
 
 

 

 

 

๑. เหตุผลและความส าคัญ 

  

 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประกาศให้ปี ๒๕๕๖ 
เป็นปีแห่ง “การรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยมี  ๔ เป้าหมาย  ๘ นโยบายการศึกษา 
และ ๕ กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยนโยบายข้อท่ี ๑  ให้เร่งปฏิรูปการเรียนรู้
ท้ังระบบให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการเชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตร และการเรียนการสอน ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ ในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ รวมท้ังการพัฒนาครู และการ
พัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลท่ีได้มาตรฐานเชื่อมโยงและมีความกับหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน โดยให้เร่งรัดและสานต่อการปฏิรูปหลักสูตรให้
ก้าวหน้าและส าเร็จโดยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมกับการศึกษาในทุกระดับชั้น ประกอบกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนปัจจุบันท่ีรองรับหลักสูตรใหม่ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยจะเริ่มจาก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 
และการคิดวิเคราะห์   ดังนั้นพัฒนาระบบทดสอบวัดและประเมินผลท้ังภายในและภายนอก        
จึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียง
ได้กับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในหลักสูตรและการเรียนการสอน  รวมท้ังพัฒนาระบบ
การคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
นโยบายเร่งด่วนท่ีจะลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยให้มี
การคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ียังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ น ามาสอนเสริมและ
ก าหนดเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ %  
โดยให้ทุกโรงเรียนคัดกรองเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ด้วยแบบประเมิน ท่ีเข้มข้นและน าผลไปใช้
ในการวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้ก าหนดมุ่งหมายในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล คือ ๑) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕  เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเพื่อ

คู่มือการจัดสอบ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
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เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกคน อ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และคิด
ค านวณท่ีซับซ้อนขึ้น     ๓) นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๔) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก   
 จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ด าเนินการจัดท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้ในการศึกษา
สภาพท่ีเป็นจริง ในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถ
ในการออกเสียง และการอ่านอย่างรู้เรื่อง  ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด าเนินการประเมินเพื่อศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักประกันการเรียนรู้ (Accountability) และเตรียมการให้ผู้เรียน
มีความพร้อมส าหรับรองรับการประเมิน ท้ังการทดสอบระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยจะมุ่ง
ประเมินให้ทัดเทียมกับนานาชาติ เช่น การประเมินระดับนานาชาติ (PISA,TIMSS,…)  ท่ีมีรูปแบบ
การประเมินท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนโดยพิจารณาจากความสามารถพื้นฐานหลัก
ท่ีจ าเป็น ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้จะประเมินความสามารถท่ีตกผลึก (Crystallization) จาก
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ๓ ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้าน
ค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning abilities) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นส าคัญท่ีใช้ในการเรียนรู้ ผลการประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูล
ส าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีจ าเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ในด้าน
ภาษา (Literacy)  ด้านค านวณ (Numeracy)  และด้านเหตุผล (Reasoning abilities) 
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๓ กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนท่ีศึกษาในชั้นระดับประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกคนทุกโรงเรียนซึ่ง
อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  กรมส่งการปกครองท้องถิ่น  และต ารวจตระเวนชายแดน 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ แสดงรายละเอียด ดังตาราง 

แบบทดสอบความสามารถ จ านวนข้อ เวลา 

ด้านภาษา (Literacy) ๓๐ ๖๐ 

ด้านค านวณ (Numeracy) ๓๐ ๗๕ 

ด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ๓๐ ๕๐ 
 
 
 
 ความสามารถด้านภาษา (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่าน การฟัง การดู 
การพูด เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญ ประเมินสิ่งท่ีอ่าน ฟัง ดู จากสื่อประเภทต่างๆ 
และสื่อสารด้วยการพูด การเขียน ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต 

    ค าส าคัญ (Keywords)  
 ๑. รู้ หมายถึง สามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ต่างๆ 
 ๒. เข้าใจ หมายถึง สามารถแปลความ ตีความ ขยายความ และอ้างอิง 
 ๓. วิเคราะห์ หมายถึง  สามารถแยกแยะโครงสร้าง เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เหตุผล 
และคุณค่า   
 ๔. สรุปสาระส าคัญ หมายถึง สามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้อย่างครอบคลุม 
 ๕. ประเมิน หมายถึง สามารถตัดสินความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม คุณค่า 
อย่างมีหลักเกณฑ์ 
 ๖. สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง สิ่งท่ีน าเสนอเรื่องราวและข้อมูลความรู้ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อของจริง 

๗. สื่อสาร หมายถึง  สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความคิด จากการอ่านฟัง-
ดู โดยการพูดหรือเขียนอธิบาย วิเคราะห์ สรุป หรือประเมิน   

๘. สร้างสรรค์ หมายถึง สามารถสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ เรื่องราว ทัศนะและความคิดท่ี
แปลกใหม่จากการอ่าน การฟังและการดู แสดงออกมาเป็นค าพูด การเขียน หรือการกระท าได้
อย่างหลากหลายและมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

นิยามความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) 
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 ๙. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคมและการศึกษาตลอดชีวิต 
หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสรุปสาระส าคัญไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจในการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) หมายถึงความสามารถในการใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดค านวณ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์    
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

ค าส าคัญ (Keywords)   
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การ
เชื่อมโยงความรู้และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ทักษะการคิดค านวณ  หมายถึง  ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว 

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี  ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ 
แผนผัง และขนาดของมุม  ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์  แผนภูมิ
และกราฟ การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

 
 

 
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) หมายถึง ความสามารถในการ

เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ
อย่างมีหลักการ และเหตุผล บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีเพียงพอ โดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

    ค าส าคัญ (Keywords) 
 ๑. ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง ทฤษฏี หลักการ กระบวนการท่ีศึกษารวมท้ังคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๒. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้เดิมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือได้พบเห็น เรื่องต่างๆ 
ในระดับบุคคล สังคม และสังคมโลก 

 นิยามความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 

นิยามความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
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 ๓. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความต่าง ความเหมือน 
สรุปหลักการบอกความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และการด าเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔. สังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ คิดสร้างสรรค์ 
บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ ประเมินแล้วอย่างสมเหตุสมผล 
 ๕. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล  
มีประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 ๖.เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้   
มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ให้สมเหตุสมผลตามหลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์   
 ๗. เหตุผลทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การน าความรู้ ประสบการณ์จากกฎเกณฑ์ ความเชื่อ 
วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้
อย่างสมเหตุสมผล    
 ๘. เหตุผลทางการด าเนินชีวิต หมายถึง การน าความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ มาใช้ในการ
ด ารงชีวติ หรือประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงสร้างข้อสอบ 

๑.  ความสามารถด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสรา้งในการประเมินดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด จ านวนข้อ 
๑. บอกความหมายของค าและประโยคจากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่าน ๕ 
๒. บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ ์ ๓ 
๓. ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟัง ดู อ่าน ๕ 
๔. บอกเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู อ่าน อย่างง่ายๆ ๔ 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่าน ๖ 
๖. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ี ฟัง ดู อ่าน ๗ 
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๒.  ความสามารถด้านค านวณช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสรา้งในการประเมินดังนี้ 

ตัวชี้วัด จ านวนข้อ 
๑.  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตดัสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบ จากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีก าหนดเกีย่วกับ 
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนและการด าเนินการตามขอบข่ายเนื้อหา 

10 

๒.  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตดัสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบ จากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีก าหนดเกีย่วกับ
ความรวบยอดทางคณติศาสตร์ เรื่องการวัดตามขอบข่ายเนื้อหา  

8 

๓.  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตดัสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบ จากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีก าหนดเกีย่วกับ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตตามขอบข่ายเนื้อหา 

4 

๔.  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตดัสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบ จากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีก าหนดเกีย่วกับ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิตตามขอบข่ายเนื้อหา 

4 

๕.  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตดัสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบ จากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีก าหนดเกีย่วกับ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นตาม
ขอบข่ายเนื้อหา 

4 

 

๓.  ความสามารถด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสรา้งในการประเมินดังนี้ 

ตัวชี้วัด จ านวนข้อ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในขอ้มูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการด าเนนิชีวิต 
๔ 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการด าเนนิชีวิตอย่างมีเหตผุล 

๘ 

๓. สามารถสร้างขอ้สรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพืน้ฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือ
สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใชอ้งค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการด าเนินชีวติอย่างมีเหตุผล 

๑๐ 

๔. ให้ข้อสนับสนุน/โตแ้ย้งเพื่อการตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตผุล 
ค านึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีสถานการณ์ท่ี
ต้องการตัดสินใจ/หรือมีปัญหา 

๘ 
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 ตารางสอบ 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ก าหนดสอบวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ รายละเอียดก าหนดสอบ ตามตารางสอบดังนี้ 
 

วันสอบ      เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. 
พัก 

๑๐.๐๐-๑๑.๑๕ น. 
พัก 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗ ความสามารถ 
ด้านภาษา 

ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 

๔. แผนการด าเนินงานและวิธีการประเมิน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นความร่วมมือของเขต
พื้นท่ีการศึกษากับส่วนกลางในการวางแผนการประเมินเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดระบบบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐาน รัดกุม ป้องกัน
ปัญหา ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้ นได้   จึ ง ให้ ทุก เขตพื้น ท่ีการศึกษาด า เนินการแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ เพื่อรองรับงานประเมิน การจัดสอบ การก ากับติดตาม
การประเมิน การรวบรวมกระดาษค าตอบ  เพื่อน าส่งส่วนกลาง(ส านักทดสอบทางการศึกษา) 
ตลอดจนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นท่ี
การศึกษา โรงเรียน และนักเรียนเป็นรายบุคคล    

 การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้ เรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ได้ก าหนดแผนและวิธีการประเมิน ในส่วนกลางโดย
ส านักทดสอบทางการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดังนี้ 

 

 

 ๑.  การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐาน  สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา รวมท้ังเพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานท่ีควรมีของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน และใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ในด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
เหตุผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑  คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นท่ี
ปรึกษา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า) เป็นประธาน
กรรมการ  ท่ีปรึกษา สพฐ. ทุกท่าน   ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ทุกท่าน ผู้อ านวยการทุกส านัก/หน่วยงาน

การด าเนินงานในส่วนกลาง   
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เทียบเท่ากองใน สพฐ. เป็นกรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อ านวยการส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร    
รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (กิจการพลเรือน) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และนักวิชาการของส านักทดสอบทางการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการไว้ ดังนี้      

  ๑) พิจารณาก าหนดรูปแบบ หลักการ และแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รวมท้ังการส่งเสริม สนับสนุน การน าผลการประเมิน ไปใช้ และพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  
   ๒) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ประเมินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา      
   ๓) ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระบบ   

   ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
เฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการมอบหมาย       
  ๑.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เป็นประธาน
กรรมการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบการประเมิน  เป็นรอง
ประธานกรรมการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกท่าน ผู้อ านวยการกลุ่มใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผู้แทนสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ทุกท่านเป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ีก าหนดแผนด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามนโยบาย 
หลักการและแนวทางท่ีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ (ส่วนกลาง) 
ก าหนด  ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการ 
คณะท างานเฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร  เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ี
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา มอบหมาย   
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 ๒. ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ (ส่วนกลาง) เพื่อ
พิจารณาก าหนดรูปแบบ หลักการ  และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 ๓. ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อก าหนด
แผนปฏิบัติงานประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖  ระหว่างส่วนกลางกับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน เพื่อปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมในแผนการประเมิน   
 ๕. จัดสรรงบประมาณการด าเนินงานประเมินให้เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดย
จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วน จ านวนโรงเรียน และจ านวนนักเรียน ของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๖. จัดท าต้นฉบับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
          ๗. จัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษค าตอบพร้อมบรรจุตามจ านวนนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียน 
 ๘. การจัดส่งแบบทดสอบและเอกสารประกอบให้เขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับข้อสอบและ
กระดาษค าตอบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส านักทดสอบทางการศึกษา
(ส่วนกลาง) จัดพิมพ์ตามจ านวนนักเรียนและด าเนินการจัดส่งไปทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการจ้าง
บริษัทขนส่ง ส าหรับคู่มือการจัดสอบฯ จะจัดส่งต้นฉบับทางระบบ EPCC ท้ังนี้ให้เขตน าไปจัดท า
ส าเนาเอง 
 ๙. คณะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการประเมินจากส่วนกลาง (ผู้เชี่ยวชาญ 
และนักวิชาการจากส านักทดสอบทางการศึกษา)  ติดต่อ ประสานการด าเนินการสอบกับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และปฏิบัติงานก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังสอบ เพื่อให้ค าแนะน า แก้ปัญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินให้กับ สพฐ. 
 ๑๐. รับกระดาษค าตอบจากเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สพฐ.รับกระดาษค าตอบจาก
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามวันท่ีก าหนด (ก าหนดวันส่งกระดาษค าตอบของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาจะ
ประกาศให้ทราบทางระบบ EPCC) 
 ๑๑. สพฐ.ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล   
 ๑๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๑๓.  ติดตาม สนับสนุนเขตพื้นท่ีการศึกษา/สถานศึกษาทุกแห่ง  น าผลการประเมินไปใช้
วางแผนและด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน และการด าเนินการของเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนด้อยของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายโรงเรียน 
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 เพื่อให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีประสิทธิภาพและ 
มาตรฐานเดียวกันในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ควรมีแนวด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑. จัดเตรียมแผนการประเมิน ฯ ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ส ารวจข้อมูลนักเรียนตาม
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมเข้าระบบ EPCC ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจ านวนนักเรียน โรงเรียน  
ให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน   

 ๒. ประชุมร่วมกับส านักทดสอบทางการศึกษา เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติงานประเมิน      
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และตรวจสอบ
จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีเป็นนักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษต่าง ๆ (ตาบอด  
ตาเลือนลาง) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  กรมส่งการปกครองท้องถิ่น  ต ารวจตระเวนชายแดน  รวมท้ังให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ด าเนินการส ารวจจ านวนนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ท่ีเปิดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษา ปีท่ี ๓  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาของตนเองพร้อมท้ังด าเนินการสอบนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวด้วย 

 ๓. ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน  ทางระบบ  EPCC ตามข้อมูลจ านวนโรงเรียน 
จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จะเป็นจะน าไปจัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ และ
บรรจุหีบห่อตามจ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินจัดพิมพ์เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖   
 ๔.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ เพื่อก าหนด
แผนด าเนินงานตามนโยบายหลักการและแนวทางท่ีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ 
(ส่วนกลาง) ก าหนด  
 ๕.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น เพื่อรองรับและ
ปฏิบัติงานประเมิน และจัดประชุมเพื่อก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติการจัดสอบ  รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ  
 ๖.  แต่งตั้งสนามสอบและศูนย์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการด าเนินงานประเมิน ดังนี้  
  ๖.๑ แต่งตั้งโรงเรียนตามบริบทท่ีเหมาะสมในการสอบ เป็นสนามสอบ  
  ๖.๒ แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบ ส าหรับ รับ – ส่ง แบบทดสอบและเอกสาร
ประกอบการสอบ ระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษากับสนามสอบ  
          ในการบริหารจัดการการประเมินให้มีความคล่องตัว รองรับระบบการประเมินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เขตพื้นท่ีการศึกษาควรแบ่งภาระรับผิดชอบออกเป็นศูนย์ประสานการสอบ     
ซึ่งอาจแบ่งเป็นศูนย์ตามอ าเภอต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขต

การด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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พื้นท่ีการศึกษาแต่ละท่าน ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นท่ี (Area Based) เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการศูนย์ประสานการสอบในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใส และยุติธรรม  
      ๗.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบงานการจัดสอบ  ได้แก่  
  ๗.๑  คณะอนุกรรมการประสานการประเมินฯ กับส่วนกลางด้วยโปรแกรม EPCC
  ๗.๒  คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานการสอบระหว่าง สพป. กับสนามสอบในการ
รับ – ส่งแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ (ผู้รับผิดชอบในการรับ – ส่ง ควรเป็น
ข้าราชการระดับช านาญการ ขึ้นไป)  
  ๗.๓  คณะอนุกรรมการสนามสอบ โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ   
       ๗.๔  คณะอนุกรรมการก ากับการสอบ  ห้องสอบละ ๒ คน  สลับโรงเรียน                 
       ๗.๕  คณะอนุกรรมการรวบรวม-น าส่งกระดาษค าตอบ  
       ๗.๖  คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของโรงเรียน/
สนามสอบ  
     …………….. ฯลฯ …………….. 
 
 ๘. รับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ ซึ่งในการรับแบบทดสอบและเอกสาร
ประกอบ (กระดาษค าตอบ บัญชีรายชื่อนักเรียน) เนื่องจากข้อสอบท่ีน าส่ง เป็นเอกสารลับทางราชการ  
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจรับ  จ าเป็นต้องมีข้อปฏิบัติท่ีเคร่งครัด รอบคอบ และแม่นย า 
ดังนี้ 

  ๑) ผู้รับผิดชอบรับแบบทดสอบของเขตจะได้รับการติดต่อ/ประสานจากผู้น าส่ง  
เพื่อแจ้ง วัน เวลาท่ีจะไปถึง   

  ๒) เมื่อรถบรรทุกข้อสอบไปถึงสถานท่ีน าส่ง  ให้เจ้าหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการรับข้อสอบ เป็นผู้ตรวจรับเท่านั้น   

   ๓) รับมอบหนังสือน าส่ง (ครุฑ) และส าเนาบัญชีก ากับจ านวน จากผู้น าส่ง  
  ๔) ตรวจสอบจ านวนกล่องท่ีขนลงร่วมกับผู้น าส่งให้ครบถ้วน ตรงตามบัญชีก ากับ

จ านวน  เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้เจ้าหน้าท่ีเขต ลงลายมือชื่อ ตัวบรรจงให้ชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 
ก ากับในเอกสารบัญชีน าส่งให้เรียบร้อย  

  ๕) เมื่อตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีเขต โทรศัพท์แจ้งส านักทดสอบ
ทางการศึกษาทันที ท่ีหมายเลข  ๐๒-๒๘๘-๕๗๘๑  
 เอกสารที่ได้รับประกอบด้วย 
  ๑) หนังสือน าส่ง (ครุฑ) และส าเนาบัญชีก ากับจ านวน  
  ๒) กล่องข้อสอบแยกเป็นรายโรงเรียน แจ้งยอดจ านวนข้อสอบท่ีบรรจุ ๓ ฉบับ ตาม
จ านวนนักเรียน บนใบปะหน้ากล่อง (พร้อมข้อสอบส ารอง) 
  ๓) กล่องกระดาษค าตอบรวมท้ังเขต แจ้งยอดจ านวนซองท่ีบรรจุ ตามจ านวนโรงเรียน 
และยอดกระดาษค าตอบตามจ านวนนักเรียน (พร้อมกระดาษค าตอบส ารอง) 
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 หลังจากได้รับข้อสอบครบถ้วน ถูกต้องตามบัญชีก ากับจ านวน ให้ด าเนินการทันที ดังนี ้
  ๑). ตรวจสอบกล่องข้อสอบให้ครบทุกโรงเรียน ตรงตามท่ีแจ้งทางระบบ EPCC 
  ๒) เปิดกล่องกระดาษค าตอบ ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบ(ท่ีแยกเป็นห้องสอบ
ในแต่ละโรงเรียน) ให้ตรงกับท่ีแจ้งไว้ในระบบ EPCC หากไม่ตรงให้น ากระดาษค าตอบส ารองบรรจุ
ใส่ให้พอดีกับจ านวนนักเรียนในแต่ละห้อง ซึ่งต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
  ๓) จัดเก็บในท่ีท่ีเตรียมไว้ ในลักษณะเอกสารลับทางราชการ เพื่อเตรียมจ่ายให้กับ
ศูนย์สอบตามก าหนด 
  หมายเหตุ  หากมีปัญหาใด ๆ ให้โทร ฯ แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีก าหนด 
 
 ๙. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้กับ ครู/อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความส าคัญของการสอบ   
 ๑๐.  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจัดสอบในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามตาราง
สอบท่ีก าหนด และด าเนินการสอบตามแนวปฏิบัติการจัดสอบในคู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ฯ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด 
         ๑๑. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวบรวมกระดาษค าตอบน าส่งส่วนกลางตามก าหนด 
 ๑๒. วางแผน และรับผลการสอบจากส่วนกลาง ในภาพรวมระดับประเทศ เขตพื้นท่ี
การศึกษา โรงเรียน รายบุคคล และส่งรายงานผลให้กับโรงเรียน  
 ๑๓. น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ตามแผนการพัฒนาท่ีวางไว้ สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประเมินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ช่วงเวลา ส านักทดสอบทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 

สิงหาคม ๒๕๕๖  วางแผนการด าเนินงานประเมิน 
 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ 

 

กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 ประสานงานการด าเนินงานกับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 จัดเตรียมต้นฉบับแบบทดสอบ 
ป.๓ เอกสารประกอบการสอบ  

 ป ร ะ ชุ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร
คณะกรรมการระดับ เขตฯ 
ตรวจสอบข้อมูลและประสาน
แผนการประเมินฯของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 เตรียมการ จัดท าโครงการ วาง
แผนการด าเนินงานประเมิน 

 สพป .ส า ร วจข้ อมู ล ร ายชื่ อ
โรงเรียน/จ านวนนักเรียนตาม
กลุ่มเป้าหมาย  

 ร่วมประชุมกับส านักทดสอบ
เพื่อจัดท าแผนด าเนินงานระดับ 
สพป. 

ตุลาคม ๒๕๕๖  จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ร า ย ชื่ อ
โรงเรียน/จ านวนนักเรียน 

 ประสานงบประมาณในการ
พิมพ์แบบทดสอบกับต่างสังกัด   

 ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนและ
จ านวนนักเรียน ทางระบบ  
EPCC     

พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ร า ย ชื่ อ
โรงเรียน/จ านวนนักเรียน  

 จัดจ้างพิมพแ์บบทดสอบ 
กระดาษค าตอบ 

 จัดจ้างส่งกระดาษค าตอบ 

 ตั้งศูนย์ประสานการสอบ/สนาม
สอบ 

 ตั้ งคณะท างาน/ตั้ งกรรมการ
ก ากับการสอบ 

 ประชาสัมพันธ์การสอบ 
ธันวาคม ๒๕๕๖  จั ด พิ ม พ์ แ บ บ ท ด ส อ บ แ ล ะ

กระดาษค าตอบ 
 จัดสรรงบประมาณสอบให้ 

สพป. 

 ประชุมชี้ แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงานประเมินระดับ สพป.  
 

แผนปฏิบัติงานระหว่างสว่นกลางกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ช่วงเวลา ส านักทดสอบทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
มกราคม ๒๕๕๗  จั ด พิ ม พ์ แ บ บ ท ด ส อ บ แ ล ะ

กระดาษค าตอบ 
 ส่งเอกสารประกอบการสอบ

(คู่มือ)ให้ สพป.ทางระบบ EPCC 

 ติดตามการเตรียมความพร้อม 
  - ประชุมกรรมการระดับ สพป. 
  - การด าเนินการสอบ/ คุมสอบ 
  -  ซักซ้อมการกรอกรหัส 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
( ส อ บ  ๒ ๐ ก . พ . 
๒๕๕๗) 

 

 ส่งข้อสอบ/กระดาษค าตอบให้ 
สพป.(๑๕-๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗) 

 ประสานงาน/ติดตามประเมิน
การสอบ 

 รับกระดาษค าตอบจาก สพป. 
และตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้อง 

 รับข้อสอบ/กระดาษค าตอบ 
(๑๗-๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗) 

 รับ/ส่งแบบทดสอบให้สนาม
สอบ ผ่านศูนย์ประสาน 
การสอบ 

 จัดสอบนักเรียน ป.๓ 
 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการ

ด าเนินการสอบ 
 ส่งกระดาษค าตอบให้ส่วนกลาง 

มีนาคม ๒๕๕๗ - 
เมษายน ๒๕๕๗ 
   

 วิเคราะห์/ประมวลผล รายงาน
ผลการประเมินให้กับ สพป.   

 รั บ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ส่วนกลางทางระบบ  EPCC 

 รายงานผลให้กับโรงเรียน 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
- 
มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 เขียนรายงาน 
 จัดพิมพ์ผลประเมิน/เผยแพร ่
 ติดตามการน าผลประเมินไปใช้ 

 น าผลประเมินไปใช้ก าหนด
แผนการปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

 ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม การ
น าผลการประเมินไปใช ้

 
 
 
 ให้มีกรรมการก ากับการสอบห้องละ ๒ คน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบ 
ท่ีนั่งสอบไม่เกิน ๓๕  คนต่อห้อง  ในกรณีท่ีโรงเรียนมีห้องเรียนห้องเดียวและมีนักเรียนเกิน ๓๕ คน 
แต่ไม่เกิน  ๔๐  คน อาจจัดห้องสอบเป็นห้องเดียวกันได้ แต่ควรจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันพอสมควร  
และไม่ควรจัดโต๊ะให้อยู่นอกห้องสอบ  กรณีจ านวนผู้เข้าสอบเกิน ๔๐ คน ให้จัดห้องสอบเพิ่ม 
ประกาศรายชื่อนักเรียนและแผนผังท่ีนั่งสอบติดท่ีหน้าห้องสอบทุกห้อง  พร้อมข้อมูลรายละเอียด
ของนักเรียนแต่ละคนท่ีต้องระบายในกระดาษค าตอบ เช่น รหัสโรงเรียน รหัสประจ าตัวประชาชน

แนวปฏิบัติการจัดสอบ 
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ของนักเรียน ๑๓  หลัก  จัดเตรียมดินสอ  ๒B และยางลบให้นักเรียน หรือก าชับนักเรียนให้เตรียมติด
ตัวมาในวันสอบ ด าเนินการสอบตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
           ๑) ให้กรรมการก ากับการสอบ ด าเนินการสอบตามเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบ 
ก่อนเวลาเริ่มการสอบ ใหเ้ปิดซองบรรจุแบบประเมินความสามารถแต่ละด้าน และกระดาษค าตอบ  
ก่อนเปิดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองบรรจุ (หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึก
เหตุการณ์ต่อประธานสนามสอบเพื่อแจ้งศูนย์ประสานการสอบ) โดยเรียกตัวแทนนักเรียนท่ีเข้าสอบ
เป็นพยาน และลงลายมือชื่อความเรียบร้อยของซองบรรจุ   จึงให้กรรมการก ากับการสอบ         
แจกกระดาษค าตอบและแบบประเมิน ฯ โดยคว่ าหน้าแบบประเมิน ฯ ไว้บนโต๊ะท่ีนั่งสอบ          
ของนักเรียนจนครบ    
  ๒) ให้กรรมการก ากับการสอบ อธิบายการกรอกรหัสรายการต่างๆ ท่ีด้านหน้า
กระดาษค าตอบและชี้แจงวิธีการเขียนหรือระบายรหัสลงในช่อง ตรงกับตัวเลขรหัสท่ีกรอกไว้  
  ๓) ให้นักเรียนเปิดแบบประเมิน ฯ พร้อมกัน  

 ๔) ให้กรรมการก ากับการสอบย้ าเรื่องเวลาท่ีใช้ในการสอบ  
๕) ให้กรรมการก ากับการสอบน าบัญชีรายชื่อนักเรียนไปให้นักเรียนแต่ละคนลง

ลายมือ เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าสอบของนักเรียน 
 ๖) ในขณะที่นักเรียนก าลังท าข้อสอบ ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจความ

เรียบร้อย และป้องกันการทุจริต โดยยืนท่ีมุมใดมุมหนึ่งภายในห้อง ในกรณีท่ีมีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้น 
เพื่อท่ีกรรมการก ากับการสอบจะได้อธิบายข้อสงสัยเป็นรายบุคคลด้วยเสียงเบา ๆ หรือถ้าข้อสงสัยนั้น
เป็นสิ่งท่ีจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบ  ท้ังห้อง ให้เขียนบนกระดาน (หมายเหตุ.กรรมการก ากับห้อง
สอบจะตอบข้อสงสัยได้เฉพาะกรณีท่ีข้อสอบพิมพ์ไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องอื่น ๆ  เช่นข้อความ
หายไปเนื่องจากการพิมพบ์กพร่อง)   

 ๗) การเตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับ ให้ด าเนินการ ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี๑        
เมื่อนักเรียนสอบได้ครึ่งเวลาท่ีก าหนดให ้ครั้งท่ี ๒ เมื่อเหลือเวลาอีก ๕ นาที  

 ๘) ในกรณีท่ีมีนักเรียนท าเสร็จก่อนเวลาในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที)      
ให้วางแบบแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้ท่ีโต๊ะท่ีนั่งสอบ โดยปิดแบบแบบทดสอบและสอด
กระดาษค าตอบไว้ โดยให้หัวกระดาษยื่นออกมาพอประมาณเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม 
แล้วให้วางแบบประเมิน ฯ พร้อมกระดาษค าตอบไว้ท่ีโต๊ะนั่งสอบของนักเรียนแต่ละคน          
ก่อนนักเรียนออกจากห้องสอบ กรรมการคุมสอบ เตือนไม่ให้น าแบบทดสอบหรือกระดาษค าตอบ
ออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด  และให้ออกจากห้องสอบได้ เพื่อเตรียมสอบในฉบับต่อไป 

  ๙) ระหว่างพักกลางวันให้กรรมการก ากับการสอบเก็บแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ จากโต๊ะท่ีนั่งสอบของนักเรียนทุกคน น ากระดาษค าตอบมาเรียงตามเลขที่นั่งสอบ
บรรจุซองส่งกองกลางไว้ก่อน (เนื่องจากกระดาษค าตอบ ๑ แผ่น ใช้สอบ ๓ วิชา ในช่วงพัก
กลางวันนักเรียนจะสอบเสร็จความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านค านวณ) และเมื่อสอบ
วิชาความสามารถด้านเหตุผล จึงให้เบิกกระดาษค าตอบ (เดิม) และแบบทดสอบความสามารถ    
ด้านเหตุผล จากกองกลางแจกให้นักเรียนสอบต่อไป  
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          ๑๐. หลังจากสอบความสามารถด้านเหตุผลเสร็จเรียบร้อยให้เก็บกระดาษค าตอบ
จัดเรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ (กรณีขาดสอบไม่ต้องแทรกกระดาษค าตอบ/กระดาษเปล่า) ให้กรรมการ
ก ากับการสอบตรวจสอบความถูกต้องของการระบายรหัสต่างๆ ของนักเรียนให้ถูกต้องและ    
บรรจุซองพร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียน น าส่งกองกลางตรวจสอบจ านวนให้ถูกต้อง ปิดผนึกพร้อมลงชื่อ
ก ากับให้เรียบร้อย เพื่อรวบรวมน าส่งศูนย์ประสานการสอบต่อไป 
 

  หมายเหตุ  แบบประเมิน ฯ อนุญาตให้โรงเรียนเก็บไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนา จ านวนท่ีพอควร ในลักษณะเอกสารลับทางราชการ หากเหลือให้มอบเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อจัดเก็บ/ท าลาย ตามระเบียบราชการ 
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ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
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 ควรแจ้งครูประจ าชั้นให้ฝึกนักเรียนเกี่ยวกับกรอกหรือระบายรหัส บนกระดาษค าตอบ เพราะ
เป็นข้อมูลท่ีส าคัญ หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  จะมีปัญหาในการจัดส่งข้อมูลผลการสอบได้  
ผู้สอบจ าเป็นต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในกระดาษค าตอบ ให้ครบและถูกต้อง ตามคอลัมน์     
ท่ีก าหนด ดังนี้   
 รหัสโรงเรียน จ านวน    ๑๐ หลัก คอลัมน์ท่ี  ๑- ๑๐ 
 ชั้น จ านวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๑๑-๑๒ 
 ห้องสอบ จ านวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๑๓-๑๔ 
 เลขที ่ จ านวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๑๕-๑๖ 
 เลขที่บัตรประชาชน จ านวน   ๑๓ หลัก คอลัมน์ท่ี ๑๗-๒๙ 
 เพศ จ านวน     ๑ หลัก คอลัมน์ท่ี ๓๐ 

เด็กพิเศษ จ านวน     ๒ หลัก คอลัมน์ท่ี ๓๑-๓๒ 
 
ค าอธิบายรหัสต่างๆ ดังนี้ 

 รหัสโรงเรียน  มีจ านวน ๑๐ หลัก  ให้ใส่รหัสโรงเรียนท่ีก าหนด ในระบบ EPCC เท่านั้น 
ส าหรับโรงเรียนท่ีไม่มีรหัสในระบบ EPCC ติดต่อขอรหัสโรงเรียนผ่านระบบ EPCC เท่านั้น(ผ่าน
ทางข้อความส่วนตัว) หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๖ 
 ชั้น  มีจ านวน ๒  หลัก  ซึ่งชั้น ป.๓  ใช้รหัส ๑๓  (กระดาษค าตอบจะกรอกและระบายไว้แล้ว)  

ห้องสอบ มีจ านวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขที่ของห้องเรียนปกติ  (๐๑,๐๒,๐๓,...)  
เลขที่ มีจ านวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขท่ีตามบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน (๐๑,๐๒,๐๓,...) 
***ในกรณีจ านวนผู้เข้าสอบเกิน ๓๕ คน และนักเรียนบางส่วนต้องไปสอบท่ีห้องสอบอื่น 

ยังคงให้นักเรียนใช้เลขที่ห้องสอบตามห้องเรียนของนักเรียน และเลขที่นั่งสอบตามบัญชี
เรียกชื่อเหมือนเดิม แม้ว่าจะไปนั่งสอบท่ีห้องสอบอื่นก็ตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้   
  โรงเรียน ก  มีนักเรียน ป.๓/๑ จ านวน ๔๕ คน และ ป.๓/๒ จ านวน ๔๔ คน       
ควรจัดห้องสอบ และรหัสห้องสอบดังนี้ 
  ห้องสอบท่ี ๑   นักเรียนชั้น ป.๓/๑  เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อเลขที ่๑ – ๓๕ 
                รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 

นักเรียนคนท่ี ๑     ๐๑๐๑  
นักเรียนคนท่ี ๒   ๐๑๐๒  

 "          ….. " 
    นักเรียนคนท่ี ๓๕       ๐๑๓๕ 
  ห้องสอบท่ี ๒   นักเรียนชั้น ป.๓/๒  เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อเลขที ่๑ – ๓๕ 
 
 

การกรอก/ระบายรหัสบนกระดาษค าตอบ 
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        รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 
นักเรียนคนท่ี ๑     ๐๒๐๑  
นักเรียนคนท่ี ๒   ๐๒๐๒  

 "          ……..   " 
    นักเรียนคนท่ี ๓๕     ๐๒๓๕ 

ห้องสอบท่ี ๓   ซึ่งมีนักเรียนเกินมาจากห้อง ป.๓/๑  จ านวน ๑๐ คน ใช้รหัสห้อง
สอบ ๐๑ ตามด้วยเลขที่สอบตามบัญชีเรียกชื่อ(ห้องเรียน/เลขที่เดิม)  และห้อง ป.๓/๒ จ านวน ๙ 
คน  ใช้รหัสห้องสอบ ๐๒ ตามด้วยเลขที่สอบตามบัญชีเรียกชื่อ (ห้องเรียน/เลขที่เดิม)  การลงรหัส
ห้องสอบ 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 านวน ๑๓ หลัก ให้ใส่ตามท่ีก าหนดอยู่ในบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือทะเบียนบ้านของนักเรียนเอง การลงรหัสเลขท่ีบัตรประชาชนของนักเรียนจะเป็น
ข้อมูลท่ีส าคัญอย่างยิ่งสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับมาดูภายหลังได้ ส าหรับนักเรียนที่ไม่มี 
เลขประจ าตัวประชาชน  ให้ใช้รหัสโรงเรียน ๑๐ หลักแรกตามด้วยล าดับนักเรียนท่ีไม่มี 
เลขประจ าตัวประชาชน ๓ หลัก เริ่มท่ี ๐๐๑, ๐๐๒, …     รวมเป็น ๑๓ หลัก 

เพศ   มีจ านวน ๑ หลัก กรอกตามเพศของผูเ้ข้าสอบ โดย เพศชาย =  ๑  เพศหญิง =   ๒  
เด็กพิเศษ   นักเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่อง (ท่ีไม่รุนแรง) ให้กรอกรหัสตาม

ประเภทของความบกพร่อง (เด็กปกติ  เว้นว่างไว้)  ท่ีระบุหมายเลขรหัสไว้ คือ 
  สายตา (บอด)      =      ๐๑  การเรียนรู ้(เขียน)         =        ๐๗ 
 สายตา (เลือนราง) =      ๐๒ การเรียนรู ้(คิดค านวณ)  =        ๐๘ 
 การได้ยิน           =      ๐๓  การพูด     =        ๐๙ 
 สติปัญญา           =      ๐๔  พฤติกรรม    =        ๑๐ 
 ร่างกาย             =      ๐๕   ออทิสติก    =        ๑๑ 
    การเรียนรู้(อ่าน)  =      ๐๖  ซ้อน     =        ๑๒ 
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 ๑. แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบ ณ โรงเรียนในอ าเภอตามความเหมาะสมท้ังนี้
ค านึงถึงความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานและการเดินทางในการรับ – ส่งข้อสอบ       
ท้ังนี้ควรมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีรับผิดชอบอ าเภอในการจัดการศึกษา 
(Area Based) และเป็นประธานศูนย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู/อาจารย์ หรือ
บุคลากรทางการศึกษา ในจ านวนท่ีเหมาะสม เป็นกรรมการ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบประสานงาน 
อ านวยการรับ – ส่งข้อสอบ และเอกสารประกอบระหว่างคณะอนุกรรมการ ฯ จากเขตพื้นท่ี
การศึกษา กับสนามสอบ รวมท้ังดูแล ก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาในการจัดสอบ     
แต่ละสนามสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบันทึกรายงานผลการด าเนินการจัดสอบของ
ศูนย์ ฯ ให้แก่ประธานกรรมการด าเนินงานประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป      

 ๒. แต่งตั้งสนามสอบ และกรรมการสนามสอบ ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
เป็นประธานสนามสอบ  ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในจ านวนท่ีเหมาะสม เป็น
กรรมการกลาง โดยกรรมการกลางท าหน้าท่ีรับ - ส่งข้อสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนย์
ประสานการสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเครื่องมือท่ีได้รับ ความเรียบร้อยการปิดผนึก
ซองข้อสอบไม่มีร่องรอยการเปิด ส่งต่อให้กับกรรมการก ากับการสอบ ส่วนกรรมการก ากับการสอบ 
ท าหน้าท่ีด าเนินการจัดสอบตามแนวปฏิบัติการจัดสอบ และก ากับการสอบตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด หากเกิด
ปัญหาในขั้นตอนใด ให้แจ้งประธานสนามสอบเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาในทันที  และประธานสนาม
สอบรายงานการด าเนินงานจัดสอบให้กับประธานศูนย์ประสานการสอบฯ ต่อไป 

 ๓.  แต่งตั้งกรรมการก ากับการสอบ ให้แต่งตั้งกรรมการก ากับการสอบโดยสลับ
กรรมการจากต่างโรงเรียน  ๒  คน ต่อ ๑ ห้องสอบ เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินการจัดสอบตามแนว
ปฏิบัติการจัดสอบในคู่มือฯ และก ากับการสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด โดยให้กรรมการรับซองแบบทดสอบจาก
กรรมการกลาง ตรวจสอบจ านวนซอง และความเรียบร้อยของซองเคร่ืองมือ อีกครั้ง ก่อนท่ีจะเรียก
ตัวแทนนักเรียนท่ีเข้าสอบเป็นพยานร่วมเปิดซอง และลงลายมือชื่อจึงด าเนินการสอบตามตาราง
สอบ (วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบท่ีสอบเสร็จ ตรวจนับจ านวน  
ความเรียบร้อยของการกรอกรหัส บรรจุใส่ซอง  ส่งให้กรรมการกลางตรวจสอบจ านวนให้ถูกต้อง
อีกครั้งก่อนปิดผนึก พร้อมลงชื่อก ากับ เพื่อรวบรวมส่งให้ศูนย์ประสานการสอบ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบ สนามสอบ และกรรมการก ากับห้องสอบ 
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 เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการก ากับดูแลแนวทางการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นไปตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้ผู ้เรียนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านออกและเขียนได้     
คิดเลขได้และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จ าเป็นต้องน าผลจากการประเมินมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในทุกระดับ ตั้งแต่แผนการพัฒนาตัวผู้เรียนรายบุคคล การพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการ บริบทในการบริหารจัดการ การก ากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอนของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับดังนี้ 

๑. ผู้ เรียนรายบุคคล ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคลของนักเรียน ท่ีสะท้อนถึง
ความสามารถของผู้เรียนในความสามารถแต่ละด้าน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น–ด้อย ท่ี
ต้องเร่งพัฒนา และปรับปรุง เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่าง
ถูกทิศทาง 

๒. โรงเรียน อาจวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลภาพรวมระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และเปรียบเทียบผลระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อดู
พัฒนาการของโรงเรียน และทราบถึงจุดท่ีต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการ
สอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

๓. เขตพื้นท่ีการศึกษา อาจวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังวิเคราะห์ปัจจัย กระบวนการ แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา   

  

 

 

 

 

 

 

 

การน าผลการประเมินไปใช้ 
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ภาคผนวก 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
------------------------- 

              โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับห้องสอบให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น   และให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการ     กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ  
               อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้  
              ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า     “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ        
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
              ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
              ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับ การสอบ พ.ศ. ๒๕๐๖  
              ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่ก ากับการสอบส าหรับการสอบทุกประเภทในส่วนราชการและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ก ากับการสอบในสถานศึกษาที่อยู่ใน
ก ากับดูแล  หรือสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย  ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
              ข้อ ๔ ผู้ก ากับการสอบต้องปฏิบัติดังนี้  
                    ๔.๑ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตาม
สมควร หากไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน  
                    ๔.๒ ก ากับการสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   ไม่อธิบายค าถามใด ๆ ในข้อสอบแก่ 
ผู้เข้าสอบ  
                    ๔.๓ ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ รวมทั้งไม่กระท าการใด ๆ อันเป็น
การท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับห้องสอบไม่สมบูรณ์ 
                    ๔.๔ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบที่ส่วนราชการหรือสถานศึกษาก าหนด หากผู้ก ากับ
การสอบไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความผิดและลงโทษตามควรแก่กรณี            
               ข้อ ๕ ผู้ก ากับการสอบมีความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจ ละเว้น หรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่  หรือไม่รายงานต่อหัวหน้าจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดข้ึน  ถือว่าเป็นการประพฤติผิดวินัย
ร้ายแรง  
               ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘    
  
                                                                     ลงชื่อ     จาตุรนต์  ฉายแสง  
                                                                              (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)  
                                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คู่มือการจัดสอบ 

ประเมนิคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
เพื่อการประกนัคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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ค าน า 
  การท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) มีนโยบายท่ีจะ
ปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยปฏิรูปให้มีการเชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตร และการเรียนการสอน 
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนา
ระบบการทดสอบท้ังภายในและภายนอกให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับนานาชาติ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายท่ีจะประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
ในความสามารถพื้นฐานท่ีใช้ในการเรียนรู้ของ ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning abilities) โดยในปีการศึกษานี้จะมี
โรงเรียนท่ีสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  กรมส่งการปกครองท้องถิ่น  ต ารวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประเมินด้วย  
ดังนั้น ส านักทดสอบทางการศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการประเมิน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

ภายในคู่มือจัดสอบฯ จะอธิบายถึงบทบาทภาระหน้าท่ีในการประเมินท้ังของส่วนกลาง
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และข้อปฏิบัติในการจัดสอบฯ เพื่อให้การด าเนินประเมินเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ ผลการประเมินมีความน่าเชือ่ถือถูกต้องตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนท้ังในระดับรายบุคคล โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สุดท้ายนี้ ส านักทดสอบทางการศึกษาต้องขอขอบคุณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินประเมิน โดยยึดแนวทางตามคู่มือการประเมินฯทุก
ประการ เพื่อความเป็นมาตรฐานในการจัดสอบ ผลการประเมินได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถน าไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างดี ต่อไป 

 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดสอบฯ หน้า 26 
 

 

สารบัญ 
 

                     หน้า 
 

๑.  เหตุผลและความส าคัญ                                    ๑   
๒.  วัตถุประสงค์         ๒ 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย      ๒   
๔.  เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน    ๓ 

 นิยามความสามารถด้านภาษา (Literacy)    ๓ 
 ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)                                          ๔ 
 ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning abilities)                          ๕ 
                โครงสร้างข้อสอบ    ๕ 
  ตารางสอบ                                                                           ๖ 
 ๔.  แผนและวิธีการประเมิน                                                               ๗ 
  การด าเนินงานในส่วนกลาง    ๗ 
  การด าเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    ๙ 
  แผนปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางกับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ๑๒ 
  แนวปฏิบัติการจัดสอบ  ๑๔ 
  ตัวอย่างกระดาษค าตอบ   ๑๖ 
  การกรอก/ระบายรหัสบนกระดาษค าตอบ  ๑๗ 
  แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบ สนามสอบ และกรรมการก ากับห้องสอบ  ๑๙ 
  การน าผลไปใช้  ๒๐ 
  
 ภาคผนวก 
                ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบฯ  ๒๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


