
 
(นายสมบรูณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๑๒๓              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
                     เลขที่ ๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกระโรม ต ำบลโพธิ์เสด็จ 
                     อ ำเภอเมือง นครศรีธรรมรำช  ๘๐๐๐๐ 

                       ๑๓  มกรำคม   ๒๕๖๓   

เรื่อง   เชิญประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/ประธำนสนำมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  (ส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมรำช) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ตำรำงกำรประชุมและเอกสำรประกอบค ำชี้แจง        จ ำนวน     ๑   ชุด 
  ๒. ร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ O-NET จ ำนวน    ๑ ชุด 

  ตำมที่  สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนดจัดกำรทดสอบ                        
ทำงกำรศึกษำ ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ในวันที่                         
๑ – ๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ และทำง สทศ. ประกำศผลสอบวันที่ ๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๓  ซึ่งตำมโครงสร้ำงกำร
จัดกำรสอบนั้นจะมีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒  ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์สอบ ซึ่งมีโรงเรียนเข้ำ
ร่วมทดสอบ จ ำนวน ๙๗ โรงเรียน  โดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  จัดสนำมสอบ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒  จ ำนวน  ๔๗ สนำมสอบ 

                     ในกำรนี้  เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดสอบดังกล่ำว   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๒ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นศูนย์สอบ  ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรด์ปำร์ค อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช  ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ประธำนสนำม
สอบ  จ ำนวน  ๑ คน, กรรมกำรกลำง  จ ำนวน  ๑  คน  และ  ผู้ประสำนงำนสนำมสอบ  จ ำนวน  ๑ คน  รวม
สนำมสอบละ ๓ คนและให้โรงเรียนส่งรำยชื่อผู้เข้ำประชุมในวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำว ผ่ำนระบบออนไลน์ 
(www.sea12.go.th>  เมนู ๑๘ ระบบบริกำรของ สพม.๑๒>ระบบบริหำรกำรประชุม) โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ รับผิดชอบค่ำอำหำร  และค่ำพำหนะเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมและให้ผู้เข้ำ
ประชุมน ำหลักฐำนรำยงำนเดินทำงและบันทึกขออนุมัติไปรำชกำร, บันทึกขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปรำชกำร 
น ำส่งในวันประชุมด้วย  ทั้งนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมกำรประจ ำ
สนำมสอบข้ำงต้นเข้ำร่วมประชุม  โดยพร้อมเพรียงกัน 

               จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป    

ขอแสดงควำมนับถือ 

   

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
โทร. 0-7534-5050 ต่อ 106 
โทรสำร. 0-7534-3575 
www.sea12.go.th E-mail : wichain11@gmail.com 

mailto:wichain11@gmail.com


 

เอกสารที่โรงเรียนต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 

  ๑.ให้ประธำนสนำมสอบ   ประสำนรำยชื่อและส่งร่ำงค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดสอบ O-NET จ ำนวน  ตำมรำยกำร และตำมเกณฑ์ท่ี สทศ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  และ
ให้น ำส่งไฟล์ค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ ไปยัง  ศน วิเชียร    ระบบ MY OFFICE  ก่อน 
วันท่ี  ๑๕  มกรำคม  ๒๕๖๒ 
                   ๒. ส ำรวจรำยชื่อนักเรียนท่ียังไม่ได้แจ้งชื่อไปยัง สทศ และนักเรียนคนนั้นต้องสอบ                 
O-NET  ในระดับ ม.๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ นี้  ให้ท ำหนังสือรำชกำร แจ้งขออนุมัติให้นักเรียน เข้ำ
สอบกรณีพิเศษ  มำยัง สพม .๑๒ โดยด่วน 
                   ๓. เอกสำร ข้อ  ๑-๒  ให้ใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน  (ตำมแบบท่ีแนบ ไฟล์ WORD)  
                   ๔.  ในกรณีน ำรถส่วนตัวมำเข้ำร่วมประชุม  ให้ผู้เข้ำประชุม น ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุญำตใช้รถยนต์ส่วนตัว มำแนบเอกสำรรำยงำนกำรเดินทำงในวันประชุมด้วย 
                   ๕. ให้ประธำนสนำมสอบ น ำส ำเนำเลขที่บัญชีโรงเรียน เพ่ือใช้ในกำรโอนเงินค่ำใช้จ่ำย
(ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ ) ผ่ำนระบบบัญชี 
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ตัวอย่าง (ร่าง) 
คณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
อ าเภอ .เชียรใหญ่............ 

สนามสอบท่ี ...... โรงเรียน................ 
.................................................................................. 

๑. หัวหน้าสนามสอบ ประกอบด้วย                                                                                                                       
 ...........................  ผู้อ านวยการโรงเรียน...............................  หัวหน้าสนามสอบ 
๒. คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย                                                                                                                        
 ๒.๑ ...................................   ครูโรงเรียน...................................    กรรมกำรกลำง                                    
 ๒.๒ ..................................... ครูโรงเรียน.....................................  กรรมกำรกลำง                                  
 ๒.๓ .....................................  ครูโรงเรียน....................................   กรรมกำรกลำง                                        
 ๒.๔  
๓. ตัวแทนศูนย์สอบ(ผู้สังเกตกำรณ์ประจ ำสนำมสอบ)  ประกอบด้วย                                                                                                                         
 ๓.๑ .................................   ต ำแหน่ง…………………………. 
     ๓.๒ ..................................   ต ำแหน่ง............................... 
๔. ประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย                                                                                                                      
 ………………………………..  ครูโรงเรียนเชียรใหญ่   ประชำสัมพันธ์ 
๕. พยาบาล  ประกอบด้วย                                                                                                                                  
 …………………………………  ครูโรงเรียนเชียรใหญ่  พยำบำล 
๖. กรรมการคุมสอบ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ห้องสอบที่ ๑                                                                                                                                                     
๑. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม  
๒. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม 
ห้องสอบที่ ๒                                                                                                                                                         
๑. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม  
๒. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม 
 
ห้องสอบที่ ๓                                                                                                                                                                      
๑. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม  
๒. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม 
 



ห้องสอบที่ ๔                                                                                                                                                         
๑. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม  
๒. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม 
 
ห้องสอบที่ ๕                                                                                                                                                   
๑. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม  
๒. …………………………………………..  ครูโรงเรียน…………………………….  กรรมกำรคุม 
 

๗. นักการภารโรง  ประกอบด้วย                                                                                                                                               
 ๓.๑ ............................   นักกำรโรงเรียนเชียรใหญ่   กรรมกำรจัดห้องสอบ                    
 ๓.๒ ...............................   นักกำรโรงเรียนเชียรใหญ่   กรรมกำรจัดห้องสอบ 
๘. เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย                                                                                  
 .....................................  นักกำรโรงเรียนเชียรใหญ่ 

******************* 
              

หมายเหตุ   ให้ปฏิบัติตามระเบียบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
               ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

 
  

**** ให้ใช้รูปแบบค าสั่งตามฟอร์มที่แจ้งมาพร้อมนี้ **** 



 
ตารางการประชุมชี้แจง 

การเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 17 และ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรด์นปาร์ค  จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง 

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

วัน  เดือน  ปี  08.30 - 09.00 
น. 

09.00 – 10.30 น. 10.45 – 12.00 น. 12.00 – 13.00  น. 13.00 – 14.30 น. 14.45 –16.00 

 

 

17 ,20 
มกราคม   
2563 

 

 

 
 
 
 

ลงทะเบียน 
รับเอกสาร 

 
 

พิธีเปิด 
 และบรรยายพิเศษ 

การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
( ผอ.สพม.12 ) 

 
การน าผลการสอบ                  

Per O-net   ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  
( ศน.วิเชียร ปาณะพงศ์ ) 

 
 

 
 

พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

 
การเตรียมความพร้อมการสอบ  
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ประจ าปีการศึกษา 2562 
(คณะศึกษานิเทศก์ สพม.12) 

 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และ
การรายงานผลการด าเนินการ

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ประจ าปีการศึกษา 2562 
( กลุ่มการเงิน สพม.12) 

 

 
    หมายเหตุ         - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ14.30 น.  

      -ตารางการประชุมนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม      
 
 
 


