สารบัญ
1. ขอมูลศูนยสอบ
- จํานวนศูนยสอบ
- ขอมูลการติดตามการจัดการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ)
2. บทบาทหนาที่เจาภาพศูนยสอบ (38 ศูนยสอบ)
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2558
- แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการกํากับหองสอบ (แบบศูนยสอบ 1)
- คําชี้แจงสําหรับกรรมการกํากับหองสอบ
- แบบรับ – สง แบบทดสอบ (แบบศูนยสอบ 2)
- แบบขออนุญาตเขาหองสอบ (แบบศูนยสอบ 3)
- แบบบันทึกเหตุการณ (แบบศูนยสอบ 4)
- แบบรายงานการจัดแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (แบบศูนยสอบ 5)
3. บทบาทหนาที่คณะกรรมการติดตาม การดําเนินงานศูนยสอบ
- การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานานาชาติ ประจําป พ.ศ.2558
- แบบรับ – สง แบบทดสอบ (แบบ สพฐ.1 สนก. - ผูแทน สพฐ.)
- แบบรับ – สง แบบทดสอบ (แบบ สพฐ.2 ผูแทน สพฐ. - ศูนยสอบ)
- แบบรับ – สง แบบทดสอบ (แบบ สพฐ.3 ศูนยสอบ - ผูแทน สพฐ.)
- แบบสงกระดาษคําตอบ (แบบ สพฐ.4 ผูแทน สพฐ. - สนก.)
- แบบติดตามการดําเนินงานการแขงขันทางวิชาการ (แบบ สพฐ.5 ผูแทน สพฐ. - สนก.)
- ตัวอยาง
 ใบปะหนาซองแบบทดสอบ (คณิตศาสตร ประถม/คณิตศาสตรมัธยม /
วิทยาศาสตร ประถม)
 ใบปะหนาซองแบบบันทึกความดี
 ใบปะหนาซองกระดาษคําตอบ
4. ภาคผนวก
- หนังสือ สพฐ.
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

หน้าที่ 2 จาก 10
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บทบาทหนาที่

เจาภาพศูนยสอบ (38 ศูนยสอบ)
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
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บทบาทหนาที่ของศูนยสอบ (38 ศูนยสอบ)
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
.....................................
กําหนดสอบ วันเสารที่ 14 มีนาคม 2558 พรอมกันทั้ง 38 ศูนยสอบ
วิชา

กําหนดเวลา

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา

09.00 น. – 11.30 น.
(2 ชั่วโมง 30 นาที)
09.00 น. – 11.30 น.
(2 ชั่วโมง 30 นาที)
09.00 น. – 11.00 น.
(2 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา

บันทึกความดี
กําหนดเวลา
11.40 น. – 12.00 น.
(20 นาที)
11.40 น. – 12.00 น.
(20 นาที)
11.10 น. – 11.30 น.
(20 นาที)

1. การดําเนินงานจัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.1 ตรวจสอบขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนเครือขายศูนยสอบไดยืนยัน
ใหนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ประจําป พ.ศ. 2558
และจัดหองสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ จัดพิมพใบลงลายมือชื่อ ฯลฯ ของทุกวิชาที่มีนักเรียนเขาสอบ
1.2 ประชาสัมพันธสถานที่สอบ หองสอบ เลขประจําตัวสอบ ฯลฯ ใหนักเรียน โรงเรียน และ
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนเครือขายศูนยสอบทราบ
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการกํากับหองสอบ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนิน
การจัดสอบ และแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการกํากับหองสอบ (ศูนยสอบ 1)
2. การจัดสถานที่สอบ
2.1 จัดทําปายแสดงสถานทีต่ ั้งกองอํานวยการใหชัดเจน เพื่อการประสานงานกับฝายตาง ๆ
2.2 ฝายประชาสัมพันธของสนามสอบ จัดทําปายประชาสัมพันธ แผนผังหองสอบ ปดประกาศบัญชี
รายชื่อนักเรียน เลขประจําตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบ แยกเปนรายวิชา ใหเห็นชัดเจน
2.3 จัดหองสอบโดยกําหนดจํานวนนักเรียนเขาสอบ หองละ 35 คน
2.4 จัดสถานทีร่ ับรายงานตัวนักเรียนแตละวิชาตามความเหมาะสม หรืออาจใชบริเวณหนาหองสอบ
2.5 ปดประกาศรายชื่อนักเรียน เลขประจําตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบหนาหองสอบแตละหอง
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3. การรับ – สง แบบทดสอบ / กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี
3.1 กอนวันสอบ
3.1.1 ศูนยสอบรับกลองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี (วิชาคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา /วิชาคณิ ตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา/วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา) จากผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตรวจสอบความเรียบรอย
3.1.2 ศูนยสอบสงมอบกลองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และแบบบันทึกความดี การแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) ใหประธานสนามสอบจัดเก็บเอกสาร
ในสถานทีท่ จี่ ัดเตรียมไว
3.2 วันสอบ
3.2.1 กรรมการกลางสนามสอบจายซองบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคํ าตอบ แบบบั นทึ กความดี
และใบลงลายมือชื่อนักเรียน ใหกรรมการกํากับหองสอบโดยใหกรรมการลงลายมือชื่อรับในแบบศูนยสอบ 2
3.2.2 กรณี นักเรียนมาสายเกินเวลาที่กําหนดดวยเหตุสุดวิสัย หรือลืมบัตรประจําตัวสอบ หรือไมมี
รายชื่อในประกาศ ใหนักเรียนเขียนแบบขออนุญาตเขาหองสอบ กรณีพิเศษ (แบบศูนยสอบ 3) และผูรับผิดชอบ
โครงการของเขตพื้นที่ตนสังกัดลงนามรับรอง โดยอยูในดุลพินิจของประธานสนามสอบ
3.2.3 กรณีมีเหตุการณสุดวิสัยระหวางการสอบ ขอใหผูเกี่ยวของบันทึกเหตุการณ และแนวทางแกไข
(แบบศูนยสอบ 4)
3.3 หลังการสอบ
3.3.1 ศู น ย ส อบ ตรวจสอบจํานวนกระดาษคํ าตอบนั กเรีย นให ครบถ วน เรียงตามลํ าดั บที่ นั่ งสอบ
(รวมนักเรียนที่เขาสอบและขาดสอบ) แยกตามหองสอบของแตละวิชา และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนเขาสอบ
(ฉบับทีน่ ักเรียนเซ็นชื่อในหองสอบ) จํานวน 3 ชุด ที่จะตองสงใหผูแทน สพฐ. ดังนี้
1) ซองบรรจุกระดาษคําตอบ และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนเขาสอบ
(แยกตามหองสอบของแตละวิชา)
2) ซองบรรจุบันทึกความดี และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนเขาสอบ
(แยกตามหองสอบของแตละวิชา)
3) สําเนาลายมือชื่อนักเรียนเขาสอบ 1 ชุด (ทุกหองสอบ ของแตละวิชา)
3.3.2 แบบทดสอบที่ใชในการแขงขัน ใหศูนยสอบเก็บรักษาไว 60 วัน แลวมอบใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเครือขายศูนยสอบ หรือโรงเรียน ใชประโยชนตอไป
4. การรายงานผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ศู น ย ส อบรายงานการจั ด แข งขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ ประจํ า ป พ.ศ. 2558 (รอบสอง
ระดับประเทศ) (แบบศูนยสอบ5) ทาง E-mail : imc_thailand@yahoo.com ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2558
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แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการกํากับหองสอบ

ศูนยสอบ 1
แนวปฏิบตั ิกรรมการกํากับหองสอบ

การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ)

วันเสารที่ 14 มีนาคม 2558

ขั้นตอน

การดําเนินงาน
1. คณะกรรมการกํากับหองสอบ รายงานตัวกอน เวลา 07.30 น. ลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน
กอนสอบ
ที่กรรมการกลาง และรับเอกสารรายงานตัวของนักเรียน
2. คณะกรรมการกํากับหองสอบ รับรายงานตัวนักเรียน ที่หนาหองสอบ หรือสถานที่ทกี่ รรมการกลางจัดไว
3. กรรมการกํากับหองสอบลงลายมือชื่อรับซองแบบทดสอบ จากคณะกรรมการกลาง
เวลา 07.45 – 08.30 น. (ภายในซองประกอบดวย ซองบรรจุแบบทดสอบ ซองบรรจุกระดาษคําตอบ
และซองบรรจุแบบบันทึกความดี)
4. สิ่งที่นักเรียนสามารถนําเขาหองสอบไดคือ บัตรประจําตัวสอบ ดินสอ 2B ปากกา ยางลบ
และน้ํายาลบคําผิด เทานั้น หามนําเครื่องมือสื่อสาร เครื่องชวยคิดคํานวณ และนาฬิกาทุกชนิด
เขาหองสอบ
5. เมื่อนักเรียนนั่งประจําที่สอบตามผังเลขที่นั่งสอบเรียบรอยแลว กรรมการกํากับหองสอบตรวจสอบ
บัตรประจําตัวนักเรียนใหตรงกับชื่อที่ติดไวบนโตะ
6. กอนเริ่มการสอบใหนักเรียน 2 คน ตรวจสอบความเรียบรอยของซองแบบทดสอบเพื่อเปนสักขีพยาน
และซองตองอยูในสภาพเรียบรอย ไมชํารุดเสียหาย แลวใหนักเรียนลงลายมือชื่อบนซองทุกซอง
รวมกับกรรมการกํากับหองสอบ
7. แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ โดยคว่ําแบบทดสอบไวบนโตะของนักเรียน
8. ชี้แจงรายละเอียด สรางความเขาใจในการสอบ
8.1 บอกเวลาเริ่มสอบ เวลาสิ้นสุดการสอบของแตละวิชา และใหเขียนไวบนกระดานในหองสอบ
8.2 หามนักเรียนออกนอกหองสอบกอนหมดเวลาสอบ
8.3 การคิดคํานวณสามารถทดไดในแบบทดสอบ
8.4 การเขียนตอบในกระดาษคําตอบ
วิชาคณิตศาสตร : ใชปากกาในการเขียนคําตอบ
วิชาวิทยาศาสตร : ใชดินสอตั้งแต 2B ขึ้นไป
แบบบันทึกความดี : ใชปากกาในการเขียนบรรยาย
8.5 กรณีตอบผิดตองการเปลี่ยนคําตอบ
วิชาคณิตศาสตร : ลบใหสะอาด หรือขีดฆา แลวเขียนคําตอบใหม
วิชาวิทยาศาสตร : ลบใหสะอาด และตองไมมีรอยฉีกขาด แลวระบายคําตอบใหม
9. วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ใหนักเรียนกรอกขอมูล
ชื่อ – สกุล ชื่อโรงเรียน เลขประจําตัวสอบ และอื่นๆ ดวยปากกา ลงในกระดาษคําตอบใหถูกตองครบถวน
10. วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา ใหนักเรียนใชดินสอ 2B กรอกขอมูล ชื่อ – สกุล ชื่อโรงเรียนฯลฯ
และเลขประจําตัวสอบในชอง ที่กําหนด พรอมทั้งระบายเลขประจําตัวสอบทับตัวเลขในวงกลม
 ใหตรงกัน และกําชับใหนักเรียนระบายคําตอบอยางระมัดระวัง
11. ใหนักเรียนลงลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) ในใบลงลายมือชื่อผูเขาสอบ และใหนักเรียนตรวจสอบความถูกตอง
ของคํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล ของนักเรียน หากพบวา ผิดพลาดใหนักเรียนเขียนแกไขใหถูกตอง ชัดเจน
กรณีนักเรียนขาดสอบ ใหเขียนดวยหมึกแดงวา“ขาดสอบ” ในชองลงลายมือชื่อของนักเรียนที่ขาดสอบนั้น
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ขั้นตอน

การดําเนินงาน
1. ดําเนินการสอบทุกวิชาพรอมกัน ตามเวลาที่กําหนด และเมื่อหมดเวลาสอบของแตละวิชาแลว
ระหวางสอบ ใหนักเรียนเขียนบันทึกความดี ตามกําหนดเวลา ดังนี้
วิชา

กําหนดเวลา

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา

09.00 น. – 11.30 น.
(2 ชั่วโมง 30 นาที)
09.00 น. – 11.30 น.
(2 ชั่วโมง 30 นาที)
09.00 น. – 11.00 น.
(2 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา

บันทึกความดี
กําหนดเวลา
11.40 น. – 12.00 น.
(20 นาที)
11.40 น. – 12.00 น.
(20 นาที)
11.10 น. – 11.30 น.
(20 นาที)

2. กรณีนักเรียนมาสายไมเกิน 30 นาที ใหเขาหองสอบได หากเกิน 30 นาที ใหอยูในดุลยพินิจของ
ประธานสนามสอบ แตไมมีการตอเวลาในการสอบ
3. ในขณะที่นกั เรียนกําลังทําแบบทดสอบ กรรมการกํากับหองสอบ ตรวจสอบความเรียบรอย
ปองกันการทุจริต โดยอยูในจุดที่สามารถสังเกตเห็นนักเรียนไดทั่วทั้งหอง ในกรณีที่ผูเขาสอบ
มีขอสงสัยใหยกมือขึ้น กรรมการกํากับหองสอบอธิบายขอสงสัยเปนรายบุคคลดวยเสียงเบาๆ
ไมรบกวนคนอื่น หรือหากขอสงสัยนั้นเปนสิ่งที่ตองแจงนักเรียนใหทราบทั่วกันทั้งหอง เชน
กรณีที่แบบทดสอบพิมพไมชัดหรือขอความขาดหายไป เนื่องจากการพิมพบกพรอง ฯลฯ
ใหเขียนบนกระดาน และตอบเฉพาะขอสงสัยนั้น ๆ
4. สนามสอบใหสัญญาณเตือนเวลาในการสอบ 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มสอบพรอมกันเวลา 09.00 น.
ครั้งที่ 2 เมื่อเวลาสอบผานไป 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 3 กอนหมดเวลาสอบ 5 นาที
ครั้งที่ 4 เมื่อหมดเวลาสอบ (วิชาวิทยาศาสตร หมดเวลา 11.00 น. วิชาคณิตศาสตร หมดเวลา 11.30 น.)
กรรมการกํากับหองสอบ แจงนักเรียนตามสัญญาณเตือนเวลาทุกครั้ง
5 เมื่อหมดเวลาสอบ ใหนักเรียนวางกระดาษคําตอบ /แบบทดสอบ ไวบนโตะที่นั่งสอบ
6. ไมอนุญาตใหนักเรียนนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และกระดาษทด (ถามี)
ออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
7. การเขียนบันทึกความดีใหกรรมการกํากับหองสอบ แจกแบบบันทึกความดีหลังจากหมดเวลาสอบ
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแลวดังนี้
7.1 วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เริ่มเขียนเวลา 11.40 น.
7.2 วิชาวิทยาศาสตร เริ่มเขียนเวลา 11.10 น.
และแจงเวลาใหนักเรียนเขียนแบบบันทึกความดีตามเวลาที่กําหนด คือ 20 นาที เริ่มนับเวลาตั้งแต
ใหสัญญาณนักเรียนลงมือเขียนบันทึกความดี
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ขั้นตอน
หลังสอบ

การดําเนินงาน
กรรมการกํากับหองสอบแตละวิชา ปฏิบัติดังนี้
1. ลงลายมือชื่อในกระดาษคําตอบ (วิชาวิทยาศาสตร หามลงชื่อเกินกรอบที่กําหนด)
2. เก็บกระดาษคําตอบ โดยเรียงลําดับตามเลขที่นั่งสอบของนักเรียนทุกคน รวมนักเรียนเขาสอบ
และขาดสอบ (เรียงจากนอยไปหามาก) นักเรียนที่ขาดสอบใหขีดครอม และเขียนคําวา “ขาดสอบ”
ดวยปากกาสีแดง ในกระดาษคําตอบของนักเรียนที่ขาดสอบ
3. ตรวจสอบจํานวนกระดาษคําตอบใหถูกตองครบถวนตามจํานวนนักเรียน
4. เก็บแบบบันทึกความดี ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 2 - 3
5. การบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และแบบบันทึกความดี ใหบรรจุ 3 ซองโดยไมตองปดผนึก
ดังนี้
ซองที่ 1 ซองบรรจุแบบทดสอบ และกระดาษทด (ถามี)
ซองที่ 2 ซองบรรจุกระดาษคําตอบ และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
ซองที่ 3 ซองบรรจุแบบบันทึกความดี และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
6. สรุปจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ ขาดสอบ และเขียนเลขที่นั่งสอบของนักเรียนที่ขาดสอบไวในใบปะหนา
ซองกระดาษคําตอบ และหนาซองแบบบันทึกความดี พรอมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการกํากับการสอบ
7. นําซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และซองแบบบันทึกความดี ที่ตรวจสอบและบรรจุ
เรียบรอยแลว ไมตองปดผนึก สงคณะกรรมการกลาง และรวมกับคณะกรรมการกลางตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง พรอมลงลายมือชื่อรับ – สง (แบบศูนยสอบ 2)

ทั้งนี้ ไดจัดทําสรุปคําชี้แจงสําหรับกรรมการกํากับหองสอบ บรรจุไวในซองขอสอบทุกซองดวยแลว
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คําชี้แจง สําหรับกรรมการกํากับหองสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(ระดับประเทศ)
กรรมการกํากับหองสอบ ดําเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบ จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ บัตรประจําตัวสอบของนักเรียน ใบลงลายมือชื่อนักเรียน และชี้แจงให
นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญของการสอบ และเวลาที่ใชสอบ
2. กอนเปดซองบรรจุแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ ใหกรรมการกํา กับหองสอบ และตัวแทนนักเรียน จํานวน
2 คน ตรวจสอบความเรียบรอย ของซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และลงลายมือชื่อ กํากับที่หนาซอง
ทุกซอง หากพบความผิดปกติ ใหรีบแจงประธานสนามสอบ
3. แจกกระดาษคําตอบและแบบทดสอบ โดยคว่ําหนาแบบทดสอบไวบนโตะที่นั่งสอบของนักเรียน ใหเวลานักเรียน
กรอกขอมูล ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน เลขประจําตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ และอื่น ๆ ลงในกระดาษคําตอบใหถูกตอง
4. เขียนวิชาที่สอบ เวลาเริ่มสอบ และหมดเวลาสอบ บนกระดานในหองสอบ
5. ใหนักเรียนเปดแบบทดสอบพรอมกัน กรรมการกํากับหองสอบ อานคําชี้แจงของแบบทดสอบ วิธีตอบคําตอบ
และแจงเวลาที่ใชในการสอบใหนักเรียนเขาใจ เมื่อไดยินเสียงประกาศจากกรรมการกลาง ใหนักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบ อนุญาตใหนักเรียนทดหรือเขียนลงในแบบทดสอบได
6. ใหนักเรียนลงลายมือชื่อเขาสอบ ในใบลงลายมือชื่อนักเรียนใหครบทุกคน (กรณีนักเรียนขาดสอบใหกรรมการ
กํากับหองสอบเขียน “ขาดสอบ” ดวยหมึกสีแดง ในชองลงลายมือชื่อของนักเรียนที่ขาดสอบ)
7. ขณะที่นักเรียนกําลังทําแบบทดสอบ กรรมการกํากับหองสอบตรวจสอบความเรียบรอยของการสอบ
โดยยืนที่มุมใดมุมหนึ่งของหอง กรณี นักเรียนมีขอสงสัยใหยกมือ เพื่อกรรมการกํากับหองสอบจะไดอธิบาย
ขอสงสัยเปนรายบุคคล หรือถาขอสงสัยนั้นเปนสิ่งที่จําเปนตองแจงใหนักเรียนทราบทั้งหองใหเขียนบนกระดาน
8. กรรมการกํากับหองสอบลงลายมือชื่อ ในกระดาษคําตอบ และหนาซองกระดาษคําตอบใหครบถวน
9. ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลา (ยกเวนในกรณีที่จําเปน)
10. กรรมการกลาง ณ สนามสอบ จะใหสัญญาณเตือนเวลาในการสอบ จํานวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มสอบพรอมกันเวลา 09.00 น.
ครั้งที่ 2 เมื่อเวลาสอบผานไป 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 3 กอนหมดเวลาสอบ 5 นาที
ครั้งที่ 4 หมดเวลาสอบ(วิชาวิทยาศาสตร หมดเวลา 11.00 น. /วิชาคณิตศาสตร หมดเวลา 11.30 น.)
กรรมการกํากับหองสอบ แจงนักเรียนตามสัญญาณเตือนเวลาทุกครั้ง
11. เมื่อหมดเวลาสอบ ใหนักเรียนนํากระดาษคําตอบและแบบทดสอบ วางไวบนโตะของนักเรียนแตละคน
และหามนักเรียนนํากระดาษคําตอบ แบบทดสอบ และกระดาษทด ออกจากหองสอบ
12. กรณีมีนักเรียนขาดสอบ ใหกรรมการกํากับหองสอบ เขียนชื่อ - สกุล และรายละเอียดทุกรายการของนักเรียน
ที่ขาดสอบลงในกระดาษคําตอบของนักเรียนที่ขาดสอบ พรอม เขียนครอมดวยปากกาสีแดงวา “ขาดสอบ”
13. เก็บ กระดาษคํ าตอบ แบบทดสอบ และกระดาษทด โดยเรีย งตามเลขที่ นั่ งสอบของนั กเรีย นทุ กคนรวมทั้ ง
นักเรียนที่ขาดสอบ และใหบ รรจุ ลงในซองกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และรวบรวมกระดาษทดใสในซอง
แบบทดสอบ พรอมทั้งระบุจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ จํานวนนักเรียนที่ขาดสอบ จํานวนกระดาษคําตอบที่ในซอง
กระดาษคําตอบ และนําสงคณะกรรมการกลาง
*************
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คําชี้แจงเพิ่มเติม สําหรับกรรมการกํากับหองสอบ
วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(รอบสอง ระดับประเทศ) ประจําป พ.ศ. 2558
…………………………………….
1. กรรมการกํากับหองสอบ ชี้แจง สรางความเขาใจ ใหนักเรียนที่เขาสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ในรายละเอียด ดังนี้
1.1 การสอบวิชาวิทยาศาสตร จะตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร หากนักเรียน
ไมปฏิบัติตามคําชี้แจง เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสามารถตรวจใหคะแนนได และเนนใหนักเรียนใชดินสอตั้งแต
2 B ขึ้นไป ในการเขียนลงในกระดาษคําตอบ
1.2 กรอกชื่อ-สกุล โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนยสอบ หองสอบ เลขที่ นั่ง
สอบ เลขประจําตัวสอบ
1.3 การระบายทึบเลขประจําตัวสอบ และกรณีจะเปลี่ยนคําตอบใหม ตองลบคําตอบเดิมให
สะอาด แลวจึงระบายคําตอบใหม
1.4 กระดาษคําตอบมี 1 แผน ใหนักเรียนเขียนขอมูลตาง ๆ ลงในกระดาษคําตอบใหครบถวน
(ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนยสอบ เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวสอบ )

1.5 การเขียนเลขประจําตัวสอบ ใหเขียนชิดซายตั้งแตชองที่ 1 เปนตนไป
โดยเขียนเลขประจําตัวสอบ ลงในชองกรอบสี่เหลี่ยม และระบายทึบ
ในวงกลม ใหตรงกับตัวเลขในชองที่นักเรียนไดเขียนไวแลว

1.6 ในการตอบ ใหระบายทึบในวงกลมใหเต็มวง ในชองที่ตรงกับตัวเลือก    หรือ 
(หามระบายทึบออกนอกวงกลม)
1.7 ใน แต ล ะข อ มี คํ าตอบ ที่ ถู ก ต อ ง ห รื อ เห ม าะสม ที่ สุ ด เพี ยงคํ า ตอบ เดี ย ว ตั วอย า ง
ถาตัวเลือก  เปนคําตอบที่ถูกตองใหทําดังนี้

 
ถาตองการเปลี่ยนตัวเลือกใหม ตองลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมใหสะอาด จนหมดรอยดําแลว
จึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม
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-21.8 อยาขีดเขียนเครื่องหมายใด ๆ ลงบนกระดาษคําตอบนอกเหนือจากที่กําหนด โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในกรอบที่มีตัวเลือก     (กรอบของเลขประจําตัวสอบ และกรอบของคําตอบ)
1.9 อยาทํากระดาษคําตอบ ยับ / ขาด / สกปรก
2. กรรมการกํากับหองสอบ ตรวจสอบความถูกตองในการระบายเลขประจําตัวสอบของนักเรียน
โดยนักเรียนตองระบายทึบทับลงในวงกลมใหตรงกับตัวเลขที่เขียนในกรอบเลขประจําตัว
3. นักเรียนที่ขาดสอบ ใหเขียนเลขประจําตัวสอบนักเรียนที่ขาดสอบลงในกระดาษคําตอบ
ดวยหมึกแดง ดังภาพตัวอยาง

2558
 ด.ช.  ด.ญ…………………………………………………นามสกุล…………………………
โรงเรียน (ป 2557) …………………………………………………………………………
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………………………………………….เขต…….
ศูนยสอบ………………..หองสอบ………………………..เลขที่นั่งสอบ……………………………









4. กรรมการกํากับหองสอบ ลงชื่อในกรอบลงชื่อกรรมการกํากับหองสอบเทานั้น
หามลงชื่อเกินกรอบที่กําหนด
*********************************************
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แบบศูนยสอบ 2
แบบรับ – สง แบบทดสอบ

แบบรับ-สงของกรรมการกลาง กรรมการสนามสอบ และกรรมการกํากับการสอบ
(แบบทดสอบ / กระดาษคําตอบ /แบบบันทึกความดี)
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ศูนยสอบที.่ .............................สพป. ...........................................................เขต................................................
สพม. เขต.....................................................จังหวัด..........................................
สนามสอบโรงเรียน..........................................................................................................................................
วิชา...............................................ระดับ..........................................จํานวนหองสอบ..............................หอง
รายการ
หอง
สอบที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลขที่แบบทดสอบ
และ
เลขที่กระดาษคําตอบ

เลขที่
แบบบันทึกความดี

ลงชื่อกรรมการ
รับ – สง เอกสารกอนสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กํากับ
กลาง
หองสอบ

ลงชื่อกรรมการ
รับ – สง เอกสารหลังสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กํากับ
กลาง
หองสอบ

ลงชื่อ.....................................................ประธานสนามสอบ
(....................................................)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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แบบศูนยสอบ 3
ขออนุญาตเขาหองสอบ กรณีพิเศษ

แบบขออนุญาตเขาหองสอบ กรณีพิเศษ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจําป 2558
ศูนยสอบที่ .........สพป. .................................. เขต .........
สพม. เขต ......... จังหวัด.......................
เรียน ประธานสนามสอบ

---------------------------------------------------

ขาพเจา ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว......................................................สกุล..............................................
นักเรียนโรงเรียน .................................................................... สพป/สพม.........……………...........……….เขต .......
เขาสอบแขงขันวิชา
( ) คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
( ) คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
( ) วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ขออนุญาตเขาหองสอบในกรณีพิเศษ เนื่องจาก
( ) มาสายเกิน 30 นาที เนื่องจาก……………………................................................
( ) ไมมีรายชื่อในประกาศของ สพป./สพม./ศูนยสอบ
( ) ลืมบัตรประจําตัวสอบ/บัตรประจําตัวสอบหาย
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................
ลงชื่อนักเรียน ...............................................................
ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.........................................................
ขอรับรองวานักเรียน ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.......................................สกุล........................................
มีสิทธิเขาสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
ลงชื่อ …………………………………….
(…………………………………………..)
ผูรับผิดชอบโครงการฯ ของ สพป. /สพม. .........……………………......…..
ความคิดเห็นของ ประธานสนามสอบ
ศูนยสอบที่…………………………………
(
) อนุญาต
(
) ไมอนุญาต
ลงชื่อ....................................................
(…………………………………………)
ประธานสนามสอบ
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แบบบันทึกเหตุการณ

แบบศูนยสอบ 4
บันทึกเหตุการณ

การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
ศูนยสอบที่ .........สพป. .................................. เขต .........
สพม. เขต ......... จังหวัด.........................
วันเสารที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา........................... น.
……………………………………………

กรณีเหตุการณ (โปรดระบุรายละเอียด)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
แนวทางปฏิบัติแกไข

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ผูบันทึก
(......................................................................)

ลงชื่อ......................................................................ประธานสนามสอบ
(......................................................................)
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แบบศูนยสอบ 5
แบบรายงานการจัดแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ

แบบรายงาน
การจัดแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
ศูนยสอบที่ .........สพป...................................เขต .........
สพม. เขต ......... จังหวัด.......................
---------------------------------------------

1. ขอมูลผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ - สกุล..................................................................................................... ตําแหนง.......................................
กลุม / กลุม งาน.................................... โทรศัพทที่ทํางาน........................... โทรศัพทมือถือ...........................
e-mail : ............................................................................................................................................................
2. ขอมูลของศูนยสอบ
2.1 สถานทีจ่ ัดสอบ
วิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา

สถานที่สอบ / โรงเรียน

อําเภอ/จังหวัด

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
2.2 จํานวนหองสอบ / นักเรียน
วิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
รวม

จํานวนหองสอบ
นักเรียน
(หอง)
มีสิทธิ์สอบ (คน)

นักเรียน
เขาสอบ (คน)

นักเรียน
ขาดสอบ (คน)

3. การดําเนินงานในการเตรียมความพรอมกอนการแขงขัน / ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข
3.1 ดานการติดตอสื่อสารและประสานงานกับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเครือขายศูนยสอบ .....................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.2 ดานการประชาสัมพันธการสอบ ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.3 ดานขอมูลและโปรแกรมการจัดหองสอบและแบบรายงาน ......................................................................
...............................................................................................................................................................
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3.4 ดานการจัดเตรียมสถานที่จัดสอบ ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.5 ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. สภาพการดําเนินการจัดสอบ และการปฏิบัติงานของศูนยสอบในวันสอบ..................................... ..............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. งบประมาณที่ไดรับและการบริหารงบประมาณ
งบประมาณที่ศูนยสอบไดรับจาก สพฐ. .......................... บาท
งบประมาณอื่นเพิ่มเติม

จาก................................................

จํานวน................................................บาท

การบริหารงบประมาณ

คาวัสดุ ............................. บาท

คาตอบแทน .................................. บาท

คาใชสอย ......................... บาท

อื่น ๆ (ระบุ) .................................. บาท

6. ปญหา / อุปสรรค และการแกปญหาของศูนยสอบระหวางการดําเนินงานจัดแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ขอเสนอแนะ / แนวทางการดําเนินงานครั้งตอไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.

file เอกสารแนบทาย (โครงการ คําสั่ง ภาพกิจกรรมการดําเนินงานจัดสอบ ฯลฯ)

ลงชื่อ...................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(........................................................)
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บทบาทหนาที่

คณะกรรมการติดตาม การดําเนินงานศูนยสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนยสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
ระหวางวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2558
.....................................................
1. การรับ – สง แบบทดสอบ และเอกสารตาง ๆ จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนยสอบ รับแบบทดสอบ และเอกสารติดตามการดําเนินงาน
ของศูนยสอบจาก สนก. ดังนี้
1.1.1 แบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ จํานวน 3 วิชา
(คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา )
1.1.2 แบบบันทึกความดี
1.1.3 แบบ สพฐ. 1 : แบบรับ – สง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี
(สนก. – ผูแทน สพฐ.)
1.1.4 แบบ สพฐ. 2 : แบบรับ – สง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี
(ผูแทน สพฐ. – ศูนยสอบ)
1.1.5 แบบ สพฐ. 3 : แบบรับ-สงกระดาษคําตอบ และแบบบันทึกความดี
(ศูนยสอบ – ผูแทน สพฐ.)
1.1.6 แบบ สพฐ. 4 : แบบรับ-สง กระดาษคําตอบและแบบบันทึกความดีและเอกสารตาง ๆ
(ผูแทน สพฐ. – สนก.)
1.1.7 แบบ สพฐ. 5 : แบบติดตามการดําเนินงานการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) (ผูแทน สพฐ. – สนก.)
1.2 ตรวจสอบสภาพกลองที่บรรจุแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี ใหอยูในสภาพ
เรียบรอย
1.3 ลงลายมือชื่อรับมอบแบบทดสอบ และเอกสารตาง ๆ จากผูแทน สนก.
1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนยสอบ ประสานงานการเดินทางกับผูรับผิดชอบจัดสอบของ
แตละศูนยสอบ และรวมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยสอบ
2. การสงมอบแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และแบบบันทึกความดี ใหศูนยสอบ (38 ศูนยสอบ)
2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนยสอบ สงมอบแบบทดสอบ ใหศูนยสอบ (แบบ สพฐ. 2)
รายการ ดังนี้
2.1.1 แบบทดสอบ และกระดาษคํ าตอบ จํ านวน 3 วิช า (คณิ ต ศาสตร ระดั บ ประถมศึ กษา /
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา)
2.1.2 แบบบันทึกความดี
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3. การติดตามการดําเนินงานการจัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
3.1 ประสานงานและเขารวมประชุม ชี้แจง ทําความเขาใจ และใหกําลังใจ กับคณะกรรมการดําเนินงาน
การสอบแขงขันรวมกับเจาภาพศูนยสอบ
3.2 ตรวจสอบความพรอม ความเรียบรอยของสถานที่สอบ และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการจัดสอบ
3.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา การดําเนินการสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
3.4 สังเกตการบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยสอบ
3.4.1 การประชาสัมพันธ การรับรายงานตัวของนักเรียน
3.4.2 การรับ - สง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี ระหวางกรรมการกลาง
และกรรมการกํากับหองสอบ
3.4.3 การดําเนินงานของคณะกรรมการสนามสอบ กรรมการกํากับหองสอบ
3.4.4 การประกาศใหนักเรียนเขาหองสอบ การควบคุมเวลาสอบ ตั้งแตการเริ่มทําแบบทดสอบ
จนหมดเวลาสอบ และเขียนบันทึกความดี
3.4.5 บรรยากาศการดําเนินการจัดสอบ และการทําแบบทดสอบของนักเรียน
3.4.6 การตรวจสอบกระดาษคําตอบของกรรมการกํากับหองสอบกอนสงใหกรรมการกลางสนามสอบ
3.5 บันทึกภาพกิจกรรม และขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินการจัดการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
(และจัดสง สนก.)
3.6 ประสานกรรมการกลางของศู นย สอบสํ าเนาใบลงลายมื อชื่ อนั กเรียนฉบั บลงชื่ อในห องสอบ จํ านวน
3 ชุด (ชุดที่ 1 บรรจุในซองกระดาษคําตอบ ชุดที่ 2 บรรจุในซองแบบบันทึกความดี และชุดที่ 3 สงมอบ สนก.)
4. การรับมอบกระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี แบบลงลายมือชื่อนักเรียนเขาสอบ และเอกสารตาง ๆ
จากศูนยสอบ
4.1 รับมอบซองบรรจุกระดาษคําตอบทุกวิชา ซองบันทึกความดี และสงมอบ สนก. รายการดังนี้
 กระดาษคําตอบคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
 กระดาษคําตอบคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
 กระดาษคําตอบวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
 แบบบันทึกความดี และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
 สําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนเขาสอบรวมทุกหอง ทุกวิชา จํานวน 1 ชุด (สงมอบ สนก.)
4.2 กอนลงลายมือชื่อรับเอกสารในใบปะหนาซองกระดาษคําตอบของแตละวิชา และซองแบบบันทึกความดี
ใหตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี และในแตละซองตองมีกระดาษคําตอบ จํานวน 35 ชุด
ตามจํานวนนักเรียนของแตละหองสอบ (รวมนักเรียนเขาสอบ และขาดสอบ) แลวปดผนึกซองกระดาษคําตอบ
ใหเรียบรอย
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5. เอกสารที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนยสอบ ตองนํากลับมาสงสํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา มีดังนี้
5.1 ซองบรรจุกระดาษคําตอบ มีจํานวนเทากับจํานวนหองของแตละศูนยสอบ รายการ ดังนี้
 กระดาษคําตอบคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
 กระดาษคําตอบคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
 กระดาษคําตอบวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
 แบบบันทึกความดี และสําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียน
5.2 สําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนเขาสอบรวมทุกหองสอบ ทุกวิชา จํานวน 1 ชุด
5.3 แบบรับ – สง กระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี ที่จัดสงใหศูนยสอบ (แบบ สพฐ.3)
5.4 แบบสงกระดาษคําตอบ และเอกสารตาง ๆ (แบบ สพฐ.4)
5.5 แบบบันทึกเหตุการณการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ )
(แบบศูนยสอบ 4) (ถามี)
5.6 แบบติดตามการดําเนินงานการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ )
ของแตละศูนยสอบ (แบบ สพฐ.5)
5.7 ภาพกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ ) ของศูนยสอบ
บันทึกลง CD
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แบบ สพฐ. 1
แบบรับ – สง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ
(สนก. – ผูแทน สพฐ.)

แบบรับ – สง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ แบบบันทึกความดี
ศูนยสอบ

คณิตศาสตร (ประถมศึกษา)
เลขที่แบบทดสอบ
เลขที่กระดาษคําตอบ

(ตัวอยาง) 1 – 583
ศูนยสอบ 1

เลขที่แบบบันทึกความดี

1 – 583

คณิตศาสตร (มัธยมศึกษา)
จํานวน
หอง

17

เลขที่แบบทดสอบ
เลขที่กระดาษคําตอบ

1 - 112

วิทยาศาสตร (ประถมศึกษา)

เลขที่แบบบันทึกความดี

584 – 695

จํานวน
หอง

4

เลขที่แบบทดสอบ
เลขที่กระดาษคําตอบ

1 - 645

เลขที่แบบบันทึกความดี

696 – 1340

ลงชื่อผูสงมอบ ............................................... ผูแทน สนก..
(..............................................)
ลงชื่อผูรับมอบ .............................................. ผูแทน สพฐ.
(..............................................)
วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2558

จํานวน
หอง

19

รวมจํานวนหองสอบ/
นักเรียนทั้ง 3 วิชา

30 หอง /
1,340 คน

ผูรบั ผิดชอบ
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แบบ สพฐ. 2
แบบรับ-สง แบบทดสอบ /
กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี
(ผูแทน สพฐ. - ศูนยสอบ)

แบบรับ – สง แบบทดสอบ / กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี

การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
ศูนยสอบที…
่ ……สพป. ………………………………..เขต..………..…………….
สพม. เขต..............................จังหวัด........................


แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา / กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี
เลขที่แบบทดสอบ / เลขที่กระดาษคําตอบ ตั้งแต............................ถึง..................................
เลขที่แบบบันทึกความดี
ตั้งแต............................ถึง..................................
จํานวนหองสอบ ..............หอง / จํานวน ....................... กลอง



แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา / กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี
เลขที่แบบทดสอบ / เลขที่กระดาษคําตอบ ตั้งแต............................ถึง..................................
เลขที่แบบบันทึกความดี
ตั้งแต............................ถึง..................................
จํานวนหองสอบ ..............หอง / จํานวน ....................... กลอง



แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา / กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี
เลขที่แบบทดสอบ / เลขที่กระดาษคําตอบ ตั้งแต............................ถึง..................................
เลขที่แบบบันทึกความดี
ตั้งแต............................ถึง..................................
จํานวนหองสอบ ..............หอง / จํานวน ....................... กลอง
ลงชื่อผูสงมอบ ............................................... ผูแทน สพฐ.
(..............................................)
ลงชื่อผูรับมอบ ............................................... ประธานศูนยสอบ
(..............................................)
วันที่
มีนาคม พ.ศ. 2558
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แบบ สพฐ.3
แบบรับ-สง กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี
(ศูนยสอบ - ผูแทน สพฐ.)

แบบรับ – สง กระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
ศูนยสอบที.่ ...... สพป. .………………………………เขต……………….……..
สพม. เขต.............................จังหวัด.....................
วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
เลขที่กระดาษคําตอบ
ตั้งแต ........................ ถึง.......................... จํานวน .................หอง
เลขที่แบบบันทึกความดี ตั้งแต ........................ ถึง.......................... จํานวน .................หอง
วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
เลขที่กระดาษคําตอบ
ตั้งแต ........................ ถึง.......................... จํานวน .................หอง
เลขที่แบบบันทึกความดี ตั้งแต ........................ ถึง.......................... จํานวน .................หอง
วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
เลขที่กระดาษคําตอบ
ตั้งแต ........................ ถึง.......................... จํานวน .................หอง
เลขที่แบบบันทึกความดี ตั้งแต ........................ ถึง.......................... จํานวน .................หอง

ลงชื่อผูสงมอบ........................................... ประธานศูนยสอบ/ประธานสนามสอบ
(................................................................)
ลงชื่อผูรับมอบ........................................... ผูแทน สพฐ.
(..................................................................)
วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2558
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แบบ สพฐ. 4
แบบสงกระดาษคําตอบและเอกสารตางๆ
(ผูแทน สพฐ. - สนก.)

แบบสงกระดาษคําตอบ และเอกสารตาง ๆ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)

ศูนยสอบที.่ ............. สพป. ……………………………… เขต ……….……………..
สพม. เขต.............................. จังหวัด…….................
1. ซองบรรจุกระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
 กระดาษคําตอบ และสําเนาใบลงลายมือชื่อ

จํานวน ................... ซอง

 แบบบันทึกความดี และสําเนาใบลงลายมือชื่อ

จํานวน ................... ซอง

2. ซองบรรจุกระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
 กระดาษคําตอบ และสําเนาใบลงลายมือชื่อ

จํานวน ................... ซอง

 แบบบันทึกความดี และสําเนาใบลงลายมือชื่อ

จํานวน ................... ซอง

3. ซองบรรจุกระดาษคําตอบ / แบบบันทึกความดี วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
 กระดาษคําตอบและสําเนาใบลงลายมือชื่อ

จํานวน ................... ซอง

 แบบบันทึกความดีและสําเนาใบลงลายมือชื่อ

จํานวน ................... ซอง

เอกสารตางๆ ที่นําสง สนก.
 แบบสพฐ. 2- 5 แบบติดตามการดําเนินงานแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
 สําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนทุกหองสอบ ทุกวิชา จํานวน 1 ชุด
 CD บันทึกภาพกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ของศูนยสอบ
 แบบบันทึกเหตุการณของศูนยสอบ (ถามี)
ลงชื่อ ............................................................. ผูแทน สพฐ.
(............................................................)
ลงชื่อ .............................................................. ผูแทน สนก.
(...........................................................)
วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2558
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แบบ สพฐ. 5
แบบติดตามการดําเนินงานการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(ผูแทน สพฐ. – สนก.)

แบบติดตามการดําเนินงาน
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
ศูนยสอบที่............สพป. ………………………………………..…เขต………………………
สพม. เขต...........................................จังหวัด…….……........
สถานที่จัดสอบ..............................................................................................

การดําเนินงานศูนยสอบ

-------------------------------

1. สถานที่จัดสอบ ..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. การลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียน .............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. การควบคุมกํากับหองสอบ ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. การประสานงานระหวางกรรมการดําเนินงาน

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. การประชาสัมพันธ ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
6. อื่น ๆ .................................................................................................... ....................................................
.........................................................................................................................................................................
7. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................ ผูแทน สพฐ.
(......................................................)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองแบบทดสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
ศูนยสอบที่................ สพป. ...............................................เขต............
สนามสอบ โรงเรียน...........................................หองสอบที่ .................
เลขที่แบบทดสอบตัง้ แต

ถึง ถึง

รวม ................... ชุด

ผลการตรวจสอบซองบรรจุแบบทดสอบ  เรียบรอย
 ไมเรียบรอย เพราะ .......................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ผูแทนนักเรียน ลงชื่อ ..................................... ผูแทนนักเรียน
(................................................)
(...........................................)
ลงชื่อ .............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)
ลงชื่อ ............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองแบบทดสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ศูนยสอบที่............. สพป./สพม. .........................................เขต............
สนามสอบ โรงเรียน...........................................หองสอบที่ .................
เลขที่แบบทดสอบตัง้ แต

ถึง

รวม ..................... ชุด

ผลการตรวจสอบซองบรรจุแบบทดสอบ  เรียบรอย
 ไมเรียบรอย เพราะ .......................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ผูแทนนักเรียน ลงชื่อ ..................................... ผูแทนนักเรียน
(................................................)
(...........................................)
ลงชื่อ .............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)
ลงชื่อ ............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองแบบทดสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ศูนยสอบที่................ สพป. ...............................................เขต............
สนามสอบ โรงเรียน...........................................หองสอบที่ .................
เลขที่แบบทดสอบตัง้ แต

ถึง

รวม .............. ชุด

ผลการตรวจสอบซองบรรจุแบบทดสอบ  เรียบรอย
 ไมเรียบรอย เพราะ .......................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ผูแทนนักเรียน ลงชื่อ ..................................... ผูแทนนักเรียน
(................................................)
(...........................................)
ลงชื่อ .............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)
ลงชื่อ ............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองแบบบันทึกความดี
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนยสอบที่............... สพป./สพม. .......................................เขต............
สนามสอบ โรงเรียน...........................................หองสอบที่ .................
เลขที่แบบบันทึกความดีตงั้ แต

ถึง

รวม ..........ชุด

ผลการตรวจสอบซองบรรจุแบบบันทึกความดี  เรียบรอย
 ไมเรียบรอย เพราะ ............................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ผูแทนนักเรียน ลงชื่อ ..................................... ผูแทนนักเรียน
(................................................)
(...........................................)
ลงชื่อ .............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)

ลงชื่อ ............................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(................................................)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองกระดาษคําตอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
ศูนยสอบที่ .....................สพป. ...........................................................เขต...........
สนามสอบโรงเรียน..................................................................... หองสอบที่ ..............
เลขที่กระดาษคําตอบ

ถึง

รวม .................ชุด

จํานวนนักเรียนทั้งหมด................... คน เขาสอบ ....................... คน ขาดสอบ ....................... คน
เลขที่นั่งสอบที่ขาดสอบ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
กรรมการกํากับหองสอบเรียงกระดาษคําตอบตามเลขที่นั่งสอบ (รวมนักเรียนเขาสอบและขาดสอบ)
และใบลงลายมือชื่อของนักเรียนใสในซองกระดาษคําตอบ
กรรมการกลางสนามสอบ สําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนใสในซองกระดาษคําตอบและซองบันทึกความดี
 กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบ

จํานวน ……........... ชุด

 ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน ................. ชุด

ลงชื่อ ...................................... กรรมการกํากับหองสอบ ลงชื่อ .................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(...........................................)
(......................................)
ลงชื่อ ....................................... กรรมการกลางสนามสอบ
(...........................................)
ตรวจสอบแลว

กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบ
ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน ............ ชุด
จํานวน ........... ชุด

ลงชื่อ ................................................ ประธานสนามสอบ ลงชื่อ ................................................ผูแ ทน สพฐ.
(......................................................)

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

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองกระดาษคําตอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ศูนยสอบที่ .....................สพป./สพม. ........................................................เขต...........
สนามสอบโรงเรียน..................................................................... หองสอบที่ ..............
เลขที่กระดาษคําตอบ

ถึง

รวม .................ชุด

จํานวนนักเรียนทั้งหมด................... คน เขาสอบ ....................... คน ขาดสอบ ....................... คน
เลขที่นั่งสอบที่ขาดสอบ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
กรรมการกํากับหองสอบเรียงกระดาษคําตอบ ตามเลขที่นั่งสอบ (รวมนักเรียนเขาสอบและขาดสอบ)
และแบบลงลายมือชื่อของนักเรียนใสในซองกระดาษคําตอบ
กรรมการกลางสนามสอบ สําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนใสในซองกระดาษคําตอบและซองบันทึกความดี
 กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบ

จํานวน ................. ชุด

 ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน .................. ชุด

ลงชื่อ ...................................... กรรมการกํากับหองสอบ ลงชื่อ .................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(..............................................)
(....................................................)
ลงชื่อ ....................................... กรรมการกลางสนามสอบ
(...............................................)
ตรวจสอบแลว

กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบ
ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน ............ ชุด
จํานวน ............ ชุด

ลงชื่อ ................................................ ประธานสนามสอบ ลงชื่อ ................................................ผูแ ทน สพฐ.
(......................................................)

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

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองกระดาษคําตอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ศูนยสอบที่ .....................สพป. .................................................................เขต...........
สนามสอบโรงเรียน..................................................................... หองสอบที่ ..............
เลขที่กระดาษคําตอบ

ถึง

รวม .................ชุด

จํานวนนักเรียนทั้งหมด................... คน เขาสอบ ....................... คน ขาดสอบ ....................... คน
เลขที่นั่งสอบที่ขาดสอบ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
กรรมการกํากับหองสอบเรียงกระดาษคําตอบ ตามเลขที่นั่งสอบ (รวมนักเรียนเขาสอบและขาดสอบ)
และใบลงลายมือชื่อของนักเรียนใสในซองกระดาษคําตอบ
กรรมการกลางสนามสอบ สําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนใสในซองกระดาษคําตอบและซองบันทึกความดี
 กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบ

จํานวน ................... ชุด

 ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน ................... ชุด

ลงชื่อ ...................................... กรรมการกํากับหองสอบ ลงชื่อ .................................. กรรมการกํากับหองสอบ
(...............................................)
(............................................)
ลงชื่อ ....................................... กรรมการกลางสนามสอบ
(................................................)
ตรวจสอบแลว

กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบ
ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน ............ ชุด
จํานวน ............ ชุด

ลงชื่อ ................................................ ประธานสนามสอบ ลงชื่อ ................................................ผูแ ทน สพฐ.
(......................................................)

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

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ใบปะหนาซองกระดาษเขียนตอบบันทึกความดี
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยสอบที่ .....................สพป./สพม. ........................................................เขต...........
สนามสอบโรงเรียน..................................................................... หองสอบที่ ..............
เลขที่บันทึกความดี

ถึง

รวม .................ชุด

จํานวนนักเรียนทั้งหมด................... คน เขาสอบ ....................... คน ขาดสอบ ....................... คน
เลขที่นั่งสอบที่ขาดสอบ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
กรรมการกํากับหองสอบเรียงบันทึกความดีของนักเรียนทุกคน (รวมนักเรียนเขาสอบและขาดสอบ)
และใบลงลายมือชื่อของนักเรียนใสในซองบันทึกความดี
กรรมการกลางสนามสอบ สําเนาใบลงลายมือชื่อนักเรียนใสในซองบันทึกความดี
 กระดาษเขียนตอบบันทึกความดีเรียงตามเลขที่นั่งสอบ จํานวน ................... ชุด
 ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน ……............. ชุด

ลงชื่อ ...................................... กรรมการกํากับหองสอบ ลงชื่อ .................................. กรรมการกํากับหอ งสอบ
(.............................................)
(.........................................)
ลงชื่อ ....................................... กรรมการกลางสนามสอบ
(...............................................)
ตรวจสอบแลว

กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับตามเลขที่นั่งสอบ
ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เขาสอบ

จํานวน ............... ชุด
จํานวน .............. ชุด

ลงชื่อ ................................................ ประธานสนามสอบ ลงชื่อ ................................................ผูแ ทน สพฐ.
(......................................................)

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

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
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กระดาษคําตอบ วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
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ภาคผนวก
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โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล

กลุมวิจยั และพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

www.imso.go.th

e-mail : imc_thailand@yahoo.com
โทร 02 288 5881 / 02 288 5884
โทรสาร 02 281 5216

