
 



คู่มือกำรจัดสอบฯ หน้ำ ๒๕ 
 

ค าน า 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำร             
ท่ีเหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ ซึ่งก ำหนดเป็นกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน เช่น ส่งเสริมสนับสนุน
กำรน ำกำรทดสอบ O-NET ประเมินผล PISA และระบบกำรทดสอบกลำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำนักเรียน
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนใกล้เคียงกัน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนมีนโยบำยท่ีจะประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ ในควำมสำมำรถพื้นฐำน ๓ ด้ำน 
คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning 
Abilities) โดยในปีกำรศึกษำนี้นอกจำกโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ          
ขั้นพื้นฐำนแล้ว ยังมีโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน เข้ำร่วมประเมินด้วย  ดังนั้น ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำจึงได้จัดท ำคู่มือจัดสอบ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ขึ้น  เพ่ือ
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ภำยในคู่มือจัดสอบฯ จะอธิบำยถึงบทบำทภำระหน้ำท่ีในกำรประเมินท้ังของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียน/สนำมสอบ เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรประเมินเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน มีมำตรฐำนเดียวกันท้ังประเทศ ผลกำรประเมินมี
ควำมน่ำเชื่อถือถูกต้อง ตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักเรียน สำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใน
กำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถพื้นฐำนของนักเรียนท้ังในระดับรำยบุคคล โรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

สุดท้ำยนี้ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำต้องขอขอบคุณส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินประเมิน โดยยึดแนวทำงตำมคู่มือกำรจัดสอบประเมิน ฯ ท ำให้
เช่ือมั่นได้ว่ำ ผลกำรประเมินให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักเรียน สำมำรถ
น ำไปวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำได้อย่ำงดีต่อไป 
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คู่มือการจัดสอบ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑. เหตุผลและความส าคัญ 
  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก ำหนดนโยบำย ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
เพื่อให้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยมีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทย ให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุดในตน มีควำมรู้และทักษะท่ีแข็งแกร่งและ
เหมำะสม เป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และกำรด ำรงชีวิตในอนำคต  โดยเฉพำะ
ข้อ ๒ เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทรวมถึงเด็กพิกำร 
และด้อยโอกำส ให้มีควำมรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน 
เขียน และกำรคิด เพื่อให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรท ำงำน            
โดยได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท เพื่อให้นักเรียนระดับ        
ก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรท่ีเหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับกำรศึกษำ      
ขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ ซึ่งได้ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำน เช่น ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผลกำรทดสอบ O-NET ประเมินผล PISA และระบบกำร
ทดสอบกลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนใกล้เคียงกัน  อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริมกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก  

ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้
จัดท ำประกำศเรื่องแนวปฏิบัติในกำรยกระดับคุณภำพนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ประกำศ ณ วันท่ี ๑๘ เมษำยน ๒๕๕๗ ลงนำมโดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(นำยอภิชำติ   จีระวุฒิ)  โดยเฉพำะข้อ ๗  ให้เพิ่มข้อสอบแบบเขียนตอบท้ังกำรเขียนตอบแบบสั้น
และแบบยำว ในกำรวัดและประเมินผลเมื่อจบหน่วยกำรเรียนในกำรสอบระหว่ำงภำคเรียนและ
กำรสอบปลำยภำคเรียน อย่ำงน้อยร้อยละ ๓๐ ของกำรสอบแต่ละครั้ง และข้อ ๘ ให้ใช้ข้อสอบ
กลำงท่ีพัฒนำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรสอบปลำยปีร้อยละ ๒๐ ของ
คะแนนสอบท้ังหมดในชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒, ๔, ๕ และมัธยมศึกษำปีท่ี ๑, ๒ โดยมีรำยละเอียด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีใช้แบบทดสอบมำตรฐำนกลำงในระดับชั้นต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ป.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย  

ป.๔-๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ๓ กลุ่มสำระหลัก  ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  
ม.๑-๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ๕ กลุ่มสำระหลัก  ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สังคมศึกษำฯ และภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
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  จำกนโยบำย ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ และประกำศของ สพฐ. ดังกล่ำว ส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ ๑)  แบบทดสอบส ำหรับเป็นข้อสอบกลำงเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ใน
ระดับชั้นและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ดังกล่ำว ๒) จัดท ำข้อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  เพ่ือให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำน ำไปใช้ในกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน
ก่อนสอบ O-NET  ๓) แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนส ำคัญ ๓ ด้ำน  คือ ด้ำนภำษำ 
(Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓  
ซึ่งเป็นควำมสำมำรถท่ีตกผลึก (Crystallization) จำกกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  และเป็นควำมสำมำรถพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป  
  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ นี้  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน              
จะให้บริกำรข้อสอบกลำง และข้อสอบ Pre O-NET แก่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำหรับ
น ำไปใช้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และจะร่วมกับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ โดยวัดควำมสำมำรถพื้นฐำน
ส ำคัญ ๓ ด้ำน คือ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning 
Abilities) ซึ่งถือเป็นควำมสำมำรถพื้นฐำนเบื้องต้นส ำคัญท่ีใช้ในกำรเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นและ    
ยังสะท้อนไปสู้กำรยกระดับผลกำรประเมินระดับชำติ  (O-NET) และนำนำชำติ  (PISA)                
ผลกำรประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูลส ำคัญท่ีสะท้อนคุณภำพกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจ ำเป็นต้องมีข้อมูลผล
กำรเรียนรู้ ไปเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียน และเปน็ตัวบ่งชีคุ้ณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภำพรวม 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย ก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนกำรศึกษำ
ของชำติ ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับ
สถำนศึกษำ และเพื่อเป็นกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และเพ่ือเตรียมกำรให้ผู้เรียนมีควำม
พร้อมส ำหรับรองรับกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำ ท้ังกำรทดสอบระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติ  โดยจะมุ่งประเมินให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ  เช่น กำรประเมินระดับนำนำชำติ 
(PISA,TIMSS,…)     ท่ีมีรูปแบบกำรประเมินท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้นคุณภำพของนักเรียนโดย
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถพื้นฐำนท่ีส ำคัญจ ำเป็น 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนท่ีส ำคัญจ ำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 
ในด้ำนภำษำ (Literacy)  ด้ำนค ำนวณ (Numeracy)  และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 

  นักเรียนท่ีศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ทุกคน        
ทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และต ำรวจตระเวนชำยแดน 

 

๔. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรประเมิน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ แสดงรำยละเอียด ดังตำรำง 

แบบทดสอบความสามารถ จ านวนข้อ เวลา (นาที) 

ด้ำนภำษำ (Literacy) ๓๐ ๖๐ 

ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) ๓๐ ๙๐ 

ด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ๓๐ ๖๐ 

 

โครงสร้างข้อสอบ 

๑.  ความสามารถด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสรำ้งในกำรประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เลือกตอบ เขียนตอบ 
๑. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเรื่องท่ี ฟัง ดู และอ่ำน   ๔  
๒. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ ๓  
๓. ตอบค ำถำมจำกเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่ำน ๔ ๒ 
๔. บอก เล่ำเรื่องรำวท่ีได้จำกกำรฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงง่ำยๆ ๕  
๕. คำดคะเนเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจำกเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่ำน ๖  
๖. สื่อสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่ำน 
    อย่ำงเหมำะสม 

๕ ๑ 

รวมท้ังหมด ๒๗ ๓ 
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  ๒. ความสามารถด้านค านวณช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสร้ำงในกำรประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด เลือกตอบ เขียนตอบ 

๑. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ 
เร่ือง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำรตำมขอบข่ำยส่ิงเร้ำ 

๙ ๑ 

๒. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ 
เร่ือง กำรวัด ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

๗ ๑ 

๓. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ 
เร่ือง เรขำคณิต ตำมขอบข่ำยส่ิงเร้ำ 

๔  

๔. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ 
เร่ือง พีชคณิต ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

๔  

๕. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ 
เร่ือง กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

๓ ๑ 

รวมท้ังหมด ๒๗ ๓ 
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๓. ความสามารถด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสร้ำงในกำรประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เลือกตอบ เขียนตอบ 

๑. มีควำมเข้ำใจในข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำร
ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

๓ ๑ 

๒. วิเครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้  องค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำร
ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

๗ ๑ 

๓. สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วำงแผน บนพื้นฐำนของข้อมูล 
สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำร
ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล  

๗  

๔. สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงมีหลักกำรและเหตุผลหรือให้
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ีสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีต้องกำรตัดสินใจ
หรือมีปัญหำ 

๑๐ ๑ 

รวมท้ังหมด ๒๗ ๓ 

 

 ตารางสอบ 

  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓  ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ก ำหนดสอบวันท่ี ๒๖ กุมภำพันธ ์๒๕๕๘ รำยละเอียดก ำหนดสอบ ตำมตำรำงสอบ ดังนี้ 
 

               เวลา 
วันสอบ     

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 
พัก 

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
พัก 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำ 

ควำมสำมำรถ 
ด้ำนค ำนวณ 

ควำมสำมำรถ 
ด้ำนเหตุผล 
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๕. แผนการด าเนินงานและวิธีการประเมิน 

  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้ เรียน            
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  เป็นควำมร่วมมือท้ังระบบตั้งแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และโรงเรียน/สนำมสอบ โดยแต่ละส่วน
มีบทบำท หน้ำท่ี ในกำรด ำเนินกำรประเมิน ดังนี้   
 

สพฐ. โดย สทศ. เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน/สนามสอบ 
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
    (ก.ค. ๕๗) 

 ส ำรวจข้อมูลโรงเรียน นักเรียน 
    (ก.ย. ๕๗) 

 จัดส่งข้อมูลจ ำนวนนักเรียนให้เขต 
    (ก.ย. ๕๗) 

 ประสำนชี้แจงเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
    (๘ – ๑๑ ก.ย. ๕๗) 

 ท ำแผนกำรประเมินระดับเขต  
    (ก.ย. ๕๗) 

 วำงแผนเตรียมควำมพร้อม 
    (พ.ย. ๕๗) 

 จัดท ำคู่มือด ำเนินกำรสอบ 
    (ก.ย. – ต.ค. ๕๗) 

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
  ศูนย์ประสำนกำรสอบ/สนำมสอบ    
   (ต.ค. ๕๘) 

 ส่งรำยชื่อครูและบุคลำกรเพื่อให้ 
    เขตแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร 
    (พ.ย. ๕๗) 

 จัดท ำตัวอย่ำงเคร่ืองมือวัด LNR 
    (ก.ย. ๕๗) 

 ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร 
    (พ.ย. – ธ.ค. ๕๗) 

 ประชุมกับเขตแนวทำงประเมิน 
    (พ.ย. – ธ.ค. ๕๗) 

 จัดส่งต้นฉบับคู่มือด ำเนินกำรสอบ 
   ตัวอย่ำงเคร่ืองมือวัด LNR ให้เขต 
   (ต.ค. ๕๗) 

 จัดพิมพ์หรอืส่งต้นฉบับคู่มือฯ   
    ตัวอย่ำงเคร่ืองมือให้โรงเรียน 
    (พ.ย. ๕๗) 

 รับคู่มือด ำเนินกำรสอบ ตัวอย่ำง   
    ข้อสอบ   
    (พ.ย. ๕๗) 

 จัดพิมพ์ข้อสอบกระดำษค ำตอบ 
    (ธ.ค. ๕๗ – ม.ค. ๕๘) 

 ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรสอบ 
    และเตรียมควำมพร้อมโรงเรียน   
    (ธ.ค. ๕๗ – ม.ค. ๕๘) 

 เตรียมควำมพร้อมนักเรียน 
    (ธ.ค. ๕๗ – ม.ค. ๕๘) 

 จัดส่งข้อสอบกระดำษค ำตอบ 
    (๑๖ ก.พ. ๕๘) 

 รับข้อสอบกระดำษค ำตอบ 
    (๑๗ – ๑๘ ก.พ. ๕๘) 
 จัดเก็บข้อสอบแบบเอกสำรลับ  
    (๑๗ – ๒๕ ก.พ. ๕๘) 

 จัดเตรียมห้องสอบ  
    (๒๕ ก.พ. ๕๘) 
 รับข้อสอบกระดำษค ำตอบ 
    (๒๖ ก.พ. ๕๘) 

 ก ำกับ ติดตำม กำรสอบ 
   (๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๕๘) 

 ก ำกับ ติดตำม กำรสอบ   
    (๒๖ ก.พ. ๕๘) 

 จัดสอบนักเรียน   
    (๒๖ ก.พ. ๕๘) 

 วิเครำะห์ประมวลผล 
   (ก.พ. – เม.ย. ๕๘) 

 รวบรวมกระดำษค ำตอบส่ง สพฐ.    
    (๒๘ ก.พ. – ๖ มี.ค. ๕๘) 

 ตรวจกระดำษค ำตอบเขียนตอบ 
   และส่งให้เขต (๒๖ – ๒๗ ก.พ. ๕๘) 

 รำยงำนผลกำรประเมิน (เม.ย. ๕๘)  ส่งผลสอบให้โรงเรียน (เม.ย. ๕๘)  รับผลสอบจำกเขต  (เม.ย. ๕๘) 
 ติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ 
   (พ.ค. – มิ.ย. ๕๘) 

 น ำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงและ 
    พัฒนำโรงเรียนต้องกำร 
    ควำมช่วยเหลือ (พ.ค. – มิ.ย. ๕๘) 

 หำจุดเด่น จุดด้อยของนักเรียน  
    เพื่อปรับปรุงและพฒันำผู้เรยีน  
    และกำรเรียนกำรสอน (เม.ย. ๕๘) 
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  ๑.  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกัน
คุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ด ำเนินกำรไปอย่ำงมีมำตรฐำน รูปแบบ และแนวทำง         
กำรประเมิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร ๒ คณะ ดังนี ้

  ๑.๑  คณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ตำมค ำสั่ง สพฐ. ท่ี ๙๘๐/๒๕๕๗  เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นท่ีปรึกษำ  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขั้นพื้นฐำน (ท่ีดูแลส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ) เป็นประธำนกรรมกำร  ท่ีปรึกษำ สพฐ. ทุกท่ำน   
ผู้เชี่ยวชำญ สพฐ.ทุกท่ำน  ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำกองใน สพฐ. เป็นกรรมกำร 
ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร รองผู้บัญชำกำร กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน (กิจกำรพลเรือน) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส่วนประสำนและ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และนักวิชำกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ี   
    ๑) พิจำรณำก ำหนดรูปแบบ หลักกำร และแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง เพ่ือตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำด้ำนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รวมท้ังกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรน ำผลไปใช้ 
และพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง  
    ๒) เสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรประเมนิ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ      
    ๓) ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท้ังระบบ   

   ๔) แต่งตั้ งคณะกรรมกำร  (เพิ่มเติม ) คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำนเฉพำะเรื่อง ตำมควำมจ ำเป็นและเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีคณะกรรมกำร
มอบหมำย 
   ๑.๒ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ตำมค ำสั่ง สพฐ. ๑๑๑๕/๒๕๕๗ โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำทุกเขต เป็นประธำนกรรมกำร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ       
ท่ีรับผิดชอบกำรประเมิน  เป็นรองประธำนกรรมกำร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำทุกท่ำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทุกกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ผู้แทนสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ผู้แทนสถำนศึกษำสังกัดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษำนิเทศก์ทุกท่ำน เป็นกรรมกำร

บทบาท หน้าที่ของ สพฐ. โดย สทศ.   
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ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
ศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนวัดและประเมินผลฯ และศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร มีหน้ำท่ี 
    ๑) ก ำหนดแผนด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง ในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ตำมนโยบำย และวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ของคณะกรรมกำรกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ (ส่วนกลำง) ก ำหนด 
    ๒) ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำท่ีรับผิดชอบ 
    ๓) แต่งตั้งคณะกรรมกำร (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำนเฉพำะเรื่อง ตำมควำมจ ำเป็นและเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงำนตำมหน้ำ ท่ี ท่ี
คณะกรรมกำรมอบหมำย 
  ๒. ประชุมคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เพื่อพิจำรณำก ำหนดรูปแบบ หลักกำร และแนวทำง
กำรประเมิน  
  ๓. ประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อชี้แจง
รูปแบบ และแนวทำงกำรประเมิน พร้อมท้ังจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประเมินกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนกำรประสำน
จำกส่วนกลำง  
  ๔. จัดสรรงบประมำณกำรด ำเนินงำนประเมินให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  โดยจัดสรร
งบประมำณตำมสัดส่วน จ ำนวนโรงเรียน และจ ำนวนนักเรียน ของแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ๕. จัดท ำต้นฉบับแบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ          
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
           ๖. จัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบพร้อมบรรจุตำมจ ำนวนนักเรียนของ
แต่ละโรงเรียน 
  ๗. กำรจัดส่งแบบทดสอบและเอกสำรประกอบให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำหรับ
ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยส ำนักทดสอบ   
ทำงกำรศึกษำ (ส่วนกลำง) จัดพิมพ์ตำมจ ำนวนนักเรียนและด ำเนินกำรจัดส่งไปทุกเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ส ำหรับคู่มือกำรจัดสอบฯ จะจัดส่งต้นฉบับทำงระบบ EPCC ท้ังนี้ให้เขตน ำไปจัดท ำ
ส ำเนำเอง 
  (ส านักทดสอบทางการศึกษาจะส่งเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบให้เขต
พื้นที่การศึกษาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือให้เขตส่งต่อให้โรงเรียน/สนามสอบ ด าเนินการ
ตรวจให้คะแนนหลังสอบเสร็จแล้ว) 
  ๘. คณะติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินจำกส่วนกลำง ติดต่อ 
ประสำนกำรด ำเนินกำรสอบกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และปฏิบัติงำนก่อนวันสอบ วันสอบ หลังสอบ 
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เพ่ือให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำร
ประเมินให้กับ สพฐ. 
  ๙. รับกระดำษค ำตอบเลือกตอบจำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ สพฐ.       
รับกระดำษค ำตอบจำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมวันท่ีก ำหนด (ก ำหนดวันส่งกระดำษค ำตอบของ    
แต่ละเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจะประกำศให้ทรำบทำงระบบ EPCC) 
  ๑๐. สพฐ. ด ำเนินกำรตรวจกระดำษค ำตอบ วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล   
  ๑๑. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ
ผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  ๑๒. ติดตำม สนับสนุนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/สถำนศึกษำทุกแห่ง  น ำผลกำรประเมิน
ไปใช้วำงแผนและด ำเนินกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน และกำรด ำเนินกำรของเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนด้อยของนักเรียนเป็นรำยบุคคล และรำยโรงเรียน 
 

 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกัน
คุณภำพผู้ เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีประสิทธิภำพและ 
มำตรฐำนเดียวกันในทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ควรมีแนวด ำเนินกำรในแต่ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. ส ำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ท่ี  ๓ ทุกคนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน ท้ังนี้ให้แยกข้อมูลเด็กพิเศษด้ำนกำรมองเห็น คือ  ตำบอด  ตำเลือนรำง  และ
ส ำรวจนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกำรศึกษำพิเศษ เช่น ศึกษำสงเครำะห ์รำชประชำนุเครำะห์ ฯลฯ   
  ๒. จัดท ำแผนกำรประเมิน ฯ ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแนวทำงกำร
ประเมินของส่วนกลำง และสำมำรถปฏิบัติได้จริงตำมบริบทของแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ๓. ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนและจ ำนวนนักเรียน  ทำงระบบ  EPCC ตำมข้อมูลจ ำนวน
โรงเรียน จ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓  เพื่อน ำไปจัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
และบรรจุหีบห่อตำมจ ำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน  ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินจัดพิมพ์มีควำม
ถูกต้องและเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย ทุกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
   ส าหรับเด็กพิเศษ สายตาเลือนราง และตาบอดให้แจ้งจ านวนเฉพาะที่อ่านอักษร
เบรลล์ได้เท่านั้น ทั้งนีใ้ห้ส่งข้อมูลให้ทางระบบ EPCC ทางข้อความส่วนตัว 
  ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนชุดต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อรองรับและ
ปฏิบัติงำนประเมิน เช่น 
   ๔.๑ คณะกรรมกำรประสำนกำรสอบระหว่ำงเขตกับสนำมสอบในกำร    
รับ – ส่งแบบทดสอบ และเอกสำรประกอบกำรสอบ (ผู้รับผิดชอบในกำรรับ – ส่ง ควรเป็น
ข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำร ขึ้นไป)  

บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   ๔.๒ คณะกรรมกำรสนำมสอบ ให้ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นประธำนสนำมสอบ   
        ๔.๓ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ  ห้องสอบละ ๒ คน สลับโรงเรียน  
   ๔.๔ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบเขียนตอบ 
        ๔.๕ คณะกรรมกำรรวบรวม – น ำส่งกระดำษค ำตอบ  
        ๔.๖ คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำรจัดสอบของ
โรงเรียน/สนำมสอบ  
   ๔.๗ คณะกรรมกำร (อื่น ๆ) ตำมควำมจ ำเป็น 

๕. จัดประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีแต่งตั้ งขึ้น เพื่อก ำหนดมำตรกำร            
แนวปฏิบัติกำรจัดสอบ รวมท้ังกำรประชำสัมพันธ์ แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทรำบ 
  ๖.  แต่งตั้งสนำมสอบและศูนย์ต่ำง ๆ เพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนประเมิน ดังนี้  

  ๖.๑ แต่งตั้งศูนย์ประสำนกำรสอบ ณ โรงเรียนในอ ำเภอตำมควำมเหมำะสม
ท้ังนี้ค ำนึงถึงควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรประสำนงำนและกำรเดินทำงในกำรรับ – ส่งข้อสอบ       
ท้ังนี้ ควรให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ท่ีรับผิดชอบอ ำเภอในกำรจัดกำรศึกษำ 
(Area Based) เป็นประธำนศูนย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ครู/อำจำรย์ หรือบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในจ ำนวนท่ีเหมำะสม เป็นกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบประสำนงำน อ ำนวยกำร
รับ – ส่งข้อสอบ กระดำษค ำตอบ จำกเขตพื้นที่กำรศึกษำกับสนำมสอบ รวมท้ังดูแล ก ำกับ ติดตำม 
ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหำในกำรจัดสอบ แต่ละสนำมสอบให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  

  ๖.๒ แต่งตั้งสนำมสอบ และกรรมกำรสนำมสอบ ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน เป็นประธำนสนำมสอบ  ครู/อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในจ ำนวนท่ีเหมำะสม 
เป็นกรรมกำรกลำง โดยกรรมกำรกลำงท ำหน้ำท่ีรับ – ส่งข้อสอบ และเอกสำรประกอบ จำกศูนย์
ประสำนกำรสอบ ตรวจสอบควำมถูกต้องของจ ำนวนเครื่องมือท่ีได้รับ ควำมเรียบร้อยกำรปิดผนึก
ซองข้อสอบ ไม่มีร่องรอยกำรเปิด ส่งต่อให้กับกรรมกำรก ำกับกำรสอบ  
  ๗ . รับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ซึ่ ง ในกำรรับแบบทดสอบและ
กระดำษค ำตอบ เนื่องจำกข้อสอบท่ีน ำส่ง เป็นเอกสำรลับทำงรำชกำร  เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด     
ในกำรตรวจรับ จ ำเป็นต้องมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด รอบคอบ และแม่นย ำ ดังนี ้

   ๑) ผู้รับผิดชอบรับแบบทดสอบของเขตจะได้รับกำรติดต่อ/ประสำนจำก   
ผู้น ำส่ง  เพื่อแจ้ง วัน เวลำท่ีจะไปถึง   

   ๒) เมื่อรถบรรทุกข้อสอบไปถึงสถำนท่ีน ำส่ง  ให้เจ้ำหน้ำท่ีของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการรับข้อสอบ เป็นผู้ตรวจรับเท่ำนั้น   

    ๓) รับมอบหนังสือน ำส่ง (ครุฑ) และส ำเนำบัญชีก ำกับจ ำนวน จำกผู้น ำส่ง  
   ๔) ตรวจสอบจ ำนวนกล่องข้อสอบและกระดำษค ำตอบท่ีขนลงร่วมกับผู้น ำส่ง

ให้ครบถ้วน ตรงตำมบัญชีก ำกับจ ำนวน  เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้เจ้ำหน้ำท่ีเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ลงลำยมือ
ชื่อ ตัวบรรจงให้ชัดเจน  สำมำรถตรวจสอบได้ ก ำกับในเอกสำรบัญชีน ำส่งให้เรียบร้อย  

   ๕) เมื่อตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้ำหน้ำท่ีเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
โทรศัพท์แจ้งส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำทันที ท่ีหมำยเลข  ๐๒-๒๘๘-๕๗๘๑-๒  
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  เอกสารที่ได้รับประกอบด้วย 
   ๑) หนังสือน ำส่ง (ครุฑ) และส ำเนำบัญชีก ำกับจ ำนวน  
   ๒) กล่องข้อสอบแยกเป็นรำยห้องสอบ ภำยในกล่องข้อสอบจะบรรจุข้อสอบ 
๓ ฉบับ และกระดำษค ำตอบ ตำมจ ำนวนนักเรียนแต่ละห้องสอบ 
   ๓) กล่องข้อสอบส ำรอง แต่ละเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจะได้ข้อสอบส ำรองร้อยละ ๕ 
ของจ ำนวนนักเรียน โดยกำรบรรจุใส่ซองข้อสอบ ซองละ ๒๐ ชุด  ส ำหรับกระดำษค ำตอบส ำรอง      
จะบรรจุในกล่องแยกต่ำงหำกจำกข้อสอบ เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดกระดำษส ำรองไปยังศูนย์
ประสำนกำรสอบตำมควำมจ ำเป็นแต่ละศูนย์ 

  หลังจากได้รับข้อสอบครบถ้วน ถูกต้องตำมบัญชีก ำกับจ ำนวน ให้ด ำเนินกำรทันที 
ดังนี ้
   ๑) ตรวจสอบจ ำนวนกล่องข้อสอบให้ครบทุกห้องสอบ ทุกโรงเรียน      ตรง
ตำมจ ำนวนท่ีแจ้งทำงระบบ EPCC หำกไม่ตรงให้ประสำนงำนกับส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 
(๐๒-๒๘๘-๕๗๘๑-๒) 
   ๒) จัดเก็บในลักษณะเอกสำรลับทำงรำชกำร เพื่อเตรียมจ่ำยให้กับศูนย์
ประสำนกำรสอบตำมก ำหนด 
  ๘. ประชำสัมพันธ์กำรจัดสอบให้กับ ครู/อำจำรย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์และควำมส ำคัญของกำรสอบ   

๙.  จัดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามตารางสอบที่ก าหนด  
  ๑๐. ก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำรจัดสอบของสนำมสอบ พร้อมให้
ค ำแนะน ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบมีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม 
  ๑๑. รับเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบจำกระบบ EPCC วันท่ี ๒๖ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ และจัดส่งเกณฑ์การตรวจให้คะแนนให้สนามสอบทันทีที่สอบเสร็จเพื่อ
ด ำเนินกำรตรวจให้คะแนน พร้อมระบำยคะแนนเขียนตอบท่ีได้ลงในกระดำษค ำตอบแบบ
เลือกตอบ ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  
          ๑๒. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รวบรวมกระดำษค ำตอบเลือกตอบน ำส่งส่วนกลำงตำม
ก ำหนด (ส ำหรับกระดำษค ำตอบเขียนตอบให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำเก็บรักษำไว้) 
  ๑๓. วำงแผน และรับผลกำรสอบจำกส่วนกลำง ในภำพรวมระดับประเทศ        
เขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน รำยบุคคล และส่งรายงานผลให้กับโรงเรียน  
  ๑๔. น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำ ตำมแผนกำรพัฒนำท่ีวำงไว้ สรุปผลและ
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประเมินของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต่อส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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  ๑. ส ำรวจจ ำนวนนักเรียนชั้น ป.๓ ทุกคน และนักเรียนท่ีมีปัญหำด้ำนกำรมองเห็น 
คือ ตำบอดเฉพำะท่ีอ่ำนอักษรเบรลล์ได้ และสำยตำเลือนรำง ส่งข้อมูลจ ำนวนนักเรียนดังกล่ำวให้
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ๒. วำงแผนเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน ในด้ำนบุคลำกรท่ีจะร่วมเป็น
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ของเขต กำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียน ฯลฯ 
  ๓. ส่งรำยชื่อครู และบุคลำกรภำยในโรงเรียนให้เขตแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
เช่น  

๑) คณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
เป็นประธำนสนำมสอบ ครู/อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรกลำง   

๒) คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ กระดำษค ำตอบ ระหว่ำงศูนย์ประสำน   
กำรสอบกับโรงเรียน  

๓) คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ  
๔) คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ  
๕) คณะกรรมกำรอื่นๆ ตำมควำมจ ำเป็น  

  ๔. เข้ำร่วมประชุมกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อรับทรำบนโยบำยกำรประเมิน 
รูปแบบ แนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมิน 
  ๕. รับคู่มือกำรจัดสอบ ตัวอย่ำงข้อสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนท่ีส ำคัญจ ำเป็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ ในด้ำนภำษำ (Literacy)  ด้ำนค ำนวณ (Numeracy)  และด้ำน
เหตุผล (Reasoning Abilities) เพื่อเตรียมควำมพร้อมของครู และบุคลำกรภำยในโรงเรียนในกำร
ด ำเนินสอบ และเตรียมควำมพร้อมนักเรียนให้คุ้นเคยกับข้อสอบท่ีถำมกำรคิดวิเครำะห์  ฝึกให้
นักเรียนรู้จักในกำรระบำยรหัสต่ำงๆ และรหัสค ำตอบ  
  ๖. จัดเตรียมห้องสอบช่วงเย็นวันท่ี ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ โดยจัดท่ีนั่งสอบ ๓๕ 
คน/๑ ห้องสอบ ในกรณีท่ีโรงเรียนมีห้องเรียนห้องเดียวและมีนักเรียนเกิน ๓๕ คน แต่ไม่เกิน ๔๐  
คน อำจจัดห้องสอบเป็นห้องเดียวกันได้ แต่ควรจัดโต๊ะให้มีระยะห่ำงกันพอสมควร และไม่ควรจัดโต๊ะ
ให้อยู่นอกห้องสอบ กรณีจ ำนวนผู้เข้ำสอบเกิน ๔๐ คน ให้จัดห้องสอบเพิ่ม ประกำศรำยชื่อนักเรียน
และแผนผังท่ีนั่งสอบติดท่ีหน้ำห้องสอบทุกห้อง พร้อมข้อมูลรำยละเอียดของนักเรียนแต่ละคน     
ท่ีต้องระบำยในกระดำษค ำตอบ เช่น รหัสโรงเรียน รหัสประจ ำตัวประชำชนของนักเรียน ๑๓ หลัก 
จัดเตรียมดินสอ  ๒B และยำงลบให้นักเรียน หรือก ำชับนักเรียนให้เตรียมติดตัวมำในวันสอบ 
  ๗. รับข้อสอบกระดำษค ำตอบจำกศูนย์ประสำนกำรสอบ เช้ำวันท่ี ๒๖ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๘ และกรรมกำรสนำมสอบ ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นประธำนสนำมสอบ        
ครู/อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในจ ำนวนท่ีเหมำะสม เป็นกรรมกำรกลำง โดยกรรมกำร
กลำงท ำหน้ำท่ีรับ – ส่งข้อสอบ และเอกสำรประกอบ จำกศูนย์ประสำนกำรสอบ ตรวจสอบควำม 

บทบาท หน้าที่ของโรงเรียน/สนามสอบ 
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ถูกต้องของจ ำนวนเครื่องมือท่ีได้รับ ควำมเรียบร้อยกำรปิดผนึกซองข้อสอบไม่มีร่องรอยกำรเปิด ส่ง
ต่อให้กับกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
  ๘. ปฏิบัติการจัดสอบพร้อมกันวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยด ำเนินกำร
ตำมล ำดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
            ๑) ให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบ ด ำเนินกำรสอบตำมเวลำท่ีก ำหนดในตำรำงสอบ 
ก่อนเวลำเร่ิมกำรสอบ ใหเ้ปิดซองบรรจุแบบประเมินควำมสำมำรถแต่ละด้ำน และกระดำษค ำตอบ  
ก่อนเปิดให้ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของซองบรรจุ (หำกพบควำมผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึก
เหตุกำรณ์ต่อประธำนสนำมสอบเพื่อแจ้งศูนย์ประสำนกำรสอบ) หำกเรียบร้อยให้กรรมกำรก ำกับ
กำรสอบแจกกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบ โดยคว่ ำหน้ำแบบทดสอบไว้บนโต๊ะท่ีนั่งสอบของ
นักเรียนจนครบ    
   ๒) ให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบ อธิบำยกำรกรอกรหัสรำยกำรต่ำง ๆ       
ท่ีด้ำนหน้ำกระดำษค ำตอบ และชี้แจงวิธีกำรเขียนหรือระบำยรหัสลงในช่อง ตรงกับตัวเลขรหัส     
ท่ีกรอกไว้  
   ๓) ให้นักเรียนเปิดแบบประเมิน ฯ พร้อมกัน  
   ๔) ในกำรท ำข้อสอบแบบเลือกตอบข้อท่ี ๑ – ๒๗ ให้นักเรียนท ำลงใน
กระดำษค ำตอบ  ส ำหรับข้อสอบเขียนตอบ ข้อท่ี ๒๘ – ๓๐ ให้นักเรียนท ำลงในตัวแบบทดสอบ  
ในควำมสำมำรถท้ัง ๓ ด้ำน 

  ๕) ให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบย้ ำเร่ืองเวลำท่ีใช้ในกำรสอบ  
  ๖) ให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบน ำบัญชีรำยชื่อนักเรียนไปให้นักเรียนแต่ละ

คนลงลำยมือ เพื่อเป็นหลักฐำนกำรเข้ำสอบของนักเรียน 
  ๗) ในขณะที่นักเรียนก ำลังท ำข้อสอบ  ให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบตรวจ

ควำมเรียบร้อย และป้องกันกำรทุจริต โดยยืนท่ีมุมใดมุมหนึ่งภำยในห้อง ในกรณีท่ีมีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้น 
เพื่อท่ีกรรมกำรก ำกับกำรสอบจะได้อธิบำยข้อสงสัยเป็นรำยบุคคลด้วยเสียงเบำ ๆ หรือถ้ำข้อสงสัยนั้น
เป็นสิ่งท่ีจะต้องแจ้งใหน้ักเรียนทรำบท้ังห้อง ให้เขียนบนกระดำน  

  (หมายเหตุ กรรมการก ากับการสอบจะตอบข้อสงสัยได้เฉพาะกรณีที่
ข้อสอบพิมพ์ไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องอื่น ๆ  เช่น ข้อความหายไปเนื่องจากการพิมพ์บกพร่อง)   

  ๘) กำรเตือนเวลำกำรสอบในแต่ละฉบับ ให้ด ำเนินกำร ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑        
เมื่อนักเรียนสอบไดค้รึ่งเวลำท่ีก ำหนดให ้ครั้งท่ี ๒ เมื่อเหลือเวลำอีก ๕ นำที  

  ๙) ในกรณีท่ีมีนักเรียนท ำเสร็จก่อนเวลำในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ 
นำที) ให้วำงแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบไว้ท่ี โต๊ะ ท่ีนั่งสอบ โดยปิดแบบทดสอบและ         
สอดกระดำษค ำตอบไว้ โดยให้หัวกระดำษยื่นออกมำพอประมำณเพื่อควำมสะดวกในกำรเก็บ
รวบรวม แล้วให้วำงแบบประเมิน ฯ พร้อมกระดำษค ำตอบไว้ท่ีโต๊ะนั่งสอบของนักเรียนแต่ละคน          
ก่อนนักเรียนออกจำกห้องสอบ กรรมกำรคุมสอบ เตือนไม่ให้น ำแบบทดสอบหรือกระดำษค ำตอบ
ออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขำด และให้ออกจำกห้องสอบได้ เพ่ือเตรียมสอบในฉบับต่อไป 
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   ๑๐) ระหว่ำงพักกลำงวันให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบเก็บแบบทดสอบและ
กระดำษค ำตอบ จำกโต๊ะท่ีนั่งสอบของนักเรียนทุกคน น ำกระดำษค ำตอบมำเรียงตำมเลขที่นั่งสอบ
บรรจซุองส่งกองกลำงไว้ก่อน (เนื่องจำกกระดำษค ำตอบ ๑ แผ่น ใช้สอบ ๓ วิชำ ในช่วงพักกลำงวัน
นักเรียนจะสอบเสร็จควำมสำมำรถด้ำนภำษำ และควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ) และเมื่อสอบวิชำ
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล จึงให้เบิกกระดำษค ำตอบ (เดิม) และแบบทดสอบควำมสำมำรถ        
ด้ำนเหตุผล จำกกองกลำงแจกให้นักเรียนสอบต่อไป  

           ๑๑. หลังจำกสอบควำมสำมำรถด้ำนเหตุผลเสร็จเรียบร้อยให้ เก็บ
กระดำษค ำตอบจัดเรียงตำมเลขท่ีนั่ งสอบ (กรณีขำดสอบไม่ต้องแทรกกระดำษค ำตอบ/       
กระดำษเปล่ำ)  ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบความถูกต้องของการระบายรหัสต่างๆ ของ
นักเรียนให้ถูกต้อง 

   ๑๒. ให้คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบศึกษำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อสอบ 
เขียนตอบ และด ำเนินกำรตรวจให้คะแนนของนักเรียนแต่ละคน และระบำยคะแนนท่ีได้ลงใน
กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ  

   ๑๓. บรรจุกระดาษค าตอบลงซองพร้อมบัญชีรำยชื่อนักเรียน น ำส่งกองกลำง
ตรวจสอบจ ำนวนให้ถูกต้อง ปิดผนึกพร้อมลงชื่อก ำกับให้เรียบร้อย เพื่อรวบรวมน ำส่งศูนย์ประสำน
กำรสอบต่อไป  
 

   หมายเหตุ   แบบประเมิน ฯ เนื่องจำกข้อสอบเขียนตอบท ำลงใน
แบบทดสอบ ดังนั้นให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำเก็บแบบทดสอบไว้ก่อน  
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ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
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  ควรแจ้งครูประจ ำชั้นให้ฝึกนักเรียนเกี่ยวกับกำรกรอกหรือระบำยรหัส                 บน
กระดำษค ำตอบ เพรำะเป็นข้อมูลท่ีส ำคัญ หำกกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  จะมีปัญหำในกำรจัดส่ง
ข้อมูลผลกำรสอบได้  ผู้สอบจ ำเป็นต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกระดำษค ำตอบ ให้ครบและ
ถูกต้อง ตำมคอลัมน์ท่ีก ำหนด ดังนี้   
 รหัสโรงเรียน จ ำนวน    ๑๐ หลัก คอลัมน์ท่ี  ๑- ๑๐ 
 ชั้น จ ำนวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๑๑-๑๒ 
 ห้องสอบ จ ำนวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๑๓-๑๔ 
 เลขที ่ จ ำนวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๑๕-๑๖ 
 เลขที่บัตรประชำชน จ ำนวน   ๑๓ หลัก คอลมัน์ท่ี ๑๗-๒๙ 
 เพศ จ ำนวน     ๑ หลัก คอลัมน์ท่ี ๓๐ 

เด็กพิเศษ จ ำนวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๓๑-๓๒ 
ค ำอธิบำยรหัสต่ำงๆ ดังนี้ 

  รหัสโรงเรียน  มีจ ำนวน ๑๐ หลัก  ให้ใส่รหัสโรงเรียนท่ีก ำหนด ในระบบ EPCC 
เท่ำนั้น ส ำหรับโรงเรียนท่ีไม่มีรหัสในระบบ EPCC ติดต่อขอรหัสโรงเรียนผ่ำนระบบ EPCC เท่ำนั้น     
(ผ่ำนทำงข้อควำมส่วนตัว) หรือโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๒๘๘-๕๗๘๖ 
  ชั้น  มีจ ำนวน ๒ หลัก ซึ่งชั้น ป.๓  ใช้รหัส ๑๓ (กระดำษค ำตอบจะกรอกและระบำย
ไว้แล้ว)  

 ห้องสอบ  มีจ ำนวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขที่ของห้องเรียนปกติ  (๐๑,๐๒,๐๓,...)  
 เลขที ่ มีจ ำนวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขท่ีตำมบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน (๐๑,๐๒,๐๓,...) 

ในกรณีจ ำนวนผู้เข้ำสอบเกิน ๓๕ คน และนักเรียนบำงส่วนต้องไปสอบท่ีห้องสอบอื่น ยังคงให้
นักเรียนใช้เลขที่ห้องสอบตามห้องเรียนของนักเรียน และเลขที่นั่งสอบตามบัญชีเรียกชื่อ
เหมือนเดิม แม้ว่ำจะไปนั่งสอบท่ีห้องสอบอื่นก็ตำม ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้   
   โรงเรียน ก  มีนักเรียน ป.๓/๑ จ ำนวน ๔๕ คน และ ป.๓/๒ จ ำนวน ๔๔ คน       
ควรจัดห้องสอบ และรหัสห้องสอบดังนี้ 
   ห้องสอบท่ี ๑   นักเรียนชั้น ป.๓/๑  เลขที่ตำมบัญชีเรียกชื่อเลขที ่๑ – ๓๕ 
                รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 

นักเรียนคนท่ี ๑     ๐๑๐๑  
นักเรียนคนท่ี ๒   ๐๑๐๒  

 "          ….. " 
    นักเรียนคนท่ี ๓๕       ๐๑๓๕ 
  
 
 

การกรอก/ระบายรหัสบนกระดาษค าตอบ 
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  ห้องสอบท่ี ๒   นักเรียนชั้น ป.๓/๒  เลขที่ตำมบัญชีเรียกชื่อเลขที ่๑ – ๓๕ 
                รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 

นักเรียนคนท่ี ๑     ๐๒๐๑  
นักเรียนคนท่ี ๒   ๐๒๐๒  

 "              " 
    นักเรียนคนท่ี ๓๕     ๐๒๓๕ 

ห้องสอบท่ี ๓   ซึ่งมีนักเรียนเกินมำจำกห้อง ป.๓/๑  จ ำนวน ๑๐ คน ใช้
รหัสห้องสอบ ๐๑ ตำมด้วยเลขท่ีสอบตำมบัญชีเรียกชื่อ (ห้องเรียน/เลขท่ีเดิม) และห้อง ป.๓/๒ 
จ ำนวน ๙ คน  ใช้รหัสห้องสอบ ๐๒ ตำมด้วยเลขท่ีสอบตำมบัญชีเรียกชื่อ (ห้องเรียน/เลขท่ีเดิม)  
กำรลงรหัสห้องสอบ และเลขที่สอบเป็นดังนี้  
        รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 

ห้อง ป.๓/๑   นักเรียนคนท่ี ๓๖                        ๐๑๓๖  
    "          "   

นักเรียนคนท่ี ๔๕            ๐๑๔๕ 
ห้อง ป.๓/๒   นักเรียนคนท่ี ๓๖                        ๐๒๓๖   

    "         "  
    นักเรียนคนท่ี ๔๔                           ๐๒๔๔ 

เลขประจ าตัวประชาชน มีจ ำนวน ๑๓ หลัก ให้ใส่ตำมท่ีก ำหนดอยู่ในบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือทะเบียนบ้ำนของนักเรียนเอง กำรลงรหัสเลขท่ีบัตรประชำชนของ
นักเรียนจะเป็นข้อมูลท่ีส ำคัญอย่ำงยิ่งสำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับมำดูภำยหลังได้ ส ำหรับ
นักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ให้ใช้รหัสโรงเรียน ๑๐ หลักแรกตำมด้วยล ำดับนักเรียนท่ี 
ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน ๓ หลัก เริ่มท่ี ๐๐๑, ๐๐๒, …     รวมเป็น ๑๓ หลัก 

 เพศ  มีจ ำนวน ๑ หลัก กรอกตำมเพศของผู้เข้ำสอบ โดย เพศชำย = ๑         เพศ
หญิง =  ๒  

 เด็กพิเศษ  นักเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษท่ีมีควำมบกพร่อง (ท่ีไม่รุนแรง) ให้กรอกรหัส
ตำมประเภทของควำมบกพร่อง (เด็กปกติ เว้นว่ำงไว้) ท่ีระบุหมำยเลขรหัสไว้ คือ 

  สำยตำ (บอด) = ๐๑ กำรเรียนรู้ (เขียน)  = ๐๗ 
 สำยตำ (เลือนรำง)  =       ๐๒ กำรเรียนรู้ (คิดค ำนวณ)   = ๐๘ 
 กำรได้ยิน            =       ๐๓ กำรพูด      = ๐๙ 
 สติปัญญำ            =       ๐๔ พฤติกรรม     = ๑๐ 
 ร่ำงกำย              =       ๐๕   ออทิสติก     = ๑๑ 
   กำรเรียนรู้ (อ่ำน)   =       ๐๖ ซ้อน      = ๑๒ 
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  กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน และ
กำรก ำกับดูแลแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
เป้ำหมำยที่ ๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล 
และนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ 
ทุกส่วนในระบบกำรศึกษำตั้งแต่ส่วนกลำง  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โรงเรียน จ ำเป็นต้องน ำ
ผลจำกกำรประเมินมำวิเครำะห์และจัดท ำเป็นแผนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ในทุกระดับ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ตั้งแต่แผนกำรพัฒนำตัวผู้เรียนรำยบุคคล กำรพัฒนำสภำพกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอนของโรงเรียน สภำพปัญหำและควำมต้องกำร บริบทในกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำกับดูแล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ดังนี้ 

๑. กำรน ำผลกำรประเมินไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ต้องด ำเนินกำร ท้ัง
ระบบ โดยก ำหนดบทบำทของส่วนกลำงว่ำส ำนักใดมีกิจกรรมอะไรบ้ำงในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยศึกษำนิเทศก์ร่วมกับศูนย์เครือข่ำยเป็น
ผู้น ำในกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับ  และโรงเรียนครูผู้สอนต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวัดผล 
โดยท้ังหมดนี้จะต้องมีโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
  ๒. คณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ร่วมกันวำงแผนกำรพัฒนำ โดยก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ส ำนักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เขียนเป็นแผนยกระดับท่ีเป็นรูปธรรม  

๓. มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดคล้องกับ
จุดเน้นในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

๔. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ อำจวิเครำะห์ผลภำพรวมของแต่ละโรงเรียน และภำพรวม
ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รวมท้ังวิเครำะห์ปัจจัย กระบวนกำร แนวทำงในกำรส่งเสริม ปรับปรุง  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดเป็นโครงกำร/กิจกรรมในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ   

๕. โรงเรียนวิเครำะห์ผลภำพรวม เปรียบเทียบผลกำรประเมินกับผลภำพรวมระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และเปรียบเทียบผลระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เพ่ือดู
พัฒนำกำรของโรงเรียน และทรำบถึงจุดท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง กำรจัดกำรเรียน  
กำรสอนของตน จัดท ำเป็นแผนยกระดับ โครงกำร/กิจกรรม และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 

 ๖. โรงเรียนวิเครำะห์ผลรำยบุคคลของนักเรียน ท่ีสะท้อนถึงควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนในแต่ละด้ำน ส่งต่อข้อมูลให้ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษำปีท่ี ๔ เพื่อให้ทรำบถึงจุดเด่น    
จุดด้อยท่ีต้องเร่งพัฒนำ และปรับปรุงเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ครูผู้สอนสำมำรถปรับปรุงและพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงถูกต้อง 

การน าผลการประเมินไปใช้ 



คู่มือกำรจัดสอบฯ หน้ำ ๑๙ 
 

 
 

จำกประกำศเรื่องแนวปฏิบัติในกำรยกระดับคุณภำพนักเรียนระดับกำรศึกษำ     
ขั้นพื้นฐำน ข้อ ๗ ให้เพิ่มข้อสอบแบบเขียนตอบท้ังกำรเขียนตอบแบบสั้นและแบบยำว เมื่อจบ
หน่วยกำรเรียนในกำรสอบระหว่ำงภำคเรียน และกำรสอบปลำยภำคอย่ำงน้อยร้อยละ ๓๐ ของ
กำรสอบแต่ละครั้ง และข้อ ๘ ให้ใช้ข้อสอบกลำงท่ีพัฒนำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนในกำรสอบปลำยปีร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบท้ังหมดในระดับชั้นและกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ดังนี้ 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ป.๒ ภำษำไทย  

ป.๔-๕ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  
ม.๑-๒ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำฯ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

 
วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือให้โรงเรียนใช้ผลกำรประเมินซึ่งได้จำกเครื่องมือท่ีได้มำตรฐำนตำมหลักสูตร
มำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญ
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง 
  ๒) เพื่อให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงของเครื่องมือท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน  
 

การด าเนินการน าข้อสอบไปใช้ 
๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

ได้ด ำเนินกำรสร้ำงข้อสอบกลำงท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน  และจะส่งโครงสร้ำงของข้อสอบกลำง 
พร้อมกับข้อสอบในตัวชี้วัดท่ีส ำคัญในแต่ละระดับชั้น/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ละ ๑๐๐ ข้อ เพ่ือให้เขต
พื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรคัดเลือกข้อสอบและจัดฉบับตำมควำมต้องกำรตำมกรอบโครงสร้ำง
ข้อสอบท่ี สพฐ.ก ำหนด ท้ังนี้ให้ด ำเนินกำรในลักษณะเอกสำรลับของทำงรำชกำร  โดย สพฐ.ได้
ก ำหนดส่งโครงสรำ้งของข้อสอบกลำง และข้อสอบในตัวชี้วัดท่ีส ำคัญในแต่ละระดับชั้นให้ทำงระบบ 
EPCC ภำยในเดือนมกรำคม ๒๕๕๘  

๒. เขตพื้นที่กำรศึกษำก ำหนดตำรำงสอบตำมควำมพร้อมของเขตและโรงเรียน  
๓. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรคัดเลือกข้อสอบให้ครบตำมโครงสร้ำงข้อสอบและ

จัดพิมพ์ข้อสอบเพ่ือจัดส่งให้โรงเรียนทุกโรง 
๔. จัดสอบข้อสอบกลาง โดยโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันต้อง

ด าเนินการสอบพร้อมกันด้วยข้อสอบฉบับเดียวกัน และให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นเนื้อเดียวไปกับ
กำรจัดสอบปลำยภำคเรียนท่ีสอง   

๕. ผลสอบของนักเรียนแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลำยภำคเรียน 
๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใช้ข้อสอบกลำงต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน (ตำมแบบรำยงำนผลของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำซึ่งจะไปพร้อมกับแบบทดสอบ) 

การใช้ข้อสอบกลาง 



คู่มือกำรจัดสอบฯ หน้ำ ๒๐ 
 

 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     
ใน ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จึงได้มอบให้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำจัดสร้ำง
ข้อสอบ Pre O-NET  เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสอบระดับชำติ O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ซึ่งจะสอบปลำยเดือนมกรำคม 
๒๕๕๘  เพื่อให้สถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำผลกำรทดสอบไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และเพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบท่ีถำมให้นักเรียนคิดวิเครำะห์ 
รวมถึงวิธีกำรตอบข้อสอบในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้น ำไปใช้ในกำรสอบนักเรียน
ก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ เดือน เพ่ือให้มีเวลำในกำรแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ทันกำร   

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเตรยีมนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ สังกัด สพฐ. ให้

คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบท่ีหลำกหลำยของกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
๒. เพื่อศึกษำสัมฤทธ ิผลในกำรพัฒนำผู้เรียนและวิเครำะห์ผลกำรสอบของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ สังกัด สพฐ. ส ำหรับน ำไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้อยท่ีพบ ท้ัง
รำยบุคคล และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

การด าเนินการน าข้อสอบไปใช้ 
  ๑. ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำจะด ำเนินส่งข้อสอบ Pre O-NET และเอกสำร
ประกอบกำรสอบชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ใน ๕ กลุ่มสำระหลัก(กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์   สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)) ให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ๒๒๕ เขต ทำงระบบ EPCC ทำงข้อควำม
ส่วนตัวของแต่ละเขต ภำยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  

๒. หลังจำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้รับข้อสอบ แนวกำรใช้ข้อสอบ พร้อมเฉลยค ำตอบ 
ให้เขตจัดท ำส ำเนำต้นฉบับข้อสอบ CD ส่งต่อให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตใช้ด ำเนินกำรสอบ
นักเรียน เพื่อเป็นกำรเตรียมนักเรียนให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบท่ีหลำกหลำย เน้นกำรคิดวิเครำะห์ 
และใช้ผลกำรสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง อ่อนด้อยของนักเรียน และปรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนหรือซ่อมเสริม ตำมข้อวิเครำะห์ท่ีได้จำกผลกำรสอบ  
  ๓. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำติดตำมกำรด ำเนินกำรของโรงเรียน พร้อมให้ค ำแนะน ำ 
แนวทำงแก้ปัญหำอุปสรรคท่ีอำจเกิดขึ้นและรำยงำนผลให้กับ สพฐ. ทรำบ (ตำมแบบรำยงำนผลของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งจะไปพร้อมกับแบบทดสอบ) 

 

การใช้ข้อสอบ Pre O-NET 
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คู่มือกำรจัดสอบฯ หน้ำ ๒๒ 
 

 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  

ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
------------------------------------------ 

              โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับห้องสอบให้
เหมำะสมยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำรและกฎหมำยกำรศึกษำ
แห่งชำติ  
               อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร     
พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงวำงระเบียบไว้ดังนี้  
              ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘” 
              ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป  
              ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับ กำรสอบ พ.ศ. ๒๕๐๖  
              ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้ำที่ก ำกับกำรสอบส ำหรับกำรสอบทุกประเภทในส่วนรำชกำรและสถำน
ศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และให้หมำยควำมรวมถึงผู้มีหน้ำที่ก ำกับกำรสอบในสถำนศึกษำท่ีอยู่ในก ำกับ
ดูแล  หรือสถำนศึกษำที่อยู่ในควำมควบคุม ของกระทรวงศึกษำธิกำรด้วย  ยกเว้นสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐและ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน  
              ข้อ ๔ ผู้ก ำกับกำรสอบต้องปฏิบัติดังนี้  
                    ๔.๑ ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับกำรสอบไปถึงสถำนที่สอบก่อนเวลำเริ่มสอบตำมสมควร 
หำกไม่สำมำรถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ให้รีบรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยด่วน  
                    ๔.๒ ก ำกับกำรสอบให้ด ำเนนิไปด้วยควำมเรียบร้อย   ไม่อธิบำยค ำถำมใด ๆ ในข้อสอบแก่ผู้เข้ำสอบ  
                    ๔.๓ ไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรรบกวนแก่ผู้เข้ำสอบ รวมทั้งไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรท ำ
ให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ก ำกับห้องสอบไม่สมบูรณ์ 
                    ๔.๔ แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมแบบที่ส่วนรำชกำรหรือสถำนศึกษำก ำหนด หำกผู้ก ำกับกำร
สอบไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำควำมผิดและลงโทษตำมควรแก่กรณี            
               ข้อ ๕ ผู้ก ำกับกำรสอบมีควำมประมำทเลินเล่อ หรือจงใจ ละเว้น หรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่  
หรือไม่รำยงำนต่อหัวหน้ำจนเป็นเหตุให้มีกำรทุจริตในกำรสอบเกิดขึ้น ถือว่ำเป็นกำรประพฤติผิดวินัยร้ำยแรง  
               ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้  
                                ประกำศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๘    

                                                                      ลชื่อ     จำตุรนต์  ฉำยแสง  
                                                                              (นำยจำตุรนต์  ฉำยแสง)  
                                                                       รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 

 
 






