สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

คูมือการใชระบบโอเน็ต
สําหรับโรงเรียน
(กรกฎาคม 2552)

128 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรสาร 0 2219 2996
เขาระบบโอเน็ตที่ http://www.niets.or.th
ติดตอบริการดานเทคนิค : โทร. 0-2219-2991–5 ตอ 701 – 708 เวลาราชการ หรือ
ที่ Call Center โทร. 0 2975 5599 เวลา 08:00 – 20:00 ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
Email : webmaster@niets.or.th

สารบัญ
ความนํา
1. ปฏิทินการทํางานของโรงเรียนและศูนยสอบ
2. บทบาทหนาที่ของโรงเรียนในการจัดสอบโอเน็ต
3. ระบบโอเน็ตสําหรับโรงเรียน
3.1. เมนูใชงานระบบโอเน็ต
3.2. กอนเขาระบบโอเน็ต
3.3. เขาระบบโอเน็ต
3.4. เมนู หนาหลัก
3.5. เมนู ขอมูลศูนยสอบ
3.6. เมนู ขอมูลโรงเรียน
3.7. เมนู ขอมูลนักเรียน
3.8. เมนู ขอมูลหองเรียน
3.9. เมนู ขอมูลสนามสอบ
3.10. เมนู ผลสอบและคาสถิติ
3.11. เมนู ดาวนโหลดคูมือ
4. การติดตอสื่อสารกับ สทศ.
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ความนํา
1) คูมือการใชระบบโอเน็ตฉบับนี้ มีการปรับปรุงเปนระยะ ทานสามารถดาวนโหลดคูมือที่เปนปจจุบันได
จากเว็บไซต สทศ. ที่ http://www.niets.or.th โดยเขาระบบโอเน็ตดวยชื่อผูใช/รหัสผานของโรงเรียนหรือ
ศูนยสอบ
2) ชื่อผูใช/รหัสผาน (username/password) เปนสมบัติของ สทศ. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน โรงเรียนตองใชชื่อผูใชและรหัสผานในการเขาระบบโอเน็ต โปรดเก็บรักษาไวอยาใหบุคคลที่ไม
เกี่ยวของนําไปใช โรงเรียนจะตองรับผิดชอบตอการนําชื่อผูใชไปดําเนินการใดๆ ในทางที่เสียหาย
3) กรุณาเปลี่ยนรหัสผานเปนประจํา ถาทานลืมชื่อผูใช/รหัสผาน ทานสามารถสอบถามกรุณาติดตอศูนยสอบ
ของทานหรือติดตอ Call Center หรือ สทศ.
4) ระบบโอเน็ตเปดใหบริการตลอดทั้งป ยี่สิบสี่ชั่วโมงตอวัน แตระบบโอเน็ตมีกําหนดเวลาดําเนินการ และ
โรงเรียนสามารถใชงานระบบไดตามปฏิทินที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการในกรณีจําเปน
โปรดติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็บไซต สทศ.
5) ถาโรงเรียนไมมีระบบอินเทอรเน็ต หรือมีแตใชงานไมได กรุณาติดตอศูนยสอบหรือโรงเรียนใกลเคียง เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนในการนําสง แกไข ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เลขที่นั่งสอบ หองสอบและสนาม
สอบ
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1. ปฏิทินการทํางานของ สทศ. ศูนยสอบ และโรงเรียน
1.
2.
3.
4.

5.

5.

กิจกรรม
โรงเรียนสงขอมูล เพิ่ม ลด แกไขขอมูลนักเรียน
ผานเว็บไซต
โรงเรียนสงขอมูลหองเรียน (ที่ใชเปนหองสอบได
ทั้งหมด) ผานเว็บไซต
ศูนยสอบจัด เพิ่ม ลด สนามสอบและหองสอบ
ผานเว็บไซต
โรงเรียนแจงเพิ่ม ลด ขอมูลนักเรียนผานเว็บไซต
(สทศ. จะอนุมัติการแกไขและปรับปรุงฐานขอมูล
นักเรียน)
โรงเรียนแจงเพิ่ม ลด ขอมูลนักเรียนผานเว็บไซต
(สทศ. จะพิจารณาแกไขเปนกรณี แตจะไมแกไข
ขอมูลการจัดสอบ)
นั ก เรี ย นเที ย บเท า ม.6 สมั ค รสอบโอเน็ ต ผ า น
เว็บไซต **
สทศ. ประกาศเลขที่ นั่ ง สอบและห อ งสอบผ า น
เว็บไซต

ผูทํา
โรงเรียน

วัน เดือน ป
01 ก.ค. – 30 ก.ย. 52

โรงเรียน

15 ก.ค. – 30 ก.ย. 52

ศูนยสอบ

15 ก.ค. – 30 ก.ย. 52

โรงเรียน

01 ต.ค. – 15 พ.ย. 52

โรงเรียน

01 ธ.ค. 52 – 25 ม.ค. 53

นักเรียน

01 – 15 พ.ย. 52

สทศ.

01 ธ.ค. 52 เปนตนไป

หมายเหตุ
- ศูนยสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 หมายถึง สพท. ทองถิ่นจังหวัด และสํานักการศึกษา
- ศูนยสอบ O-NET ม.6 หมายถึง มหาวิทยาลัย 19 แหง
- ** นักเรียนเทียบเทา ม.6 ในปการศึกษา 2552 ผูประสงคจะสอบโอเน็ต กรุณาดําเนินการดังนี้
ก. สมัครสอบดวยตนเอง ไดแกนักเรียนในโรงเรียน กศน. (รหัสโรงเรียนขึ้นตนดวย 12) โรงเรียน
อาชีวศึกษา (รหัสโรงเรียนขึ้นตนดวย 13) โรงเรียนนาฎศิลป (รหัสโรงเรียนขึ้นตนดวย 65)
ข. โรงเรียนสงรายชื่อ ไดแกนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสายอาชีพใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. (รหัส
โรงเรียนขึ้นตนดวย 10) และ สช. (รหัสโรงเรียนขึ้นตนดวย 11) ที่มีสองหลักสูตร ไมตองสมัคร
สอบ แตโรงเรียนตองระบุระดับชัน้ เปน เทียบเทา ม.6 มิฉะนั้น จะนําผลสอบไปคํานวนคาสถิติ
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2. บทบาท หนาที่ของ ศูนยสอบและโรงเรียนในเรื่องขอมูลการสอบโอเน็ต
บทบาท หนาทีแ่ ละกิจกรรม
1) ขอมูลนักเรียน: นําสง เพิ่ม ลด แกไข

2) ขอมูลหองเรียน: กรอก/นําสง ขอมูลหองเรียน

3) ขอมูลสนามสอบ: เลือก จัด แกไข
4) ขอมูลหองสอบ: เลือก เพิ่ม ลด แกไข

5) ขอมูลรายชื่อผูม ีสิทธิ์สอบ: พิมพและประกาศ

6) ขอมูลผลสอบ: พิมพและประกาศ

ผูดําเนินการ หมายเหตุ
โรงเรียน
- เปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะตองตรวจสอบและแกไข
ขอมูลใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด สทศ. สงวน
สิทธิ์ในการไมดําเนินการแกไขขอมูลนักเรียนไมวา
ในกรณีใด
- โรงเรียนที่เปดหลักสูตรสามัญและอาชีวะ ตองสง
รายชื่อนักเรียนสายสามัญทุกคน และนักเรียน
เทียบเทา ม.6 เฉพาะผูประสงคจะสอบเทานั้น
โรงเรียน
- ทุกหองทีใ่ ชเปนหองสอบได หองสอบจะตอง
สามารถจัดที่นั่งได 6 แถว 5 ตอน
- หองสุดทายของสนามสอบ ควรขยายที่นั่งไดเปน 7
แถว 5 ตอน
- กอนใชหอ งแบบอื่นเปนหองสอบ กรุณาติดตอ สทศ
กอนเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ
ศูนยสอบ - การเลือกโรงเรียนเปนสนามสอบ ใหยึดตามนโยบาย
ของ สทศ.
ศูนยสอบ - ศูนยสอบเลือกหองเรียนที่โรงเรียนกรอกเพื่อใชเปน
หองสอบ หลังจากเดือนกันยายน ของทุกป ศูนยสอบ
เพิ่มหองสอบได แตลดหองสอบไมได เพื่อลดหอง
สอบ ตองติดตอ สทศ ในการพิจารณาและดําเนินการ
โรงเรียน
- แนะนําใหพิมพรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบใหนักเรียน
ตรวจสอบ “กอน” นําสงขอมูลนักเรียน และ
- พิมพประกาศเลขที่นั่งสอบ หองสอบและสนามสอบ
ใหนักเรียนตรวจสอบภายในเวลาที่เหมาะสม
- โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบโอเน็ตระดับ ม.6 สามารถ
อํานวยความสะดวกในการพิมพบัตรประจําตัวผูเขา
สอบใหนักเรียนได
โรงเรียน
- ประกาศผลสอบโอเน็ตป.6 และ ม.3 ไมเกินวันที่ 25
มีนาคม ของแตละป และ
- ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 ไมเกินวันที่ 10 เม.ย. ของ
แตละป
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3. ระบบโอเน็ตสําหรับโรงเรียน
3.1 เมนู ใชงาน (FUNCTION MENUS)
ระบบโอเน็ตไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกโรงเรียนในการติดตอสื่อสารกับศูนยสอบ
และ สทศ และในการนําสงและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาสอบโอเน็ตเปนการเฉพาะ อีกทั้งยังชวยให
โรงเรียนติดตามการดําเนินการและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหวางปที่มีความเกี่ยวของกับการสอบโอเน็ตได
อีกดวย สําหรับโรงเรียน ระบบโอเน็ตมีเมนูการใชงานดังตอไปนี้
ชื่อเมนู
หนาหลัก

คําอธิบาย

หนาจอแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
ก. ประกาศ สทศ ใชเพื่อแจง หรือแนะนํา
ข. ขอความเตือนจากระบบ ใหขอมูลสรุปเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน และสนาม
สอบ ถาไมมีขอมูลปรากฎ แสดงวา โรงเรียนยังไมไดสงขอมูลนักเรียน
หรือศูนยสอบยังไมไดจัดสนามสอบให
ขอมูลโรงเรียน
มีหนาจอเดียว ระบุขอมูลตนสังกัด ศูนยสอบ สถานที่ตั้ง ผูบริหาร ขนาด หลักสูตรที่
เปดสอน และระดับชั้นที่มีการสอบโอเน็ต
ขอมูลนักเรียน
มีเมนูยอยสําหรับการดาวนโหลดฟอรม การสงไฟล การตรวจสอบความผิดปกติ
ของขอมูล เชนรายชื่อซ้ํา ขอมูลผิด ฯลฯ การพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ (สําหรับ
ม.6 เทานั้น)
ขอมูลหองเรียน
มีห นา จอสําหรับกรอกขอ มูล หองเรียน มีเมนู ดาวนโหลดฟอรม หอ งเรียน และ
ฟงกชั่นในการนําสงขอมูลหองเรียน ซึ่งศูนยสอบจะนําไปใชเพื่อเลือกหองสอบ
และสทศ ใชเพื่อจัดนักเรียนเขาหองสอบ
ขอมูลสนามสอบ
มีเมนูยอย ระบุชื่อสนามสอบและหนาจําดาวนโหลด รายงานประกาศเลขที่นั่งสอบ
ป ร ะ ก า ศ ผ ล ส อ บ แ ล ะ เปนลิงคเชื่อมโยงกับระบบประกาศผลสอบโอเน็ตสําหรับโรงเรียน พรอมการดาวน
รายงาน
โหลดรายงานคาสถิติพื้นฐาน
คูมือใชงานโอเน็ต
มีลิงคเพื่อดาวนโหลดคุมือการใชงานระบบโอเน็ต
เปลี่ยนรหัสผาน
มีกลไกสําหรับการเปลี่ยนรหัสผาน
ออกจากระบบ
กลไกสําหรับการออกจากระบบเมื่อไมใชงาน
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3.2 การเตรียมกอนเขาระบบโอเน็ต
กอนเขาระบบโอเน็ต โปรดตรวจสอบ เงื่อนไขตอไปนี้
ก. ชื่อผูใช/รหัสผาน เพื่อใชเครื่องมือตามเมนูขางตน ทานจะตองเขาระบบโอเน็ต และล็อคอินดวย
ชื่อผูใชและรหัสผานที่ไดรับจาก สทศ. หากทานไมไดรับ หรือไมมี หรือ ไมทราบ หรือมีแตไมถูกตอง กรุณาติดตอ
ศูนยสอบ หรือ Call Center หรือ สทศ. กรุณาเปลี่ยนรหัสผานเปนประจํา เพื่อปองกันบุคคลผูไมมีสิทธิ์ใชนําขอมูล
ของโรงเรียนไปใช
ข. เครื่องคอมพิวเตอรและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จะตองมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้
- ระบบปฏิบัติการวินโดวส 2000 ขึ้นไป และใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร Internet Explorer
เวอรชั่น 6 ขึ้นไป
- โปรแกรม Adobe Reader เวอรชั่น 7 ขึ้นไป เพื่ออานไฟล PDF ถาไมมี สามารถดาวน
โหลดโปรแกรมไดที่ http://www.adobe.com และติดตั้งโปรแกรมกอนใหถูกตอง
- Turn OFF POPUP BLOCKER ที่เมนู Tools | Popup Blocker กด Turn Off
- Update Windows (ถาใช) เปนประจํา และติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus และ Update
โปรแกรมอยางสม่ําเสมอ

3.3 เขาระบบโอเน็ต
ทานสามารถเขาระบบโอเน็ตดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอรที่ เขาเว็บไซต สทศ. ที่ http://www.niets.or.th
ขั้นตอนที่ 2. คลิกเลือกเมนู เขาระบบโอเน็ต (ดานซายมือ)
ขั้นตอนที่ 3. ที่หนาตางใหมดังภาพดานลาง ใสชื่อผูใช (เลขสิบหลัก) และรหัสผาน
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3.4 เมนู หนาหลัก
เมนู หนาหลัก แบงออกเปนสองสวน
ก. ดานซาย “ประกาศ” เปนพื้นที่สําหรับการประกาศ แจง เตือน หรือขอแนะนํา ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสอบโอเน็ต สทศ. ใชพื้นที่สวนนี้เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน
ข. ดานขวา “ขอความแจงเตือนจากระบบ” เปอมูลจากระบบโอเน็ต บอกสถานะและจํานวน
นักเรียนในแตละระดับชั้น และสถานะการไดรับการจัดสนามสอบแลวหรือไม

3.5 เมนู ขอมูลศูนยสอบ
เมนู ขอมูลศูนยสอบเปนพื้นที่ในการแสดงขอมูลเกี่ยวกับชื่อ สถานที่ตั้ง ผูบริหารและผูประสานงานของ
ศูนยสอบ ศูนยสอบทําหนาที่ประสานงานกับ สทศ. ในการกํากับ ติดตามและดําเนินการจัดสอบในพื้นที่ โรงเรียน
ใชขอมูลสวนนี้ในการติดตอประสานงานเกี่ยวกับการสงขอมูลหองเรียนและการแกไขปญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบ
กระดาษคําตอบ สนามสอบ หองสอบและขอมูลนักเรียน

3.6 เมนู ขอมูลโรงเรียน
เมนู ขอมูลโรงเรียน มีรายละเอียดเกี่ยวกับตนสังกัดสวนกลางและสวนพื้นที่ (ถามี) ของโรงเรียน
นอกนั้น ในขอมูลโรงเรียนยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษาที่สําคัญสําหรับการติดตอสื่อสาร การจัดสอบและ
การรายงานคาสถิติ โรงเรียนควรแตงตั้งผูประสานงานดานขอมูลเพื่อปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตอง ครบถวนและ
เปนปจจุบันเสมอ เพื่อประโยชนของโรงเรียนเอง และ โปรดใหความสําคัญกับขอมูลตอไปนี้
ชื่อขอมูล
ชื่อผูอํานวยการ

ระดับชั้นต่ําสุดที่เปดสอน
ระดับชั้นสูงสุดที่เปดสอน
หลักสูตร

ระดับชั้นที่สอบโอเน็ต

ตัวเลือก/ความหมาย
สิ่งที่ตองทํา
ผูรับผิดชอบสูงสุดในการดําเนินการเกี่ยวกับการ พิมพและปรับปรุงชื่อ สกุลและหมายเลขโทรศัพท
สงรายชื่อนักเรียน
ที่ ติ ด ต อ กั บ ผู อํ า นวยการได ส ะดวกและรวดเร็ ว
ระบุหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก
สทศ. ใชขอมูลสวนนี้ติดตอกับโรงเรียนในกรณี
เรงดวนหรือมีปญหา
ระดับชั้นต่ําสุดที่เปดสอนปจจุบัน
เลือกที่ตรงหรือใกลเคียงที่สุดจากรายการ
ระดับชั้นสูงสุดที่เปดสอนปจจุบัน
เลือกที่ตรงหรือใกลเคียงที่สุดจากรายการ
ประเภทการจัดการเรียนการสอน ไดแก
หากมี ส องหลั ก สู ต ร กรุ ณ าระบุ เพราะมี ผ ลต อ
สายสามัญ สายอาชีพ
การตั้ ดสินใจวา โรงเรีย นตอ งสงขอ มูล นัก เรีย น
เทียบเทา ม.6 หรือไม
ระดับชั้นที่โรงเรียนของทานมีนักเรียน
เลือกทุกระดับที่จะสอบ
เขาสอบ ไดแก ป.6 ม.3 ม.6 เทียบเทา หรือไมมี ถาไมมีสอบระดับใดเลย กรุณาเลือก “ไมมีสอบ”
การระบุระดับชั้นสงผลตอความสามารถในการ
ดาวน โ หลดแบบฟอร ม นํ า ส ง ข อ มู ล นั ก เรี ย น
รวมถึงตอการจัดสอบทั้งหมด
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ชื่อขอมูล
ตัวเลือก/ความหมาย
ความพรอมใชอินเทอรเน็ต ระบุความพรอมหรือไมสําหรับทานในการ
ใชอินเทอรเน็ตกับระบบโอเน็ต

สิ่งที่ตองทํา
เลื อ กไม พ ร อ มเฉพาะเมื่ อ ท า นไม ส ามารถใช
อินเทอรเน็ตไดเลย (ไมมีรานบริการ ไมสามารถ
ติดตอ สพท. ไมสามารถใชจากโรงเรียนใกลเคียง)

3.7 เมนู ขอมูลนักเรียน
เมนู ขอมูลนักเรียน มีเมนูยอย 4 รายการ ไดแก
ก. รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ข. ดาวนโหลดฟอรมขอมูล
ค. นําสงขอมูลนักเรียน และ
ง. รายงานขอมูลนักเรียนที่ผิดปกติ

เมนู รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
เมือคลิกเลือกเมนูยอย รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ จะมีหนาตางใหมเปนตารางรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนนําสง
สําเร็จ รายชื่อที่ปรากฎในตารางเปนตัวบอกวา โรงเรียนไดนําสงขอมูลแลวและสําเร็จหรือไม
ในหนาจอเดียวกันนี้ โรงเรียนสามารถ เพิ่ม ลด แกไข ขอมูลนักเรียนไดเปนรายบุคคล (หลังจาก นําสง
ขอมูลนักเรียนผานเว็บไซตโดยใชไฟล Excel ตามหัวขอ นําสงขอมูลนักเรียน ดานลาง)
ตองการเพิ่มขอมูลนักเรียน คลิกปุม เพิ่ม และกรอกขอมูลใหครบถวน
ตองการลดรายชื่อนักเรียน (กรณีนักเรียนยายออก ลาออก หรือเสียชีวิต) คลิกปุม ลด
ตองการแกไขขอมูลนักเรียน คนหาชื่อและคลิกที่รายการขอมูลที่ขีดเสนใต แกไขและกด บันทึก

เมนู ดาวนโหลดฟอรมขอมูล
การสงรายชื่อนักเรียนเพื่อการสอบโอเน็ต กระทําไดสองวิธี ไดแก
ก. เพิ่มรายชื่อนักเรียนเปนรายบุคคล (ดู เพิ่มรายชื่อนักเรียน ขางตน) ใชวิธีนี้ถามีนักเรียนจํานวนไม
มาก (น อ ยกว า 5 คน) วิ ธี นี้ มี ค วามยุ ง ยากเนื่ อ งจากโรงเรี ย นต อ งกรอกข อ มู ล จํ า นวนมากและ
ตรวจสอบยาก
ข. กรอกขอมูลลงในไฟล Excel ตามแบบฟอรมที่ สทศ. กําหนด โดยตองดาวนโหลดไฟลดังกลาวใหม
เสมอจากหนาเว็บไซต กรอกขอมูลตามรูปแบบที่กําหนด และนําสงไฟลผานเว็บไซต (หามเปลี่ยน
ชื่อไฟลโดยเด็ดขาด และชื่อไฟลตองไมมีวงเล็บ ไมวาในกรณีใด)
ค. Export ขอมูลจาก โปรแกรม Student2544 ของ สพฐ. และนําสงผานเว็บไซต
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ตองการดาวนโหลดไฟล EXCEL เพื่อนําสงขอมูล ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้อยางเครงครัด
มิฉะนั้น เมื่อนําสง อาจพบวา “ชื่อไฟลไมถูกตอง” และมีขอผิดพลาดในการสงขอมูล (ทําใหสงขอมูลไมสําเร็จ)
ขั้นตอนที่ 1. คลิกเลือกเมนู ขอมูลนักเรียน เลือก ดาวนโหลดฟอรมขอมูล
ขั้นตอนที่ 2. ในชองระดับชั้น เลือก ระดับชั้น
หากไมมีระดับชั้นที่ตองการใหเลือก ใหกลับไปที่เมนู ขอมูลโรงเรียน และเพิ่ม
ระดับชั้นที่ตองการสอบ
ขั้นตอนที่ 3. คลิก ดาวนโหลด ในหนาตาง File Download เลือก Save (กรุณาอยาเลือก Open)
เลือกโฟลเดอรที่ตองการจัดเก็บไฟล (แนะนําใหใชโฟลเดอร My Document เพื่อ
งายตอการนํากลับมาใช)
ขั้นตอนที่ 4. เมื่อดาวนโหลดไฟลเรียบรอย ถาตองการนําขอ มูลมาใสในฟอรมทันทีให คลิก
Open หรือไปยังโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟล และ Open

9
9
9

9

โปรดอานดวยความระมัดระวัง
เมนู ดาวนโหลดฟอรมขอมูล มีความสําคัญมากตอการนําสงรายชื่อนักเรียน โปรดเลือกฟอรมที่ถูกตอง
ตามระดับชั้นที่ตองการสงรายชื่อ
กรุณาอยาแกไขบรรทัดแรกของแบบฟอรมโดยเด็ดขาด มิฉะนั้น ระบบจะฟองวา “แบบฟอรมไมถูกตอง
ไมสามารถนําสงขอมูลนักเรียนได”
กรุ ณ าอย า แก ไ ขชื่ อ ไฟล โ ดยเด็ ด ขาด ชื่ อ ไฟล ที่ ถู ก ต อ งจะประกอบด ว ย ชื่ อ ผู ใ ช กั บ ระดั บ ชั้ น เช น
1035100048P6.XLS เปน ชื่อ ไฟล ที่ ถู ก ต อ งสํ า หรั บโรงเรี ย นที่ มี ชื่ อ ผู ใ ชเ ปน 1035100048 และใชนําส ง
ขอมูลนักเรียน ป.6
ถ า พบว า ในชื่ อ ไฟล ที่ นํ า ส ง มี ว งเล็ บ เช น 1035100048P6(1).XLS
กรุ ณ าเปลี่ ย นชื่ อ ไฟล เ ป น
1035100048P6.XLS มิ ฉ ะนั้ น เมื่ อ นํ า ส ง ระบบจะฟ อ งว า “ชื่ อ ไฟล ผิ ด พลาด ไม ส ามารถนํ า ส ง ข อ มู ล
นักเรียนได”

การกรอกขอมูลลงในฟอรม
หลังจากดาวนโหลดไฟล EXCEL ที่เปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลนักเรียนสําเร็จ ใหไปยัง
โฟลเดอรที่จัดเก็บไว (ขางตน) และเปดไฟล กรุณากรอกขอมูลลงในเวิรคชีต 1 เทานั้น ในไฟลที่ดาวนโหลด จะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกรอกขอมูลแตละอยางในเวิรคชีต 2 3 และ 4
ในการกรอกขอมูล แนะนําใหใชฟอนตปกติของวินโดวส (เชน AngsanaUPC) ระบบฐานขอมูลไม
รองรับฟอนตไทยประดิษฐอื่น และสงผลใหอักษรภาษาไทยกลายเปนอักขระพิเศษ หลังจากกรอกขอมูลเสร็จสิ้น
กรุณาตรวจสอบและบันทึกไฟล (โดยหามเปลี่ยนชื่อไฟลโดยเด็ดขาด และชื่อไฟลตองไมมีวงเล็บที่ชื่อ)
เพื่อความถูกตองและครบถวนในการกรอกขอมูล โรงเรียน สามารถ Export ขอมูลจากฐานขอมูล
ของโรงเรียน และใชวิธี คัดลอกและวาง ขอมูล ลงในแบบฟอรม หรือกรอกขอมูลแตละคอลัมนใหถูกตองดังนี้
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เลขประจําตัวประชาชน

ตองเปนเลขอะราบิค 13 หลัก หามมีขีดกลาง (-) หรือชองวาง
เชน 3909800545958
เลขประจําตัวนักเรียน
คือเลขประจําตัวของแตละโรงเรียน เปนเลขอะราบิค ไมเกิน 10 หลัก
คํานําหนา
ใสคํานําหนาตัวเต็ม เชน เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง นางสาว
ชื่อ
ชื่อนักเรียน หามมีคํานําหนา (มีคํานําหนาแลวในชองกอน) กรุณา
ตรวจสอบคําสะกด หามเวนวรรคกอนและหลังชื่อ
สกุล
นามสกุลของนักเรียน กรุณาตรวจสอบคําสะกด หามเวนวรรคกอน
และหลังนามสกุลของนักเรียน
เพศ
ใสคําระบุเพศตัวเต็ม ชาย หรือ หญิง
ระดับชั้น
ระบุชั้น เปน ป.6 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเทา ม.6
การระบุระดับชั้นในรูปแบบอื่น จะทําใหระบบฟองวา ระดับชั้นไม
ถูกตอง โปรดสังเกตวา ในการเขียนระดับชั้น ตองไมมีวรรคในคําที่
ใชระบุระดับชั้น ยกเวน เทียบเทา ม.6 มีวรรคระหวางคําวา เทียบเทา
กับ ม.6
เด็กพิเศษ
ระบุดวยรหัส ดังในเวิรคชีต 3 การระบุรหัสไมถูกตอง สงผลตอการ
คํ า นวนค า สถิติ แ ละการจั ด สอบ โปรดใช ค วามระมั ด ระวัง ในการ
กรอกรหัส โปรดยึดตามรหัสในเวิรคชีต
NIETS
เปนรหัสเฉพาะ กรุณาปลอยไว โดยไมตองทําสิ่งใด และหามลบออก
โดยเด็ดขาด มิฉะนั้น ระบบจะฟองวา “ไฟลไมถูกตอง ไมสามารถสง
ขอมูลนักเรียนได”
คําแนะนําในการแกไขปญหาเรื่องเลขประจําตัวประชาชน
ปญหา
วิธีแก
นั ก เรี ย นมี เ ลขประจํ าตั ว ประชาชนขึ้ น ต น ด ว ย 0 หรื อ 00 เปลีย่ นรูปแบบเซลลเปน ขอความ
นําสงไมได
นักเรียนไมมีเลขประจําตัว
กําหนดเลข 13 หลักดังนี้
10 หลักแรกใช ชื่อผูใชของโรงเรียน
03 หลักทายเปน running number
เชน ชื่อผูใชเปน 1045100098 และมีนักเรียนที่ไมมีเลข
ประจํ า ตั ว ประชาชน 3 คน นั ก เรี ย นสามคนจะมี เ ลข
ประจําตัวประชาชนดังนี้
1045100098001
1045100098002
1045100098003
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เมนู นําสงขอมูลนักเรียน
หลังจากดาวนโหลดฟอรมขอมูล (แนะนําใหดาวนโหลดใหมทุกครั้ง) และกรอกขอมูลนักเรียนจน
ครบถวนแลว กอนนําสงรายชื่อนักเรียน กรุณาตรวจสอบขอมูลนักเรียนใหถูกตอง ครบถวนและสมบูรณอีกครั้ง
โดยโรงเรียนอาจพิมพใหนักเรียน หรือครูประจําชั้น หรือผูปกครองตรวจสอบความถูกตองเสียกอน
กรุณาอานดวยความระมัดระวัง
ความสําคัญของความถูกตองของขอมูล: โรงเรียนจะตองดําเนินการเพิ่ม ลดและแกไขขอมูลนักเรียนให
ถูกตอง ครบและเปนปจจุบันภายในเวลาที่กําหนด การไมสงรายชื่อนักเรียนจะทําใหนักเรียนเสียสิทธิ์ในการสอบ
และผูปกครองอาจฟองรองเรีย กคาเสียหายจากโรงเรียนได และขอ มูล นักเรีย นที่ไมถูกตอง เชนเลขประจําตัว
ประชาชน หรือชื่อ หรือนามสกุล จะสรางความยุงยากใหกับนักเรียนในการนําไปศึกษาตอหรือเขามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสงขอมูลหรือนักเรียนตองสมัครสอบเอง: โรงเรียนในสังกัด สพฐ สช สกอ กีฬาฯ และพระ
ปริยัติธรรม มีหนาที่สงรายชื่อนักเรียน
สวนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สช. ที่เปดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ กรุณาจัดสงนักเรียนสาย
สามัญทุกคน และสายอาชีวเฉพาะผูที่ตองการสอบ (นักเรียนไมตองสมัครสอบ)
นักเรียนเทียบเทา ม.6 ในโรงเรียนอาชีวะ โรงเรียน กศน และวิทยาลัยนาฏศิลป ตองสมัครสอบดวย
ตนเองระหวางวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน หรือวันอื่นตามประกาศ สทศ.
เมื่อกรอกขอมูลและตรวจสอบรูปแบบและความถูกตองของขอมูลรายชื่อนักเรียนแลว ทานสามารถ
นําสงขอมูลรายชื่อนักเรียนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1. คลิกเมนู ขอมูลนักเรียน เลือก นําสงขอมูลนักเรียน
ขั้นตอนที่ 2. ในหนาตางใหมที่ปรากฎ เลือกระดับชั้น
ขั้นตอนที่ 3. เลือก รูปแบบไฟลนําสง โดยมีหลักการเลือกดังนี้
ONET
รูปแบบไฟลที่ดาวนโหลดจากเว็บ สทศ.
SMIS
ใชไฟลที่ Export จากโปรแกรม SMIS โดยตรง (ปดใชงานชั่วคราว)
STUDENT ใชไฟลที่ Export จากโปรแกรม STUDENT (ปดใชงานชั่วคราว)
ขั้นตอนที่ 4. เลือกไฟลที่ตองการนําสง คลิก Browse เพื่อหาและระบุโฟลเดอรที่เก็บและชื่อไฟล
ที่ตองการนําสง เลือกไฟลที่ถูกตอง เมื่อพบไฟลที่ตองการ คลิกชื่อไฟล แลวคลิก
Open
ขั้นตอนที่ 5. คลิก นําสง รอจนกวาหนาตางใหมขึ้น อานขอความที่ระบเพื่อแสดงวา การนําสง
ขอมูลสําเร็จหรือพบขอผิดพลาด โดยขอความที่ปรากฎจะมีความหมายและสิ่งที่
ตองทําดังตอไปนี้
ขอความ
ผลการนําสงสําเร็จ

ความหมาย
สิ่งที่ตองทํา
ชื่อไฟลถูก รูปแบบ ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ใช
ถูก
เมนู ขอมูลนักเรียน | รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ถาไมพบรายชื่อ แสดงวา
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ขอความ

ความหมาย

สิ่งที่ตองทํา
โรงเรียนสงฟอรมเปลา
ใหกลับไปสงไฟลใหม
ชื่อไฟลผิด
ชื่ อ ไ ฟ ล มี ว ง เ ล็ บ เปลี่ยนชื่อหรือเลือกไฟลใหถูกตอง
หรื อ ใช ไ ฟล ส ง ผิ ด
ระดับชั้น
รู ป แ บ บ ไ ฟ ล ผิ ด มีการแกไขแถวแรก ถ า มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแถวแรก ให ด าวน
ประเภท
หรื อ เลื อ กรู ป แบบ โหลดฟอร ม ใหม และดํ า เนิ น การกรอก
ผิด (ONET, SMIS, ขอมูลใหม
STUDENT)
ถ า เลื อ กประเภทผิ ด ให นํ า ส ง ใหม แ ละ
เลือกประเภทใหถูกตอง
พบขอผิดพลาด
รูปแบบขอมูลผิด
เป ด ไฟล ที่ นํ า ส ง ตรวจสอบและแก ไ ข
ขอมูลในคอลัมนตอไปนี้ใหถูกตอง
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวนักเรียน
คํานําหนาชื่อ
เพศ
ระดับชั้น
รหัสเด็กพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
หลังจากนําสงขอมูลนักเรียนแลว รายชื่อนักเรียนจะปรากฎในตาราง “รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ” หากใน
ตารางดังกลาว ไมมีรายชื่อนักเรียน แสดงวา การนําสงขอมูลไมสําเร็จ กรุณานําสงขอมูลนักเรียนใหม
ตองการตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ โปรดดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.
ไปที่เมนู ขอมูลนักเรียน ตลิก รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ขั้นตอนที่ 2.
เลือก ระดับชั้น
ขั้นตอนที่ 3.
คลิก แสดงขอมูล
เพิ่ม รายชื่อนักเรียนเปนรายบุคคล
หลังจากนําสงไฟลขอมูลแลว และตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ หากพบวา มีรายชื่อนักเรียนตก
หลน หรือมีนักเรียนเขาใหม โรงเรียนสามารถเพิ่มรายชื่อนักเรียนไดเปนรายบุคคล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ไปที่ เมนู ขอมูลนักเรียน เลือก รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ขั้นตอนที่ 2. เลือกระดับชั้น และคลิกแสดงขอมูล
ขั้นตอนที่ 3. ตองการเพิ่มรายชื่อใหม คลิกปุม เพิ่ม ขอมูลนักเรียน และกรอกรายละเอียดทุกชอง
ที่มีเครื่องหมาย *
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ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง แลวคลิก บันทึก ถาตองการเพิ่มรายชื่อ หรือ ยกเลิก ถา
ไมตองการเพิ่มรายชื่อ
ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบรายชื่อใน รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ลบรายชื่อนักเรียนรายบุคคลหรือหลายคนในเวลาเดียวกัน
หลังจากนําสงไฟลรายชื่อแลวหากพบวา มีนักเรียนยายออกหรือเสียชีวิต โรงเรียนสามารถ “ลบ
รายชื่อนักเรียน” ออกจากหนาเว็บไซตไดเปนรายบุคคล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ไปทีเมนู ขอมูลนักเรียน เลือก รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และ คลิกที่ขอมูลนักเรียนที่
ตองการลบ (คลิกตรงขอมูลที่มีขีดเสนใต)
ขั้นตอนที่ 2. ในหน าตา งใหม มีร ายละเอีย ดข อ มู ล ของนั กเรีย น ตรวจสอบวาเปน ขอ มู ล ของ
นักเรียนที่ตองการลบ และคลิกปุม ลบ
ขั้นตอนที่ 3. ระบุเหตุผลของการลบ (ตองระบุ มิฉะนั้น ระบบจะไมตัดรายชื่อออก)
ขั้นตอนที่ 4. ใสหมายเหตุ (เหมือนเหตุผลของการลบก็ได)
ขั้นตอนที่ 5. กด ยืนยัน
แกไขรายละเอียดขอมูลของนักเรียนรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 1. ไปที่เมนู ขอมูลนักเรียน เลือก รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ คนหาและคลิกที่ขอมูลนักเรียน
ที่ตองการแกไข (ตรงขอมูลที่มีขีดเสนใต)
ขั้นตอนที่ 2. หนาตางใหมจะปรากฏขึ้น พรอมรายละเอียดขอมูลนักเรียน เลื่อนเคอรเซอรไปยัง
กลองขอความที่ตองการแกไข และพิมพแกไขใหถูกตองจนครบ
ขั้นตอนที่ 3. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก เพื่อยกเลิกการแกไข

เมนู รายงานขอมูลนักเรียนที่ผิดปกติ
เมนู รายงานขอมูลนักเรียนที่ผิดปกติ เปนกลไกสําหรับโรงเรียนในการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนวา
ซ้ําซอน (ในโรงเรียนหรือกับโรงเรียนอื่น) และความผิดพลาดของขอมูลนักเรียนแบบอื่น (หลังจากโรงเรียนนําสง
รายชื่อนักเรียนครบถวนแลว โปรดตรวจสอบวา ขอมูลและรายละเอียดของขอมูลเปนไปตามที่ สทศ. กําหนด
หรือไม โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบ “ความผิดปกติ” ของขอมูลที่สงไดโดยดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ไปที่ เมนู ขอมูลนักเรียน เลือก รายงานขอมูลนักเรียนที่ผิดปกติ (โปรดสังเกต
วา รายงานนี้เปนเรื่องของ “ขอมูลที่ผิดปกติ” ไมไดหมายถึงขอมูล “นักเรียนที่
ผิดปกติ”)
ขั้นตอนที่ 2. สังเกต “ประวัติการตรวจสอบ” ซึ่งระบุเวลาที่ตรวจสอบ โดยปกติ ระบบจะ
ตรวจสอบทุกเที่ยงคืนของทุกวัน หรือตามที่เจาหนาที่ สทศ. เปนผูกําหนด
ขั้นตอนที่ 3. ถาหนาตางที่ปรากฎมีขอความวา “ไมมีขอมูลของผลการตรวจสอบความ
ผิดปกติ” แสดงวา ขอมูลนักเรียนของทาน “นาจะถูกตอง” ตามรูปแบบของ
สทศ. แตถาขอมูลนักเรียนของทานมีความผิดปกติ จะมีหนาจอใหมเปน
“ตาราง” บอกความผิดปกติ
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ขั้นตอนที่ 4. ถาพบวามีขอมูลที่ไมถูกตอง ใหคลิกที่ชื่อและดําเนินการตามขอแนะนําตาม
ตารางตอไปนี้
ประเภทความผิดปกติ
ขอมูลไมครบ

เลขประจําตัวประชาชนไม
ถูกตอง

คาดวาเลขประจําตัวไม
ถูกตอง
ขอมูลซ้ํา

เลขประจําตัวประชาชนซ้ํา

เพศไมถูกตอง

ชื่อผิดปกติ

ความหมาย
วิธีแก
ขาดเลขประจําตัวนักเรียน หรือไมไดใส เพศ ดาวนโหลดไฟลขอมูลนักเรียน
เพิ่มขอมูลใหครบถวน และ
นําสงไฟลขอมูลนักเรียนใหมทั้งหมด
ไมครบ 13 หลัก
แกไขใหถูกตองเปนรายบุคคลหรือสงไฟล
มีขีดกลางหรือวรรค
ใหมทั้งหมด
เปนเลขประจําตัวประชาชนที่กําหนดขึ้น
ไมตองดําเนินการ จนกวาจะมีเลข
สําหรับนักเรียนที่ไมมีเลขประจําตัว
ประจําตัวประชาชน
ประชาชน
เมื่อไดเลขที่ถูกตอง แกไขเปนรายบุคคล
ขึ้นตนดวย 0 หรือ 00
ไมตองดําเนินการจนกวาจะมีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ถูกตอง
ระบบใชตัวคํานวนและคาดวา มีการพิมพผิด หาเลขประจําตัวประชาชนที่ถูกตอง และ
คลิกที่ชื่อนักเรียน และแกไข
มีขอมูลเดียวกันสองรายการ แตในตาง
ตรวจสอบวา นักเรียนยังอยูในโรงเรียน
โรงเรียนหรือในโรงเรียนเดียวกัน
เดียวกันหรือไม ถาอยู ลบออกหนึ่งรายการ
ถาซ้ํากับรายชื่อในโรงเรียนอื่น ถานักเรียน
อยูในโรงเรียน ไมตองแกไข แตแจง
โรงเรียนเดิมใหลบรายชื่อนักเรียนออก
ถานักเรียนไมอยูในโรงเรียน ใหลบรายชื่อ
ออก
มีเลขประจําตัวประชาชนเดียวกันสองคน แต แสดงวา คนหนึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน
คนละชื่อ
ผิด ใหหาเลขที่ถูกตองและแกไข โดยคลิก
ที่ชื่อ และแกไข
ตองเปน ชาย หรือ หญิง เทานั้น
แกไขเปนรายบุคคล หรือถามีจํานวนมาก
ดาวนโหลดไฟลขอมูลและนําสงขอมูล
นักเรียนใหม
มีคํานําหนาชื่อ หรือมีคําคลายกับคํานําหนา ถามีคํานําหนาชื่อใหดาวนโหลดขอมูล
ชื่อ เชนนักเรียนชื่อ นาง นาย นางสาว หรือ นักเรียน แกไข และนําสงขอมูลนักเรียน
นายา
ถามีชื่อคลายคํานําหนาชื่อ ตรวจสอบ
ความถูกตอง ถาถูกตองไมตองดําเนินการ
ใด ๆ
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ดาวนโหลดขอมูลนักเรียนเพื่อการตรวจสอบ
นอกเหนือจากวิธีตรวจสอบความผิดปกติขางตน สทศ. ยังแนะนําใหโรงเรียนดาวนโหลดไฟล
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและเพื่อการตรวจสอบความถูกตองและเปนปจจุบัน ไฟลดังกลาว
สามารถนํามาใชในกรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลจํานวนมาก โดยทําการแกไขในไฟลใหสมบูรณ ถูกตองและ
ครบถวน และนําสงขอมูลใหม
โปรดใชความระมัดระวังในการนําสงไฟลขอมูล เนื่องจากวา ระบบจะยกเลิกและลบขอมูลใน
ระบบออกทั้งหมด และทดแทนขอมูลเดิมดวยขอมูลที่นําสงใหมดวยไฟล EXCEL เสมอ
หลังจากนําสงขอมูลนักเรียนสําเร็จ ทานสามารถดาวนโหลดรายชื่อนักเรียนทั้งหมด โดยดําเนินการ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.
ขั้นตอนที่ 2.
ขั้นตอนที่ 3.
ขั้นตอนที่ 4.
ขั้นตอนที่ 5.

ไปที่ เมนูขอมูลนักเรียน เลือก รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
เลือกระดับชั้น และคลิก แสดงขอมูล
คลิก ดาวนโหลดขอมูล
ที่หนาตางใหม เลือก Save (กรุณาอยาเลือก Open)
ดําเนินการบันทึกขอมูลตามปกติ

3.8 เมนู ขอมูลหองเรียน
(เปดใช 15 กรกฎาคม 2552)
เมนู ขอ มูล หอ งเรีย น เปน เมนูใ หม สํา หรับ โรงเรีย น ซึ่ งกอ นมีเมนูดัง กลาว โรงเรีย นตอ งสง ขอ มู ล
หองเรียนใหศูนยสอบแบบออฟไลน (แผนซีดีหรืออีเมล) ซึ่งมีความไมสะดวกและขอมูลผิดพลาด
ดวยเมนู ขอมูลหองเรียน โรงเรียนทําหนาที่กรอกขอมูลหองเรียนทุกหองที่สามารถและอนุญาตใหใช
เปนหองสอบได โดยมีเงื่อนไขวา หองเรียนจะตองสามารถจัดที่นั่งสอบไดอยางนอย 30 ที่นั่ง และหองที่จะใชสอบ
หองสุดทาย ตองจัดไดอยางนอย 35 ที่นั่ง โดยที่ดานกวางจัดได 5 ที่นั่ง และดานยาว 6 ที่นั่ง ดังในภาพ
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โรงเรียนสามารถกรอกขอมูลหองเรียนไดสองวิธี ไดแก
ก. กรอกผานหนาเว็บไซต ทีละหอง
ข. ดาวนโหลดไฟล EXCEL กรอกขอมูลลงในไฟล และนําสงไฟล
ในการกรอกขอมูลทั้งสองแบบ ขอมูลที่ตองกรอกและรูปแบบตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้
ชื่อขอมูล
ขอมูล
รูปแบบ
ลําดับหอง ตัวเลข เรียงจาก 1 ไปจนถึงเลขสุดทาย เรียงลําดับหองที่ตองการใหใช
หามซ้ํา หามปลอยวาง
ชื่อหอง
ตัวเลขหรือตัวอักษร
ห า มเกิ น 30 ตั ว อั ก ษร ถ า เกิ น กรุ ณ าย อ ห า ม
ปลอยวาง
ชื่ออาคาร ตัวเลขหรือตัวอักษา
ห า มเกิ น 30 ตั ว อั ก ษร ถ า เกิ น กรุ ณ าย อ ห า ม
ปลอยวาง
ชั้น
ตัวเลข
ชั้นของอาคาร หามปลอยวาง กรอกเฉพาะเลข
ชั้น
ความกวาง ตัวเลข
ระบุจํานวนที่นั่งที่จัดได ปกติคือ 5 หามปลอย
วาง
ความยาว
ตัวเลข
ระบุจํานวนที่นั่งที่จัดได ปกติคือ 6 หามปลอย
วาง
รายละเอียดของขั้นตอนการกรอกหรือการนําสงขอมูล กรุณารอจนกวาจะเปดใชโปรแกรม
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3.9 เมนู สถานที่สอบ
ใชเมนู สถานที่สอบ ตรวจสอบชื่อสนามสอบ หองสอบและเลขที่นั่งสอบของนักเรียนไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. คลิกเลือกเมนู สนามสอบ
ขั้นตอนที่ 2. ถาในหนาตางใหมขึ้นเปนหนาวาง แสดงวา โรงเรียนของทานยังไมถูกจัดสนามสอบ
กรุณาติดตอศูนยสอบของทานทันที
ขั้นตอนที่ 3. ถาโรงเรียนของทานถูกจัดสนามสอบและหองสอบแลว ในหนาตางใหมที่ปรากฏ
จะมีเอกสาร PDF ระบุสนามสอบ หองสอบและรายชื่อนักเรียน พรอมเลขที่นั่งสอบ
ขั้นตอนที่ 4. พิมพสนามสอบ หองสอบและเลขที่นั่งสอบ เพื่อใหครูและนักเรียนตรวจสอบ
รายชื่อไดจากเว็บตามปกติ

3.10 เมนู ผลสอบ & รายงาน
เมนูผลสอบและรายงานมีสามรายการ ไดแกผลสอบ (ป 2551 ที่กําลังจะสอบ) เมื่อคลิกเลือก
รายการ ผลสอบและคาสถิติป 51 จะตองใสชื่อผูใชและรหัสผานซ้ําอีกครั้งหนึ่ง

3.11 เมนู ดาวนโหลดคูมือ
เมนู ดาวนโหลดคูมือมี คูมือการใชงานระบบโอเน็ตและคูมือจัดสอบ ทานสามารถดาวนโหลดคูมือ
ไดโดยเลือกคูมือที่ตองการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. คลิกที่เมนู คูมือใชงานสําหรับโรงเรียน หรือคูมือจัดสอบ แลวแตกรณี
ขั้นตอนที่ 2. ในหนาตางใหม เลือก Save
ขั้นตอนที่ 3. บันทึกไฟลตามปกติ ทานตองใช Adobe Reader เพื่ออานขอความในไฟล
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4. การติดตอสื่อสารกับ สทศ.
การติดตอสื่อสารระหวางศูนยสอบ/โรงเรียน กับ สทศ.
1. โทรศัพท
โทรสาร
Call Center

0-2219-2991-5 ตอ 701 – 708 ตามเวลาราชการ
0-2219-2996 อัตโนมัติ
0-2795-5599 ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ

2.

webmaster@niets.or.th

E-mail

3. โทรศัพทมือถือ

สุกิจ
สรรเสริญ
สนทโนรส
ปยะพงษ
สถาพร
วิวัฒน
สุทิศา

081-692-4825
085-838-4140
089-546-2667
086-514-5975
086-605-4077
081-731-4145
081-703-0547

