
รายงานผลการดําเนินงานการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ในการจัดสอบ O-NET ประจําปการศึกษา 2562 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ในการดําเนินงานจัดสอบ O-NET ประจําปการศึกษา 2562 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   โดยมีคณะกรรมการฯ จากหลายภาคสวน เชน

ผูบริหารองคกร ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ  รวมวางแผน รวมดําเนินงาน รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวม

ติดตามประเมินผล และเปนขอมูลในการบริหารการศึกษาใน ปการศึกษา 2563 

33 ตัวแทนศูนยสอบ ONET ปการศึกษา 2562 
การดําเนินงานโดยมีตัวแทนศูนยการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา2562 

รายการ การดําเนินงาน 
1. ประสานดวยวาจา และ 
ทางโทรศัพท ในไลน เฟสบุค 
อีเมลล เพ่ือนําเสนอขอมูล
สนามสอบใหเลือกลงตามสมัคร
ใจ จํานวน 34 คน 

ประกาศสํานักงานฯ ลงวันท่ี 16 มกราคม 2563 
1. ขาราชการบํานาญ 10 คน 
2. ผูอํานวยการโรงเรียน /กลุม 8 คน 
3. ศึกษานิเทศก สพป.ชม.1 9 คน 
4. เจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 6 คน 
5. ครู 1 คน 

2. ทําหนังสือเชิญประชุม ท่ี ศธ. ๐๔๐๔๗  /166   ลว 15  มกราคม   2563 
ท่ี ศธ ๐๔๐๔๗/ว165 ลงวันท่ี 15  มกราคม   2563 

3. ประชุมชี้แจงการ 
ดําเนินการ เอกสารคูมือ CD 
ประกอบ 

- คณะกรรมการตัวแทนศูนยสอบเขารวมประชุมชี้แจงการสอบ O-NET 
ปการศึกษา2562 ในวันท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00
น. ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารอํานวยการกลางศาลากลาง จังหวัด
เชียงใหม 
-ขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบเขารวมประชุมชี้แจงการ
สอบ O-NET ปการศึกษา2561 ในวันศุกร ท่ี 24 มกราคม 2563 
เวลา 13.00-15.00น. ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารอํานวยการกลาง
ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม 

4. วันปฏิบัติหนาท่ี - รับแบบทดสอบ ONET วันท่ี 28 มกราคม 2563 
- คัดแยกขอสอบ วันท่ี 29 มกราคม 2563 
- ประชุมคณะกรรมการระดับศูนยสอบ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  
- ตัวแทนศูนยสอบรับ-สง ขอสอบใหโรงเรียน O-NET 1-2 กุมภาพันธ 
2563 
- ตรวจนับขอสอบ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 
- สงกระดาษคําตอบ O-NET วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 

5. สงผลรายงาน O-NET 7 ตัวแทนศูนยสอบสงเอกสารรายงานผลการจัดการทดสอบ (O-NET 7) 

 



รูปถาย 1. แสดงกิจกรรมการจัดประชุมช้ีแจงตัวแทนศูนยสอบวันที่ 24 มกราคม 2563  
ณ หองประชุมลานเงิน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 

 

 
 

 

 

 



ประชุมเพื่อชี้แจงแลกเปล่ียน กระบวนการ หนาท่ี นัดหมายการดําเนินงาน ปฏิบัติท่ี

มอบหมายตามคูมือ ในวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ 2563 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมชี้แจงการเตรียมเอกสาร อุปกรณ แบบติดตาม ประเมินผล O-NET7  เพื่อมอบ

ใหตัวแทนกรรมการศูนยสอบทราบและแลกเปล่ียนวางแผน การดําเนินการ รับ-สง 

ขอสอบกระดาษคําตอบ ในวันปฏิบัติวันทดสอบ 1-2 มกราคม 2563   

 

  
 



 

 

 
 
 

ตวัแทนศนูย์สอบมารับ ข้อสอบตามท่ีนดัหมายกนัไว้ตัง้แต ่05.00-07.00น. 

 
 
 
 



ตวัแทนศนูย์สอบร่วมกบัหวัหน้าสนามสอบ ปฏิบตัิหน้าท่ีในสนามสอบตามหน้าท่ีและร่วม

แลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอข้อมลูเม่ือทา่นผู้ อํานวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

เชียงใหม ่เขต 1 มาตรวจเย่ียมสนามสอบ 

  

  

 

 

 

 

 



                                                     
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่ เขต ๑  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ 
การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปี 2562 

---------------------------- 
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้มอบอ านาจใหส้ านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เป็นศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน       
(O-NET) ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 
2563 นั้น 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานทดสอบได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ จึงแตง่ตั้ง
คณะกรรมการศูนย์สอบประจ าสนามสอบ(ไฟลบ์ัญแนบท้ายประกาศ)ทั้งนี้ให้คณะท างานที่ไดร้ับการแต่งตั้ง
ปฏิบัติงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ โดยใหป้ฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

1. การรบั-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบระหว่างศูนย์สอบกบัสนามสอบ โดยให ้
ตัวแทนศูนย์สอบน ากล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบไปสง่ทีส่นามสอบในเช้าวันสอบ และเมือ่การ
สอบเสร็จสิ้นขอให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้ทีท่ าหน้าที่น ากล่องบรรจซุองกระดาษค าตอบกลบัศูนย์สอบทันที ไม่ทิ้ง
กล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ และรบัค่าใช้จ่ายในระดบัสนามสอบด าเนินการต่อไป 

2. ก ากับการเปิดกลอ่งแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่ก าหนด ร่วมกับหัวหน้าสนาม 
สอบ และกรรมการกลาง 

3. เมื่อกรรมการกลางตรวจนบักระดาษค าตอบครบถ้วนและบรรจุใส่ซองพรอ้มทัง้ปิดผนึกซอง 
กระดาษค าตอบเป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว ให้ตัวแทนศูนย์สอบเปน็ผู้ที่ท าหน้าทีป่ิดเทปกาวพิเศษแบบท าลายตนเองที่
ปากซองกระดาษค าตอบ พร้อมทั้งลงช่ือก ากับที่หน้าซองกระดาษค าตอบ 

4. ก ากับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการ 
ทดสอบ 

5. ก ากับการบรรจุซองกระดาษค าตอบลงกล่องทันทหีลงัเสรจ็สิน้การสอบแต่ละวิชา และปิดผนึก 
กล่องกระดาษค าตอบกลบัด้วยเทปกาวของสทศ.พร้อมทั้งใหต้ัวแทนศูนย์สอบลงช่ือที่ใบปะหน้ากล่องบรรจซุอง
กระดาษค าตอบกลับ สทศ. 

6. น ากล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบกลบัทีป่ิดผนกึเป็นที่เรียบร้อยแล้วสง่ศูนย์สอบหลงัจากเสร็จ 
สิ้นการสอบในแต่ละวัน  ห้ามทิง้กลอ่งบรรจซุองกระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ 

7. รายงานการจัดสอบของสนามสอบให้ศูนย์สอบทราบตามเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของ 
ตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET 7) 

      ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน มกราคม พ.ศ.2563                    
 
 
   

นายรตนภูมิ  โนสุ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1           



ที่ ศธ ๐๔๐๔๗/166     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
        อาคารอ านวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
        อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐    

          15 มกราคม ๒๕63 

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุมช้ีแจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา2562 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบสพป.เชียงใหมเ่ขต 1 ดังแนบ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย    ไฟล์ประกาศแต่งตั้งกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ จ านวน   1              ชุด 

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็น
ศูนย์สอบได้ประกาศแต่งตัง้บุคลากรเป็นคณะกรรมการประจ าในสนามสอบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 29
สนามสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 22 สนามสอบ ตามรายละเอียดที่สง่แนบมาพร้อมนี้ 

ศูนย์สอบจะจัดประชุมช้ีแจงกรรมการตัวแทนศูนย์สอบปฏิบตัิหน้าที่ในสนามสอบ ในวันศุกร์ ที่ 24 
มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน ช้ัน 4 อาคารอ านวยการกลางศาลากลาง 
จังหวัดเชียงใหม ่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการแจ้งเชิญบุคลากรทีท่ าหน้าที่กรรมการระดบัศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม 
ตามก าหนดการ โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
                                                                ขอแสดงความนับถือ                         
                                                                    
 

                 นายรตนภูมิ  โนสุ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๓๓๓ ต่อ ๒๐๑-๓ โทรสารอัตโนมัติ  ๐-๕๓๑๑-๒๖๗๗ 



ที่ สนามสอบ อ าเภอ ป.6 หอ้ง ม.3 หอ้ง ตวัแทนศูนยส์อบ ต าแหน่ง

1 ชลประทานผาแตก ดอยสะเกด็ 75 3 72 3 น.ส.มณฑาทพิย์  ขันแกว้ ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

2 บา้นเชิงดอย(ดอยสะเกด็ศึกษา) ดอยสะเกด็ 124 4 103 4 นายศักด์ิชาย  อนนัตพานชิ ข้าราชการบ านาญ

3 บา้นปา่ไมแ้ดง ดอยสะเกด็ 75 4 48 2 นายอนนัต์ เทยีมอา้ย ข้าราชการบ านาญ

4 บา้นปา่เสร้า ดอยสะเกด็ 79 3 33 1 นางชนมน์ภิา  ชูแสงศรี ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

5 บา้นแมห่วาน ดอยสะเกด็ 45 2 24 1 นายสุเทพ  ประพนัธ์ศรี ข้าราชการบ านาญ

6 แมคื่อวิทยา ดอยสะเกด็ 90 3 22 1 นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

7 บา้นหนองโค้ง สันก าแพง 90 3 60 2 นายสุชิน  นามจันทร์ลักษณ์ ข้าราชการบ านาญ

8 สันก าแพงคันธาอนสุรณ์ สันก าแพง 54 2 29 1 นายอภชิาติ  รัตนยรรยง ข้าราชการบ านาญ

9 บา้นบอ่สร้างนรากรประสาท สันก าแพง 93 3 นางภคัรฐา  แกว้จา ผอ.รร.วัดล้านตอง

10 บา้นแช่ช้าง (เทพนานกุลุ) สันก าแพง 84 4 นางสาวจรรยา  พวงเงินมาก ผอ.รร.วัดทรายมลู

11 บา้นสันก าแพง สันก าแพง 259 9 นางมยุรี  เชาวรรณ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ

12 หมู่บา้นสหกรณ์2 แมอ่อน 74 3 นางพมิพใ์จ  ยานะ ผอ.รร.บา้นปา่ขุย

13 ทาเหนอืวิทยา แมอ่อน 54 2 33 1 นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแมต่ะไคร้

14 วัดหว้ยแกว้ แมอ่อน 28 1 24 1 นายนมิติร ไทยด ารงค์ ข้าราชการบ านาญ

15 ค าเที่ยงอนสุรณ์ เมอืง 91 3 นายทวี  สุริยา ผอ.รร.วัดวังสิงหค์ า

16 เจ้าพอ่หลวงอปุถัมภ1์ เมอืง 14 1 นางพริาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

17 ชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย เมอืง 88 3 32 1 นางอรัญญา  วงศ์ดาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

18 ชุมชนวัดทา่เด่ือ เมอืง 172 6 28 1 น.ส.ประพณิศิริ  อนิทธิรา ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

19 บา้นโปง่นอ้ย เมอืง 53 2 30 1 น.ส.พกิลุรัตน ์ จงจรัสนกุลู นกัวิชาการศึกษาช านาญการ

20 บา้นดอนปนิ เมอืง 111 4 50 2 ว่าที่พ.ต.กรณัฐ  รัตนยรรยง ข้าราชการบ านาญ

21 วัดช่างเค่ียน เมอืง 47 2 44 2 นางสุขชัญญา  เรืองมณี ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

22 วัดดอนจั่น เมอืง 62 2 59 2 นางบญุธิดา  เทวาพทิกัษ์ ผอ.รร.ทา่ศาลา

23 พทุธิโศภน เมอืง 183 6 นางจันทร์ศรี  เมอืงแกว้ ข้าราชการบ านาญ

24 ศรีเนหรู์ เมอืง 12 1 นายนทั  สะสะรมย์ ครู รร.เจ้าพอ่หลวงอปุถัมภ์

25 วัดสวนดอก เมอืง 74 3 นายอ านวย  วิริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนฯทางไกล

26 วัดข่วงสิงห์ เมอืง 53 2 นายปญัญา  บญุมาค า ผอ.รร.วัดหนองปา่คร่ัง

27 อนบุาลเชียงใหม่ เมอืง 309 11 นายสุทธิ  รู้การนา ข้าราชการบ านาญ

28 เชตุพนศึกษา เมอืง 72 3 นายณัฐสิทธิ ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

29 สามคัคีวิทยาทาน เมอืง 65 2 นางสาวพรรณี  จันทร์แกว้ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ

30 บาลีสาธิตศึกษา มจร. เมอืง 129 5 นายอทุยั ปญัญาโกญ ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

31
สาธิตแหง่มหาวิทยาลัยราชภฎั
เชียงใหม่

เมอืง 71 3 นางสิริพร  ไชยรินทร์ นกัวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ

32 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เมอืง 86 3 นางสาวนภศิชญา ค าทพิย์ ศึกษานเิทศกช์ านาญการพเิศษ

33 สาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมอืง 202 7 นางวัชราภรณ์  วัตรสุข ข้าราชการบ านาญ

34 โสตศึกษาอนสุารสุนทร เมอืง 16 1 14 1 นางสุดธารทพิย์  บญุธีรารักษ์ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ

รายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (ศูนย์สอบ สพป.ชม 1) 


