบ คนที่ 1        

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

                     ขงชื่อ.......................................กรรมการคุมสอบ คนที่ 2        
              (..................................................) 
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สทศ.5 

แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  

 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 2/2563    การสอบ B-NET    การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 การสอบ V-NET   การสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งท่ี 1/2564   การสอบวดัสมรรถนะครู ครั้งท่ี 2/2564 

 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 1/2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับผู้เข้าสอบ  
ชื่อ–สกุข..........................................................................ระดับชั้น..................................เขขที่นั่งสอบ.................. 
เขข็ระจ าตัว็ระชาชน............................................ชื่อโรงเรียน...........................................................................
โทรศัพท์มือถือ...........................................................สอบวิชา.............................................รหัสวิชา.................... 
วันที่สอบ...................................................เวขา........................น. ชื่อศแนย์สอบ..................................................... 
ชื่อสนามสอบ...............................................................ตึก/อาคาร.................................ชั้น............ห้อง................ 

กรณีไม่มีหขักมานการเข้าสอบ   กรณีผิดสนามสอบ     กรณีอื่น ๆ (ระบุ)........................................... 
 

      ทั้งนี้ ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ข้อความข้างตน้เ็ นนจริงทุก็ระการ แขะรับทราบว่าการ็ ระกาศผขสอบอยแ่ในดุขยพินิจของ สทศ. 
                        ขงชื่อ...........................................(ขายมือชื่อผแ้เข้าสอบ) 
                        (.............................................) 
รับทราบแขะยืนยันวา่เหตุผขเ็นนจริง 
 

ขงชื่อ.....................................กรรมการคุมสอบ คนที่ 1   ขงชื่อ...........................................กรรมการคุมสอบ คนที่ 2 
    (........................................)      (.............................................) 
ส าหรับสนามสอบ (ต้องระบุให้ชัดเจน) 
ความเห็นหัวหน้าสนามสอบ
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     ขงชื่อ..............................................(หัวหน้าสนามสอบ) 
                                                           (..............................................) 
ความเห็นตัวแทนศูนย์สอบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     ขงชื่อ..............................................(ตัวแทนศแนย์สอบ) 
                                                                    (..............................................) 
ความเห็น สทศ. 
..............................................................................................................................................................................  
      ็ระกาศผขสอบ      ไม่็ระกาศผขสอบ  
     ขงชื่อ............................................(็ระิานคณะท างานพิจารณาฯ) 
                                                           (............................................) 
 
 

หมายเหต ุ แบบฟอร์ม สทศ.5 ให้เขยีน 1 แผ่นต่อ 1 
วิชา 
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สทศ.6 
แบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  
 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 2/2563    การสอบ B-NET    การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 การสอบ V-NET   การสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งท่ี 1/2564   การสอบวดัสมรรถนะครู ครั้งท่ี 2/2564 
 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 1/2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
ระดับชั้น.................................รหัสศแนย์สอบ............................ชื่อศแนย์สอบ.......................................................... 
รหัสสนามสอบ...........................ชื่อสนามสอบ....................................................ชื่อโรงเรียน................................ 
ข้าพเจ้า เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.................................................นามสกุข............................................... 
เขขที่นั่งสอบ   
โทรศัพท์บ้าน......................................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................ 
โทรสาร.........................................................................................อีเมข์................................................................ 
 

 มีความ็ระสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ดังนี้ 
 

รายการ จากเดิม ขอแก้ไขเป็น 

1.  เพศ   

2.  ชื่อ   

3.  นามสกุล   

4.  เลขประจ าตัวประชาชน   

5.  รหัสโรงเรียน   

6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาหขักมานที่จ าเ็นน   เพือ่็ระกอบการขอแก้ไขมาด้วยแข้ว  คือ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
                                     ขงชื่อ..................................................................                              
                                                                            (....................................................................) 
                                                  วันที่......................./......................../.................. 

หมายเหต ุ การแก้ไขขอ้มแข 1 คนต่อแผน่ ไม่ต้องแยกตามรายวิชา 
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Digital - 1 
บัญชรีับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และบตัรแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ 
รหัสผ่าน (Password) ผู้เข้าสอบ ระหว่างหัวหน้าสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  
 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 2/2563    การสอบ B-NET    การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 การสอบ V-NET   การสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งท่ี 1/2564   การสอบวดัสมรรถนะครู ครั้งท่ี 2/2564 
 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 1/2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระดับชั้น.............................................................. วันที่สอบ...................................................................... 
รหัสสนามสอบ..................................................... ชื่อสนามสอบ................................................................ 
รหัสศแนย์สอบ....................................................... ชื่อศแนย์สอบ.................................................................. 
รหัสวิชา......................ชื่อวิชา.............................. วันที่สอบ...........................เวขาที่สอบ.......................น. 
 

ห้องสอบ 
จ านวนใบเซ็นชื่อ  
(สทศ.2) (แผ่น) 

จ านวนบัตรแจง้รหัส 
ผู้เข้าสอบ (คน/

แผ่น) 
ผู้รับเอกสาร 

    
    
    
    
    

รวม
จ านวน 

   

 
หมายเหต ุ ได้นับครบถ้วนตามที่ระบุไว้แข้วจึงขงนามรับเอกสาร 
 
 
    ขงชื่อ...................................................................หัวหน้าสนามสอบ 
                        (.......................................................................) 
                                    ......................./......................../....................... 
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Digital – 2 

ใบส าคัญรบัเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับสนามสอบ 
 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 2/2563    การสอบ B-NET    การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 การสอบ V-NET   การสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งท่ี 1/2564   การสอบวดัสมรรถนะครู ครั้งท่ี 2/2564 
 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 1/2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระดับชั้น....................................................................... วันที่สอบ......................................................................   รหัสสนามสอบ.................................................................... 
ชื่อสนามสอบ................................................................   รหัสศแนย์สอบ...............................................................   ชื่อศแนย์สอบ........................................................................ 

 

ล าดับท่ี ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน (บาท) ลายมือช่ือผู้รับเงิน วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน 
      

      
      
      
      
      
      

รวมเงิน    
 

จ านวนเงนิรวมทั้งสิน้ (ตัวอักษร).........................................................................................................    
       ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินถูกตอ้งแล้ว     
                           ลงช่ือ..................................................... หัวหน้าสนามสอบ 
                                                                                                                                 (...................................................)
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Digital - 3 

รายงานผลการปฏบิัติงานการจัดสอบ Digital Testing ระดับสนามสอบ 

 การสอบ N-NET คร้ังท่ี 2/2563    การสอบ B-NET    การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 การสอบ V-NET   การสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งท่ี 1/2564   การสอบวดัสมรรถนะครู ครั้งท่ี 2/2564 
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ระดับชั้น...............................................วันที่สอบ......................................รหัสสนามสอบ.....................................ชื่อ
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ชื่อตัวแทนศแนย์สอบ...........................................................โทรศัพท์...................................................................... 
 

ผลการปฏบิัติงาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
ห้องสอบ จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2 

   เข้าสอบ ขาดสอบ 

     

     

     

 รวมจ านวนทั้งสิ้น    
 
 

ค าชี้แจง  ให้ทา่นใส่เครื่องหมาย ขงในช่องที่ตรงกับความเ็นนจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย ขงในช่องไม่ใช่ให้ระบุ
็ัญหาแขะข้อเสนอแนะดว้ย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบตั ิ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช ่

1. คณะกรรมการระดับสนามสอบ็ฏิบัติหน้าที่ด้วย           
ความรับผิดชอบแขะเ็นนไ็ตามคแ่มือการจัดสอบฯ    

2. ผแ้เข้าสอบ็ฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ    
3. การรายงานสถานะขอ้มแขการท าแบบทดสอบ          

ด าเนินการภายใน 5 นาทีหขังเสร็จสิ้นการสอบ    
4. การด าเนินการจัดสอบของสนามสอบมคีวามเรียบร้อย 

โ็ร่งใส แขะยุติิรรม    
5. การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจากสนามสอบ    

ไ็ยังศแนย์สอบอยแ่ในสภาพ็ขอดภัย    
               ขงชื่อ...................................................หัวหน้าสนามสอบ 
                                 (.......................................................) 
                                      ……….…./…………./………….  
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วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 

 
วันอาทิตย์ที่  
4 เมษายน 

2564 

08.45 - 09.00 น. แนะน าการใช้ระบบดิจิทัล (Digital 
Testing)  ส าหรับผู้เข้าสอบ 

15  นาที 

09.00 – 12.00 น. 
(รอบท่ี 1) 

51 ความรแ้ด้านสมรรถนะหขักแขะ
สมรรถนะทั่วไ็ ระดับ ็วช.3 

180 นาที 

พัก  60  นาที 

12.45 -13.00 น. แนะน าการใช้ระบบดิจิทัล (Digital 
Testing)  ส าหรับผู้เข้าสอบ 

15  นาที 

13.00 – 16.00 น. 
(รอบท่ี 2) 

51 ความรแ้ด้านสมรรถนะหขักแขะ
สมรรถนะทั่วไ็ ระดับ ็วช.3 

180 นาที 

 
วันจันทร์ท่ี  
5 เมษายน 

2564 

08.45 - 09.00 น. แนะน าการใช้ระบบดิจิทัล (Digital 
Testing)  ส าหรับผู้เข้าสอบ 

15  นาที 

09.00 – 12.00 น. 
(รอบท่ี 1) 

51 ความรแ้ด้านสมรรถนะหขักแขะ
สมรรถนะทั่วไ็ ระดับ ็วช.3  

180 นาที 

พัก  60  นาที 

12.45 -13.00 น. แนะน าการใช้ระบบดิจิทัล (Digital 
Testing)  ส าหรับผู้เข้าสอบ 

15  นาที 

13.00 – 16.00 น. 
(รอบท่ี 2) 

51 ความรแ้ด้านสมรรถนะหขักแขะ
สมรรถนะทั่วไ็ ระดับ ็วช.3  

180 นาที 

 
 
 
 
 

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 ด้วยระบบดิจทิัล (Digital Testing)  

 (แบบทดสอบจ านวน 1 ฉบับ)  
 

สถานศกึษาดูผลได้ต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ www.niets.or.th 
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ภาคผนวก 
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การใช้งานระบบ Digital Testing ส าหรับการจัดสอบ V-NET 

(ส าหรับสนามสอบ) 
 

 
 

การเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ก่อนการทดสอบ 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ าดังนี้ 
1.1 มีหน่วย็ระมวขผขกขาง (CPU) แบบ 2 แกนหขัก (2 Core) ขึ้นไ็ 
1.2 มีหน่วยความจ าหขัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB ขึ้นไ็ 
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมแข (Hard Disk) ไมน่้อยกว่า 250 GB 
1.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.5 มีจอภาพ แ็้นพิมพ์ แขะเมาส ์
1.6 มีระบบ็ฏิบัติการ Windows7 (32 หรือ 64 bit) ขึ้นไ็ 

2. ระบบเครือข่าย มีคุณสมบัติขั้นต่ าดังนี้ 
2.1  ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ความเร็วไม่ต่ ากว่า  10/100/1000 Mbps 
2.2  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ความเร็วไม่ต่ ากว่า 100 Mbps 

3. เว็บเบราว์เซอร์ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติขั้นต่ าดังนี้ 
เว็บเบราว์เซอร์ Safari – version 5.1.7 ขึ้นไ็ หรือ 
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox – version 61.0.1 ขึ้นไ็ หรือ 
เว็บเบราว์เซอร ์Chrome – version 68.0.3.440.106 ขึ้นไ็ 
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ขั้นตอนการคุมสอบ 
1. ก่อนการทดสอบ 

 1.1 เ็ิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 1.2 ตรวจสอบความพร้อมของระบบอินเตอร์เน็ต 
 1.3 เ็ิดเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการทดสอบ (เช่น Chrome เ็นนต้น) 

 
 

 1.4 เข้าสแ่เว็บไซต์ตามที่ สทศ. ก าหนด 

 
(** ทั้งนี้ สทศ. จะเป็นผู้ก าหนด URL ของแต่ละสนามสอบ และแจ้งไปยังศูนย์สอบ
และสนามสอบก่อนวันสอบ) 
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1.5 เข้าสแ่หน้า Login  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. ระหว่างการทดสอบ 
 2.1 ให้ผแ้เข้ารับการทดสอบเข้าสแ่ระบบด้วย ชื่อผแ้ใช้งาน แขะ รหัสผ่านที่ก าหนด 
 2.2 Monitoring การทดสอบของผแ้เข้าสอบ 
3. หขังการทดสอบ 
 3.1  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าผแ้เข้าสอบได้ส่งค าตอบทุกเคร่ืองแข้ว 

3.2  ออกจากระบบ แขะ กขับเข้าสแ่เว็บไซต์ตาม URL ที่ สทศ. ก าหนดอีกครั้งเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการสอบรอบต่อไ็ 

 

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง ในการคุมสอบ 

- ถ้าผแ้เข้าสอบไม่สามารถด าเนินการเข้าสแ่ระบบการทดสอบได้ ให้ตรวจสอบตัวอักษร
เข็ก-ใหญ่ หรือภาษาที่ใช้ให้ถแกต้อง 

- ถ้าระหว่างการทดสอบเกิด็ัญหาระบบเครือข่ายขัดข้องเมื่อท าการแก้ไขแข้วให้         
ผแ้เข้าสอบกด ็ุ่ม “F5” เพื่อท าการ Refresh ระบบการทดสอบให้สามารถสอบต่อได้ 

- ในกรณีที่ผแ้เข้าสอบจ าเ็นนต้องเ็ขี่ยนเครื่องที่ใช้ในการทดสอบ สามารถใช้ชื่อผแ้ใช้งาน
แขะรหัสผ่านเดิมเพื่อเข้าสแ่ระบบการทดสอบ แขะท าข้อสอบต่อจากเดิมได้ โดยระบบ
จะหยุดนับเวขาถอยหขังเมื่อผแ้ เข้าสอบออกจากระบบเครื่องเดิมแขะจะเริ่ม            
นับเวขาถอยหขัง หขังจากที่ผแ้เข้าสอบท าการเข้าสแ่ระบบอีกครั้ง 
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ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ 
1. การเข้าสแ่ระบบการทดสอบด้วยระบบดิจทิัข 

1.1 ผแ้เข้าสอบกรอกชื่อผแ้ใช้งานแขะรหัสผ่านตามที่ก าหนด 
1.2 คขิก็ุ่ม “เข้าสแ่ระบบ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

1.2 
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2. เขือกแบบทดสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ  
2.1 เมื่อเข้าสแ่ระบบแข้วจะ็รากฏรายการของแบบทดสอบที่มีอยแ่ในระบบ 
2.2 เมื่อถึงเวขาเร่ิมท าข้อสอบตามทีก่ าหนด ให้ผแ้เข้าสอบคขิก็ุ่ม “รีเฟรช” ของ

แบบทดสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ แบบทดสอบจะเ็ขี่ยนสถานะจาก 
Disable เ็นน Enable 

2.3 ให้ผแ้เข้าสอบคขิก็ุ่ม “เร่ิมการจัดสอบใหม่” ที่อยแ่มุมขวาข่างใตร้ายการ
แบบทดสอบที่ต้องการเพื่อเข้าสแก่ารทดสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 

2.2 

2.3 
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3. วิิีการท าแบบทดสอบ  
3.1 การเขือกค าตอบ 
3.2 การเขือกไ็ยังข้อถัดไ็ 

3.2.1 คขิกเขือกข าดับข้อ 
3.2.2 หรือ คขิก็ุ่ม “ถัดไ็” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1 
3.2.2 

3.1 



คู่มือการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทลั (Digital Testing) ปีการศึกษา 2563 หน้า | 48  

 
3.3 การตรวจสอบสถานะการท าข้อสอบ 
 3.3.1 แสดงสถานะการท าแบบทดสอบ 
 3.3.2 เครื่องมือการน าทาง ส าหรับเขือกข าดับข้อที่ยังไม่ได้ท าแบบทดสอบ 
 3.3.3 แถบแสดงสถานะการท าแบบทดสอบ (Progress bar) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 

3.3.3 
3.3.1 

3.3.2 
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3.4 การส่งแบบทดสอบแขะออกจากระบบ 

3.4.1 เมื่อท าแบบทดสอบถึงข้อสุดท้ายแข้ว คขิก็ุ่ม “หยุดสอบ” เพือ่ส่ง
แบบทดสอบ 

3.4.2 คขิก็ุ่ม “ตกขง”  เพื่อยืนยันการส่งแบบทดสอบ  
3.4.3 คขิก็ุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อท าการออกจากระบบ 
 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

3.4.3 

3.4.2 

3.4.1 




