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คานา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะประเมินนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ ๓ ในความสามารถพื้ น ฐาน ๓ ด้ า น คื อ ความสามารถด้ า นภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ดังนั้น สานักทดสอบ
ทางการศึกษาจึงได้จัดทาคู่มือจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ภายในคู่มือจัดสอบฯ จะอธิบายถึงบทบาทภาระหน้าที่ในการประเมินทั้งของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน/สนามสอบ เพื่อให้
การดาเนินการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลการประเมิน
มีความน่าเชื่อถือถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนาข้ อมูลที่ได้ไปใช้
ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุดท้ายนี้ สานักทดสอบทางการศึกษาต้องขอขอบคุณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินประเมิน โดยยึดแนวทางตามคู่มือการจัดสอบประเมินฯ ทาให้เชื่อมั่น
ได้ว่าผลการประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนาไป
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างดีต่อไป
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สารบัญ
หน้า
๑.
๒.
๓.
๔.

เหตุผลและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
โครงสร้างเครื่องมือ
ตารางสอบ
๕. แผนการดาเนินงานและวิธีการประเมิน
บทบาทหน้าที่ของ สพฐ. โดย สทศ.
บทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
การใช้ข้อสอบสารอง
การตรวจกระดาษคาตอบเขียนตอบ
การให้บริการสอบแก่โรงเรียนต่างสังกัด
บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน/สนามสอบ
ตัวอย่างกระดาษคาตอบ
การกรอก/ระบายรหัสบนกระดาษคาตอบ
การนาผลการประเมินไปใช้

๑
๒
๓
๓
๓
๖
๖
๗
๑๐
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๒๐
๒๑
๒๓

ภาคผนวก
กาหนดการส่งกระดาษคาตอบของเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการเตรียมไฟล์ excel สาหรับส่งกระดาษคาตอบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒๕
๒๙
๓๓
๓๕

คู่มือการจัดสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑. เหตุผลและความสาคัญ
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดคานวณ และรู้จักใช้ความเป็นเหตุ
เป็นผลในการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่ว ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
คนในโลกยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดีย วไม่เพียงพอ
อีกต่อไป ประเทศต่างๆ ในโลกล้วนมุ่งปลูกฝังและพัฒนาประชากรของตน โดยเฉพาะนักเรียนใน
ระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีทักษะด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการทางานร่วมกัน เป็นต้น เพื่อการอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย
และมีความสุข ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงทักษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เด็กและ
เยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ ๓R และ ๔C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๓R
ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ ๔C ได้แก่
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), การสื่อสาร (Communication), ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปรับเปลี่ยน
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ซึ่งรับผิดชอบการประเมิน
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากการสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมาเป็ น การสอบวั ด สมรรถนะส าคั ญ ๓ ด้ า นของนั ก เรี ย น คื อ
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) และความสามารถ
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยดาเนินการระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุม
ร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เพื่ อ ก าหนดนิ ย ามและกรอบโครงสร้ า งของเครื่ อ งมื อ วั ด สมรรถนะของ
นัก เรี ย นทั้ง ๓ ด้ าน และพิจารณากลั่ นกรองนิ ยามและกรอบโครงสร้ างของเครื่ องมื อวัด ตั้ งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อประเมินคุณภาพของนักเรียน อีกทั้ง
กรอบโครงสร้างนี้นอกจากใช้เพื่อการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะนักเรียนแล้ว โรงเรียนยัง
สามารถใช้นิยามและตัวชี้วัดที่ร่วมกันกาหนดขึ้นนี้ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การประเมินสมรรถนะของนักเรียนทั้ง ๓ ด้าน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
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การประเมินตามกรอบแนวคิดนี้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังตารางแสดงแนวโน้มผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ความสามารถ
ภาพรวมทุกด้าน
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
Mean% C.V. Mean% C.V.
๔๒.๑๐ ๓๐.๕๖ ๔๔.๑๑ ๓๒.๖๗
๔๒.๙๔ ๓๓.๔๖ ๕๐.๔๒ ๓๒.๑๒
๓๗.๔๕ ๔๑.๗๖ ๓๖.๗๐ ๔๕.๔๗
๔๕.๙๒ ๓๔.๖๔ ๔๕.๒๐ ๓๘.๗๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Mean%
C.V.
๔๗.๑๘ ๓๔.๔๑
๕๑.๐๑ ๓๕.๑๑
๔๒.๐๘ ๔๓.๑๔
๔๘.๖๖ ๓๘.๐๘

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
ในภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย ความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น โดยที่ ค วามสามารถด้ า นภาษา (Literacy)
ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
ถึงแม้บางปีการศึกษาค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง แต่ยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยสรุปความสามารถทั้ง
๓ ด้าน มีแนวโน้มของคะแนนเพิ่มขึ้น
ดังนั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ สานัก
ทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โดยวัดความสามารถพื้นฐานสาคัญ ๓ ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy)
และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพ
การด าเนิ นงานการจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษา เขตพื้ นที่ การศึ กษา และเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณภาพ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในภาพรวม เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลประกอบการตั ดสิ นใจในการก าหนดนโยบาย
กาหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ระดับ สถานศึก ษา สานัก ทดสอบทางการศึก ษา จึง ได้จัด ทาคู่มือ
การจัด สอบฯ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผลการสอบ
มีความน่าเชื่อถือ สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตาม
ความสามารถของนักเรียน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประเมิน ความสามารถพื้นฐานสาคัญที่จาเป็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้าน
เหตุผล (Reasoning Abilities) สาหรับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
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๓. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกคน ทุกโรงเรียน
ซึ่งอยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตารวจตระเวนชายแดน
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แสดงรายละเอียด ดังตาราง
แบบทดสอบความสามารถ

จานวนข้อ

คะแนนเต็ม เวลา (นาที)

ด้านภาษา (Literacy)

๓๐

๓๕

๖๐

ด้านคานวณ (Numeracy)

๓๐

๓๕

๙๐

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

๓๐

๓๕

๖๐

โครงสร้างเครื่องมือ
๑) ความสามารถด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัด
เลือกตอบ
๑. บอกความหมายของคาและประโยคจากเรื่องที่ ฟัง ดู และอ่าน ๑ – ๔ (๔ ข้อ)
๒. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์
๕ – ๗ (๓ ข้อ)
๓. ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
๘ – ๑๒ (๕ ข้อ)
๔. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ
๑๓ – ๑๗ (๕ ข้อ)
๕. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน
๑๘ – ๒๒ (๕ ข้อ)
๖. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน ๒๓ – ๒๗ (๕ ข้อ)
อย่างเหมาะสม
รวมทั้งหมด

๒๗

เขียนตอบ

๒๙ (๑ ข้อ)
๓๐ (๑ ข้อ)
๒๘ (๑ ข้อ)
๓

ข้อ ๑ – ๒๗ รูปแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน
(ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษคาตอบ)
ข้อ ๒๘ – ๒๙ รูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ ๒ คะแนน
(สาหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษคาตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒)
ข้อ ๓๐
รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๔ คะแนน
(สาหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษคาตอบจะมีคะแนน ๐, ๒, ๔)
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๒) ความสามารถด้านคานวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัด
๑. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดคานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาคาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจาวัน
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
จานวนและการดาเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า
๒. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดคานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาคาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจาวัน
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
การวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า
๓. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดคานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาคาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจาวัน
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
เรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า
๔. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดคานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาคาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจาวัน
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
พีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า
๕. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดคานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาคาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจาวัน
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และความน่ า จะเป็ น ตาม
ขอบข่ายสิ่งเร้า
รวมทั้งหมด

เลือกตอบ
๑ – ๑๑
(๑๑ ข้อ)

เติมคาตอบ แสดงวิธีทา
๒๙
(๑ ข้อ)

๑๒ – ๑๙
(๘ ข้อ)

๓๐
(๑ ข้อ)

๒๐ – ๒๒
(๓ ข้อ)

๒๓ – ๒๕
(๓ ข้อ)

๒๖ – ๒๗
(๒ ข้อ)

๒๘
(๑ ข้อ)

๒๗

๒

๑

คู่มือการจัดสอบฯ หน้า 5

ข้อ ๑ – ๒๗ รูปแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน
(ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษคาตอบ)
ข้อ ๒๘ – ๒๙ รูปแบบเติมคาตอบ ข้อละ ๑ คะแนน
(สาหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษคาตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑)
ข้อ ๓๐
รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๖ คะแนน
(สาหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษคาตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖)
๓) ความสามารถด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัด

เลือกตอบ

๑. มี ความเข้ าใจในข้ อมู ล สถานการณ์ หรื อสารสนเทศทางด้ าน
๑, ๒, ๔
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
(๓ ข้อ)
ด้านการดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
๒. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้ องค์ความรู้
๓, ๕,
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ๗ – ๑๐
และด้านการดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
(๖ ข้อ)
๓. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล
๑๒ – ๑๘,
สถานการณ์ หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้
๒๐
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
(๘ ข้อ)
และด้านการดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
๔. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้
๖, ๑๑, ๑๙,
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงคุณธรรมและ
๒๑ – ๒๗
จริ ยธรรม ค่ านิ ยม ความเชื่ อ ในกรณีที่มี สถานการณ์ที่ต้องการ
(๑๐ ข้อ)
ตัดสินใจหรือมีปัญหา
รวมทั้งหมด
๒๗

เขียนตอบ
๒๘
(๑ ข้อ)
๒๙
(๑ ข้อ)

๓๐
(๑ ข้อ)
๓

ข้อ ๑ – ๒๗ รูปแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน
(ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษคาตอบ)
ข้อ ๒๘ – ๒๙ รูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ ๒ คะแนน
(สาหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษคาตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒)
ข้อ ๓๐
รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๔ คะแนน
(สาหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษคาตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔)
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๕. ตารางสอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ กาหนดสอบวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดกาหนดสอบ ตามตารางสอบ ดังนี้
เวลา
วันสอบ

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ความสามารถ
ด้านภาษา

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.
พัก

ความสามารถ
ด้านคานวณ

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
พัก

ความสามารถ
ด้านเหตุผล

๖. แผนการดาเนินงานและวิธีการประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นความร่วมมือทั้งระบบตั้งแต่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน/สนามสอบ โดยแต่ละส่วน
มีบทบาท หน้าที่ ในการดาเนินการประเมิน ดังนี้
สพฐ. โดย สทศ.
 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
(๒๒ มิ.ย. ๕๘)
 ประสานชี้แจงเขตพื้นที่การศึกษา
(๒๓ – ๒๕ ก.ย. ๕๘)
 จัดทาคู่มือดาเนินการสอบ
(ก.ย. – ต.ค. ๕๘)
 ปรับปรุงและพัฒนาแบบวัด LNR
(ก.ย. – ธ.ค. ๕๘)
 แจ้งและจัดส่งรหัสผ่านให้เขต
สาหรับให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
นักเรียนผ่านเว็บไซต์ (ม.ค. ๕๙)
 จัดส่งต้นฉบับคู่มือดาเนินการสอบ
ให้เขต (ก.พ. ๕๙)
 จัดพิมพ์ข้อสอบกระดาษคาตอบ
(ก.พ. ๕๙)

เขตพื้นที่การศึกษา
 สารวจข้อมูลโรงเรียน นักเรียน
(ก.ย. ๕๘)
 ทาแผนการประเมินระดับเขต
(ก.ย. ๕๘)
 แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
ศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ
(ต.ค. ๕๘)
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
(พ.ย. – ธ.ค. ๕๘)
 จัดส่งรหัสผ่านให้โรงเรียนพร้อม
แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
นักเรียน (ม.ค. ๕๙)
 จัดพิมพ์หรือส่งต้นฉบับคู่มือฯ
(ก.พ. ๕๙)
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ
และเตรียมความพร้อมโรงเรียน
(ม.ค. ๕๙ – ก.พ. ๕๙)

โรงเรียน/สนามสอบ
 จัดส่งข้อมูลจานวนนักเรียนให้เขต
(ก.ย. ๕๘)
 วางแผนเตรียมความพร้อม
(พ.ย. ๕๘)
 ส่งรายชื่อครูและบุคลากรเพื่อให้
เขตแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
(ต.ค. ๕๘)
 ประชุมกับเขตแนวทางประเมิน
(พ.ย. – ธ.ค. ๕๘)
 กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์
(ม.ค. ๕๙ – ๕ ก.พ. ๕๙)
 รับคู่มือดาเนินการสอบ
(ก.พ. ๕๙)
 เตรียมความพร้อมนักเรียน
(พ.ย. ๕๘ – ก.พ. ๕๙)
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 จัดส่งข้อสอบกระดาษคาตอบ
(๒๙ ก.พ. ๕๙)

 กากับ ติดตาม การสอบ
(๗ – ๑๑ มี.ค. ๕๙)
 ส่งเกณฑ์การให้คะแนนเขียนตอบ
(๙ มี.ค. ๕๙)
 วิเคราะห์ประมวลผล
(มี.ค. – เม.ย. ๕๙)
 รายงานผลการประเมิน (เม.ย. ๕๙)

 รับข้อสอบกระดาษคาตอบ
(๑ – ๒ มี.ค. ๕๙)
 จัดเก็บข้อสอบแบบเอกสารลับ
(๑ – ๘ มี.ค. ๕๙)
 กากับ ติดตาม การสอบ
(๙ มี.ค. ๕๙)
 ตรวจกระดาษคาตอบเขียนตอบ
(๑๐ – ๑๑ มี.ค. ๕๙)
 รวบรวมกระดาษคาตอบส่ง สพฐ.
(๑๒ – ๑๕ มี.ค. ๕๙)
 ส่งผลสอบให้โรงเรียน (เม.ย. ๕๙)

 จัดเตรียมห้องสอบ
(๘ มี.ค. ๕๙)
 รับข้อสอบกระดาษคาตอบ
(๙ มี.ค. ๕๙)
 จัดสอบนักเรียน
(๙ มี.ค. ๕๙)
 ร่วมกับเขตตรวจกระดาษคาตอบ
เขียนตอบ
(๑๐ – ๑๑ มี.ค. ๕๙)
 รับผลสอบจากเขต (เม.ย. ๕๙)

บทบาทหน้าที่ของ สพฐ. โดย สทศ.
๑. เพื่อให้การดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ด าเนิ น การไปอย่ า งมี ม าตรฐาน รู ป แบบ และแนวทาง
การประเมิน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ ๘๖๔/๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ดูแลสานัก
ทดสอบทางการศึกษา) เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา สพฐ. ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อานวยการ
ทุกสานัก/หน่วยงานเทียบเท่ากองใน สพฐ. เป็นกรรมการ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อานวยการสานักการศึ กษา
กรุ ง เทพมหานคร รองผู้ บั ญชาการกองบัญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดน (กิ จการพลเรื อ น)
สานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้อานวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
และนักวิชาการสานักทดสอบทางการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณากาหนดรูปแบบ หลักการ และแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางการสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การวัด ระดับ ความสามารถการใช้ภ าษาไทย และการใช้ภ าษาไทยส าหรั บการเรีย นการสอน
แบบทวิภาษา-พหุภาษาศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรายงาน
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ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน และนาผลไปใช้ และ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
๒) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การประเมิน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๓) ให้คาแนะนา กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
เฉพาะเรื่อง ตามความจาเป็นและเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
๑.๒ คณะกรรมการดาเนินงานประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามคาสั่ง สพฐ. ๙๔๔/๒๕๕๘ โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาทุ ก เขต เป็ น ประธานกรรมการ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่
รับผิดชอบการประเมิน เป็นรองประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกท่าน ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบประเมิ น ผลและนิ เทศการจั ด การศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษา ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาสั ง กั ด อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ทุ ก ท่ า น เป็ น กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่
๑) กาหนดแผนดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง NT การอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยสาหรับ
การเรียนการสอนแบบทวิภาษา-พหุภาษาศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบาย และวิธีการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะกรรมการการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานฯ
(ส่วนกลาง) กาหนด
๒) ให้คาแนะนา กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
เฉพาะเรื่อง ตามความจาเป็นและเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
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๒. ประชุ ม คณะกรรมการการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การ
ประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณากาหนดรูปแบบ หลักการ และแนวทาง
การประเมิน
๓. ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ ชี้แจง
รูปแบบ และแนวทางการประเมิน พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการประเมินจากส่วนกลาง
๔. จัดสรรงบประมาณการดาเนินงานประเมินให้เขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดสรร
งบประมาณตามสัดส่วน จานวนโรงเรียน และจานวนนักเรียน ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
๕. จัดทาต้นฉบับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖. จัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคาตอบพร้อมบรรจุตามจานวนนักเรียนของ
แต่ละโรงเรียน
๗. จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้เขตพื้นที่การศึกษา สาหรับข้อสอบ
และกระดาษคาตอบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักทดสอบทางการศึกษา
(ส่วนกลาง) จัดพิมพ์ตามจานวนนักเรียนและดาเนินการจัดส่งไปทุกเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับ
คู่มือการจัดสอบฯ จะจัดส่งต้นฉบับทางระบบ EPCC ทั้งนีใ้ ห้เขตนาไปจัดทาสาเนาเอง
๘. คณะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการประเมินจากส่วนกลาง ติดต่อ
ประสานการดาเนินการสอบกับเขตพื้นที่การศึกษา และสุ่มติดตามการปฏิบัติงานตามสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ก่อนวันสอบ วันสอบ หลังสอบ เพื่อให้คาแนะนา แก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินให้กับ สพฐ.
๙. ส่ ง เกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนนข้ อ สอบเขี ย นตอบให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาวั น ที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายหลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจให้คะแนน
๑๐. รับกระดาษคาตอบเลือกตอบจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามวันที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษากาหนดในภาคผนวกคู่มือการจัดสอบ
๑๑. สพฐ. ดาเนินการตรวจกระดาษคาตอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล
๑๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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บทบาทหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีแนวดาเนินการในแต่ขั้นตอน ดังนี้
๑. ส ารวจข้ อ มู ล นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ทุ ก คนสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ให้แยกข้อมูลเด็กพิเศษ
ด้านการมองเห็น คือ ตาบอด ตาเลือนราง
๒. จั ด ทาแผนการประเมิ นของเขตพื้ นที่ การศึ กษาให้ สอดคล้ องกั บแนวทางการ
ประเมินของส่วนกลาง และสามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
๓. แจ้งโรงเรียนให้ดาเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายคนทาง Web Application
เพื่อพิมพ์ลงกระดาษคาตอบของนักเรียนแต่ละคน
สาหรับเด็กพิเศษ ตาบอด (เฉพาะที่อ่านอักษรเบรลล์ได้เท่านั้น) สายตาเลือนราง
ให้ส่งข้อมูลให้ทางระบบ EPCC ทางข้อความส่วนตัว
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานชุดต่างๆ ตามความจาเป็น เพื่อรองรับและ
ปฏิบัติงานประเมิน เช่น
๔.๑ คณะกรรมการประสานการสอบระหว่ า งเขตกั บ สนามสอบ
ในการรับ – ส่งแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ (ผู้รับผิดชอบในการรับ – ส่ง ควรเป็น
ข้าราชการระดับชานาญการขึ้นไป)
๔.๒ คณะกรรมการสนามสอบ ให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ
๔.๓ คณะกรรมการกากับการสอบ ห้องสอบละ ๒ คน ให้สลับโรงเรียน
๔.๔ คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบเขียนตอบ ให้สลับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน ในการตรวจและระบายคะแนนลงในกระดาษคาตอบเลือกตอบของนักเรียน
๔.๕ คณะกรรมการรวบรวม – นาส่งกระดาษคาตอบ
๔.๖ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของ
โรงเรียน/สนามสอบ
๔.๗ คณะกรรมการ (อื่นๆ) ตามความจาเป็น
๕. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ก าหนดมาตรการ
แนวปฏิบัติการจัดสอบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ
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๖. แต่งตั้งสนามสอบและศูนย์ต่างๆ เพื่อรองรับการดาเนินงานประเมิน ดังนี้
๖.๑ แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบ ณ โรงเรียนในอาเภอตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานและการเดินทางในการรับ – ส่งข้อสอบ
ทั้งนี้ ควรให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบอาเภอในการจัดการศึกษา
(Area Based) เป็นประธานศูนย์ ผู้อานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู/อาจารย์ หรือบุคลากร
ทางการศึกษา ในจานวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ ทาหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน อานวยการ
รับ – ส่งข้อสอบ กระดาษคาตอบ จากเขตพื้นที่การศึกษากับสนามสอบ รวมทั้งดูแล กากับ ติดตาม
ให้ ข้ อเสนอแนะ แก้ ไขปั ญ หาในการจัด สอบแต่ ล ะสนามสอบให้ ด าเนิ น ไปด้ วยความเรี ยบร้ อ ย
โปร่งใส และเป็นธรรม
๖.๒ แต่งตั้งสนามสอบ และกรรมการสนามสอบ ประกอบด้วยผู้อานวยการ
โรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในจานวนที่เหมาะสม
เป็นกรรมการกลาง โดยกรรมการกลางทาหน้าที่รับ – ส่งข้อสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนย์
ประสานการสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเครื่องมือที่ได้รับ ความเรียบร้อยการปิดผนึก
ซองข้อสอบ ไม่มีร่องรอยการเปิด ส่งต่อให้กับกรรมการกากับการสอบ
๗. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และจัดเก็บในลักษณะเอกสารลับ
ทางราชการ
๘. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้กับ ครู /อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการสอบ
๙. จัดสอบในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามตารางสอบที่กาหนด
๑๐. กากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของสนามสอบ พร้อมให้
คาแนะนาปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบมีความโปร่งใส และเป็นธรรม
๑๑. รับ เกณฑ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบจากระบบ EPCC วัน ที่
๙ มี นาคม ๒๕๕๙ และจัด ส่ง เกณฑ์ก ารตรวจให้คะแนนให้ ประธานคณะกรรมการตรวจให้
คะแนน เพื่อดาเนินการตรวจให้คะแนนคาตอบเขียนตอบ และให้กรรมการระบายคะแนนลง
กระดาษคาตอบเลือกตอบของนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๒. เขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมกระดาษคาตอบเลือกตอบทีค่ ณะกรรมการระบาย
คะแนนเขียนตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาส่งส่วนกลางตามกาหนด ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. (ดูกาหนดวันส่งกระดาษคาตอบของแต่ละเขตได้ที่ภาคผนวก)
ให้เขตไปส่งด้วยตนเอง ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี ชั้น ๘ ห้อง ๘๕๓ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยดาเนินการ ดังนี้
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๑) จัดเรียงลาดับซองกระดาษคาตอบ ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนจากไฟล์
Excel แบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ (ดูขั้นตอนการเตรียมไฟล์ได้ที่ภาคผนวก)
๒) บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบให้จัดใส่ในซองกระดาษคาตอบ ไม่ต้อง
แยกออกมา
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันส่งกระดาษคาตอบ
๑) สรุปข้อมูล ป.๓ ดังนี้ จานวนโรงเรียน จานวนซองกระดาษคาตอบ
จานวนนักเรียนเข้าสอบจริง และจานวนนักเรียนขาดสอบ
๒) ไฟล์ Excel แบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ
(ดูขั้นตอนการเตรียมไฟล์ได้ภาคผนวก)
๓) กรณีใช้ข้อ สอบสารองต้อ งมีหนัง สือ ราชการจากเขตแจ้งมายั ง สพฐ.
พร้อมสรุปการใช้ข้อสอบสารอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ชื่อนักเรียน
รหัสประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก และเหตุผลในการใช้ข้อสอบสารอง ของนักเรียนแต่ละคน
การนาส่งซองกระดาษคาตอบ
๑) รวบรวมซองกระดาษคาตอบนาส่งอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี ชั้น ๘
ห้อง ๘๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (กาหนดวันส่งกระดาษคาตอบ
ของแต่ละเขตที่ภาคผนวก)
๒) ลงทะเบีย นส่ง กระดาษคาตอบผ่า นระบบรับ ซองกระดาษคาตอบ
รับ บัต รคิว พร้อมทั้งกรอกข้อมูล ซึ่งรายละเอียดที่ทางคณะดาเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
เตรียมมาสาหรับกรอกข้อมูลคือ จานวนโรงเรียน จานวนซองกระดาษคาตอบ จานวนนักเรียน
เข้าสอบจริง และจานวนนักเรียนขาดสอบ
๓) เจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯ ดาเนินการอัพโหลดไฟล์ Excel แบบฟอร์มจานวน
นักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ ที่เขตพื้นที่เตรียมมา เข้าสู่ระบบรับซองกระดาษคาตอบ
๔) เจ้าหน้าที่โครงการฯ ตรวจนับจานวนซองกระดาษคาตอบของแต่ละ
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เขตพื้นที่แจ้งมา
๕) ผู้ส่งเอกสารจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรอการตรวจนับ
ซองจนเสร็จเรียบร้อย และรับใบยืนยันการรับ-ส่ง กระดาษคาตอบ เก็บไว้เป็นหลักฐาน จึงจะถือว่า
เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งกระดาษคาตอบ
๑๓. รับผลการสอบจากส่วนกลางในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และแจ้งโรงเรียน
เข้าไปดูผลสอบของโรงเรียน และนักเรียนต่อไป

คู่มือการจัดสอบฯ หน้า 13

๑๔. วางแผนการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ตามแผนการพัฒนาที่วางไว้
สรุปผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ข้อสอบสารอง
ให้ใช้ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนมาใหม่ หรือโรงเรียนที่ไม่ได้ดาเนินกรอกข้อมูลลง
ในระบบ ทั้งนี้ในการใช้ข้อสอบสารองเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีหนังสือราชการจากเขตแจ้งมายัง
สพฐ. พร้อมสรุปการใช้ข้อ สอบสารอง โดยมีร ายละเอียด ดังนี้ ชื่อโรงเรียน รหัส โรงเรีย น
ชื่อ นัก เรีย น รหั ส ประจาตัว ประชาชน ๑๓ หลั ก และเหตุผ ลในการใช้ ข้อ สอบสารอง ของ
นักเรียนแต่ละคน พร้อมดูแลตรวจสอบให้ก รรมการกากับ การสอบ อธิบ ายวิธีก ารกรอกรหัส
รายการต่างๆ ที่ด้านหน้ากระดาษคาตอบ และชี้แจงวิธี การเขียนหรือระบายรหัสลงในช่องตรง
กับ ตัว เลขรหัส ที ่ก รอกไว้ ใ ห้ถ ูก ต้อ ง เนื ่อ งจากที ่ผ ่า นมาพบว่า เด็ก ระบายรหัส โรงเรีย น
รหัสประจาตัวประชาชนผิดเป็นจานวนมาก ซึ่งจะทาให้การประมวลผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้
และส่งผลต่อการประมวลในภาพรวม
การตรวจกระดาษคาตอบเขียนตอบ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา คานวณ และเหตุผล
จะมีข้อสอบแบบเลือกตอบ และเขียนตอบ โดยข้อที่ ๑ – ๒๗ ของทุกฉบับเป็นข้อสอบเลือกตอบ
และ ข้อที่ ๒๘ – ๓๐ ของทุกฉบับจะเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ
การทาข้ อ สอบเลื อ กตอบ ข้ อ ที่ ๑ – ๒๗ ให้ นั ก เรี ย นทาลงบนกระดาษค าตอบ
สาหรับข้อสอบเขียนตอบข้อที่ ๒๘ – ๓๐ ให้นักเรียนทาลงในแบบทดสอบ ทั้งนี้ให้กรรมการกากับ
การสอบดูแลให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุล โรงเรียน ห้องที่ เลขที่ ลงในแบบทดสอบ ตอนที่ ๒
ให้ครบถ้วนก่อนลงมือทาข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ เมื่อนักเรียนทาในแต่ละวิชา
เสร็ จ แล้ ว ให้ กรรมการก ากั บการสอบฉี ก ข้ อ สอบในตอนที่ ๒ (ส่ ว นเขี ย นตอบ) ตามรอยปรุ
เก็บ กระดาษคาตอบพร้อ มกั บข้ อสอบในตอนที่ ๒ (ส่ วนเขี ยนตอบ) เรีย งตามลาดับ ตามเลขที่
นักเรียนและบรรจุในซองส่งกรรมกลาง เพื่อส่งต่อกรรมการชุดตรวจให้คะแนนต่อไป
ในการดาเนินการตรวจข้อสอบในตอนที่ ๒ (ส่วนเขียนตอบ) เขตพื้นที่การศึกษา
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจให้คะแนนที่มีความเชื่อถือได้ เพื่อดาเนินตรวจกระดาษคาตอบ
เขียนตอบและระบายคะแนนลงกระดาษคาตอบเลือกตอบ ทั้งนี้ให้กรรมการดาเนินการตรวจ
กระดาษคาตอบเขียนตอบระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
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หลังจากกรรมการตรวจข้อสอบในตอนที่ ๒ (ส่วนเขียนตอบ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้กรรมการระบายคะแนนที่ได้จากการตรวจลงในกระดาษคาตอบนักเรียนในส่วนของกรรมการ
ระบายคะแนนในตอนท้ายของกระดาษคาตอบเลือกตอบ ดังภาพ

สาหรับกรรมการระบายคะแนน

การให้บริการสอบแก่โรงเรียนต่างสังกัด
โรงเรียนในสังกัดอื่นที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการ ฯ แจ้งความประสงค์มายัง
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอใช้ข้อสอบของ สพฐ. ไปดาเนินการจัดสอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน โดยให้ดาเนินการภายหลังจากที่เขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการสอบโรงเรียนในสังกัด
เสร็ จเรี ยบร้อ ยแล้ ว เขตสามารถให้ บ ริก ารข้อ สอบแก่ โรงเรี ย นต่า งสัง กั ด ได้ แต่ ใ ห้ ดาเนิน สอบ
ภายหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และให้ทาหนังสือแจ้งมายังส่วนกลาง เพื่อขอโครงสร้างและ
เฉลยข้อสอบ ส่วนกลางจะส่งโครงสร้างและเฉลยให้เขตทางระบบ EPCC ข้อความส่วนตัว ซึ่งจะ
ส่งให้เขต ภายหลัง จากประกาศผลสอบของนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้ว ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
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บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน/สนามสอบ
๑. สารวจจานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน และนักเรีย นที่มีปัญหา
ด้านการมองเห็น คือ ตาบอด (เฉพาะที่อ่านอักษรเบรลล์ได้) และสายตาเลือนราง ส่งข้อมูลจานวน
นักเรียนดังกล่าวให้เขตพื้นที่การศึกษา
๒. กรอกข้ อ มู ล โรงเรี ย น และข้ อ มู ล นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ทุ ก คน
ทาง Web Application เพื่อนาข้อมูลนักเรียนพิมพ์ลงกระดาษคาตอบ
๓. วางแผนเตรี ย มความพร้ อ มในการประเมิ น ในด้ า นบุ ค ลากรที่ จ ะร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการต่างๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา และการเตรียมความพร้อมนักเรียน ฯลฯ
๔. ส่งรายชื่อครู และบุคลากรภายในโรงเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการต่างๆ เช่น
๑) คณะกรรมการกลางสนามสอบ ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน
เป็นประธานสนามสอบ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการกลาง
๒) คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ กระดาษคาตอบ ระหว่างศูนย์ประสาน
การสอบกับโรงเรียน
๓) คณะกรรมการกากับการสอบ
๔) คณะกรรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ
๕) คณะกรรมการอื่นๆ ตามความจาเป็น
๕. เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ รั บ ทราบนโยบายการประเมิ น
รูปแบบ แนวทางการดาเนินการประเมิน
๖. รับคู่มือการจัดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมของครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
ในการดาเนินสอบ
๗. รับบัญชีรายชื่อนักเรียนในการจัดห้องสอบแต่ละห้องจากเขตพื้นที่การศึกษา
จัดเตรียมห้องสอบช่วงเย็นวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยจัดที่นั่งสอบ ๓๕ คน/๑ ห้องสอบ บัญชี
รายชื่อนักเรียนติดที่หน้าห้องสอบทุกห้อง จัดเตรียมดินสอ ๒B และยางลบให้นักเรียน หรือกาชับ
นักเรียนให้เตรียมติดตัวมาในวันสอบ
๘. รับข้อสอบกระดาษคาตอบ (กระดาษคาตอบจะอยู่ติดกับแบบทดสอบ) จาก
ศู น ย์ ป ระสานการสอบ เช้ าวั น ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๕๙ และกรรมการสนามสอบ ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในจานวนที่
เหมาะสม เป็นกรรมการกลาง โดยกรรมการกลางทาหน้าที่รับ – ส่งข้อสอบ และเอกสารประกอบ
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จากศูนย์ประสานการสอบ ตรวจสอบความ ถูกต้องของจานวนเครื่องมือที่ได้รับ ความเรียบร้อย
การปิดผนึกซองข้อสอบต้องไม่มีร่องรอยการเปิด ส่งต่อให้กับกรรมการกากับการสอบ
๙. ปฏิบัติการจัดสอบพร้อมกันวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้
๑) ให้กรรมการกากับการสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยการปิดผนึกซอง
ข้อสอบต้องไม่มีร่องรอยการเปิด (หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึกเหตุการณ์ต่อประธาน
สนามสอบเพื่อแจ้งศูนย์ประสานการสอบ) หากเรียบร้อยให้กรรมการกากับการสอบดาเนินการสอบ
ตามเวลาในตารางสอบที่กาหนด ก่อนเวลาเริ่มการสอบไม่เกิน ๑๕ นาที ให้เปิดซองบรรจุแบบ
ประเมินความสามารถแต่ละด้าน และกระดาษคาตอบ ก่อนเปิดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ซองบรรจุ แจกกระดาษคาตอบและแบบทดสอบ โดยคว่าหน้าแบบทดสอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบของ
นักเรียนจนครบ
๒) ข้อสอบในแต่ละความสามารถจะแบ่งเป็น ๒ ตอนคือ ตอนที่ ๑ ระบาย
ค าตอบ ข้ อ ๑ – ๒๗ ตอนที่ ๒ เขี ย นตอบ ข้ อ ๒๘ – ๓๐ (ยกเว้ น ด้ า นค านวณ ตอนที่ ๒
เติมคาตอบ ตอนที่ ๓ แสดงวิธีทา)
ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อ ๑ – ๒๗ ให้นักเรียนระบายคาตอบลงใน
กระดาษคาตอบให้ถูกต้อง โดยให้นักเรียนฉีกกระดาษคาตอบออกจากปกหลังของแบบทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาตามรอยปรุด้วยความระมัดระวังอย่าให้กระดาษคาตอบฉีกขาดหรือ
เสียหาย ซึ่งส่วนกลางได้พิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษคาตอบให้เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

คู่มือการจัดสอบฯ หน้า 17

คู่มือการจัดสอบฯ หน้า 18

ข้อ สอบแบบเขีย นตอบหรือ แสดงวิธีทา ข้อที่ ๒๘ – ๓๐ ให้นัก เรีย น
ทาลงในแบบทดสอบ โดยให้เขียนชื่อ นามสกุล โรงเรีย น ห้อ งสอบ เลขที่ ลงในแบบทดสอบ
ก่อนเริ่มลงมือทาตอนที่ ๒ ของแบบทดสอบแต่ละฉบับ ดังตัวอย่าง

กรณี ที่ โ รงเรี ย นมี ก ารใช้ ข้ อ สอบส ารองให้ ใ ช้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นซึ่ ง ย้ า ย
โรงเรียนมาใหม่ หรือโรงเรียนที่ไม่ได้ดาเนินกรอกข้อมูล ลงในระบบ ซึ่งโรงเรียนต้องรายงานการใช้
ข้อสอบสารอง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีหนังสือแจ้งมายัง สพฐ. พร้อมให้เหตุผลใน
การใช้ข้อสอบสารอง และสรุปการใช้ข้อสอบสารอง โดยมีรายละเอียดชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน
ชื่อนักเรียน รหัสประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมดูแลตรวจสอบให้กรรมการกากับ การสอบ
อธิบายวิธีการการกรอกรหัสรายการต่างๆ ที่ด้านหน้ากระดาษคาตอบ และชี้แจงวิธีการเขียนหรือ
ระบายรหัสลงในช่อง ตรงกับ ตัว เลขรหัส ที่ก รอกไว้ ใ ห้ถูก ต้อ ง เนื่อ งจากที่ผ่า นมาพบว่า เด็ก
ระบายรหัสโรงเรียน รหัสประจาตัวประชาชนผิดเป็นจานวนมาก ซึ่ง จะทาให้การประมวลผล
ข้อมูลผิดพลาด
๓) ให้นักเรียนเริ่มทาแบบทดสอบพร้อมกัน พร้อมกาชับไม่ให้นักเรียนทา
กระดาษคาตอบยับหรือหักงอหรือฉีกขาด
๔) ในการทาข้อสอบแบบเลือกตอบตอนที่ ๑ ข้อที่ ๑ – ๒๗ ให้นักเรียนทาลง
ในกระดาษคาตอบ ส าหรับ ข้ อสอบแบบเขีย นตอบ ข้ อที่ ๒๘ – ๓๐ และให้ นัก เรี ยนทาลงใน
แบบทดสอบ ในตอนที่ ๒ ของแบบทดสอบความสามารถทั้ง ๓ ด้าน
๕) ให้กรรมการกากับการสอบย้าเรื่องเวลาที่ใช้ในการสอบ
๖) ให้กรรมการกากับการสอบนาบัญชีรายชื่อนักเรียนไปให้นักเรียนแต่ละคน
ลงลายมือ เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าสอบของนักเรียน
๗) ในขณะที่นักเรียนกาลังทาข้อสอบ ให้กรรมการกากับการสอบตรวจสอบ
ความเรียบร้อย และป้องกันการทุจริต โดยยืนที่มุมใดมุมหนึ่งภายในห้อง ในกรณีที่มีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้น
เพื่อกรรมการกากับการสอบจะได้อธิบายข้อสงสัยเป็นรายบุคคลด้วยเสียงเบาๆ หรือถ้าข้อสงสัยนั้น
เป็นสิ่งที่จะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบทั้งห้อง ให้เขียนบนกระดาน กรรมการกากับการสอบจะตอบ
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ข้อสงสัยได้เฉพาะกรณีที่ข้อสอบพิมพ์ไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ เช่น ข้อความหายไปเนื่องจาก
การพิมพ์บกพร่อง
๘) การเตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับ ให้ดาเนินการ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑
เตือนเมื่อนักเรียนสอบได้ครึ่งเวลาที่กาหนดให้ ครั้งที่ ๒ เตือนเมื่อเหลือเวลาอีก ๕ นาที
๙) ในกรณีที่มีนักเรียนทาเสร็จก่อนเวลาในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่า ๓๐
นาที) ให้วางแบบทดสอบและกระดาษคาตอบไว้ บนโต๊ะ ที่นั่งสอบ โดยปิดแบบทดสอบและ
สอดกระดาษคาตอบไว้ โดยให้หัวกระดาษยื่นออกมาพอประมาณเพื่อความสะดวกในการเก็บ
รวบรวม แล้วให้วางแบบทดสอบพร้อมกระดาษคาตอบไว้ที่โต๊ะนั่งสอบของนักเรียนแต่ละคน
ก่อนนักเรียนออกจากห้องสอบ ให้กรรมการคุมสอบเตือนนักเรียนเพื่อไม่ให้นาแบบทดสอบหรือ
กระดาษคาตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ออกจากห้องสอบได้ เพื่อเตรียมสอบในฉบับ
ต่อไป
๑๐) ระหว่างพักกลางวันให้กรรมการกากับการสอบเก็บแบบทดสอบ และ
กระดาษคาตอบจากโต๊ะที่นั่งสอบของนัก เรียนทุกคน นาแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
และความสามารถด้านคานวณมาฉีกตามรอยปรุในส่วนของข้อสอบเขียนตอบ เรียงข้อสอบแบบ
เขียนตอบตามลาดับเลขที่ บรรจุใส่ซองส่งกองกลางเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป
สาหรับกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบนามาเรียงตามเลขที่นั่งสอบบรรจุ
ซองส่งกองกลางไว้ก่อน (เนื่องจากกระดาษคาตอบ ๑ แผ่น ใช้สอบ ๓ วิชา ในช่วงพักกลางวัน
นักเรียนจะสอบเสร็จความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านคานวณ) และเมื่อสอบวิชา
ความสามารถด้านเหตุผล ให้กรรมการกากับการสอบเบิกกระดาษคาตอบ (เดิม) และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านเหตุผล จากกองกลางแจกให้นักเรียนสอบต่อไป
๑๑. หลัง จากนัก เรีย นสอบความสามารถด้า นเหตุผ ลเสร็จ เรีย บร้อ ย
ให้กรรมการกากับการสอบเก็บกระดาษคาตอบโดยจัดเรียงตามเลขที่นั่งสอบ (กรณีนักเรียนขาดสอบ
ไม่ต้องแทรกกระดาษคาตอบ/กระดาษเปล่า) ให้กรรมการกากับการสอบตรวจสอบความถูกต้อง
ของการระบายรหัสต่างๆ ของนักเรียนให้ถูกต้อง
๑๒. บรรจุ ก ระดาษค าตอบลงซองพร้ อ มบั ญ ชี ร ายชื่ อ นั ก เรี ย น น าส่ ง
คณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบจานวนให้ถูกต้อง ปิดผนึกพร้อมลงชื่อกากับให้เรียบร้อย เพื่อเขต
พื้นที่การศึกษา รวบรวมนาส่งศูนย์รับ - ส่งกระดาษคาตอบต่อไป
ข้อควรระวังในการเก็บกระดาษคาตอบ
๑) แยกกระดาษคาตอบผู้ขาดสอบออกจากผู้ที่เข้าสอบจริงเพื่อสะดวกและ
รวดเร็วต่อการตรวจ เนื่องจากกระบวนการตรวจจะไม่อ่านกระดาษคาตอบของคนที่ไม่เข้าสอบเข้า
ไปด้วย
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๒) เรียงลาดับกระดาษคาตอบตามเลขที่เข้าสอบ / เลขที่ห้องสอบ เพื่อ
สะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจ และสามารถค้นหาได้ง่ายหากพบว่า เป็นกระดาษคาตอบรายการ
ทีม่ ีปัญหา
๓) ไม่ ค วรขี ด เขี ย นข้ อ ความใดๆ ทั บ กรอบสี่ เ หลี่ ย มด้ า นนอกของ
กระดาษคาตอบเนื่องจากโปรแกรมการตรวจจะอ่านจากการจับมุมทั้ง ๔ ด้านของกระดาษคาตอบ
นั้ น หากมี ก ารเขี ย นข้ อ ความทั บ เส้ น กรอบนั้ น จะท าให้ โ ปรแกรมจั บ มุ ม ผิ ด ได้ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
การประมวลผลกระดาษคาตอบได้
ตัวอย่างกระดาษคาตอบ
ด้านหน้าข้อมูลนักเรียนซึ่งส่วนกลางจะใส่รายละเอียดมาให้
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ด้านหลังสาหรับให้นักเรียนตอบ และให้กรรมระบายคะแนนเขียนตอบ
นักเรียนระบายคาตอบ

กรรมการระบายคะแนน

ข้ อ ๒๘ – ๓๐ ห้ ามนั ก เรี ย นระบายหรื อ ท าเครื่ อ งหมายใดๆ ลงในกระดาษค าตอบ
เลือกตอบ ให้เว้นว่างไว้สาหรับกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ เป็นผู้ระบายคะแนนจากการตรวจ
การกรอก/ระบายรหัสลงบนกระดาษคาตอบ
ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ ย้ า ยโรงเรี ย นมาใหม่ โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ลง Web
Application ส่วนกลางจะส่งกระดาษคาตอบเปล่ามาให้ สารองที่เขต ผู้สอบจาเป็นต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในกระดาษคาตอบ ให้ครบและถูกต้อง ตามคอลัมน์ที่กาหนด ดังนี้
รหัสโรงเรียน
จานวน ๑๐ หลัก คอลัมน์ที่
๑-๑๐
ชั้น
จานวน ๒ หลัก คอลัมน์ที่
๑๑-๑๒
ห้องสอบ
จานวน ๒ หลัก คอลัมน์ที่
๑๓-๑๔
เลขที่
จานวน ๒ หลัก คอลัมน์ที่
๑๕-๑๖
เลขที่บัตรประชาชน
จานวน ๑๓ หลัก คอลัมน์ที่
๑๗-๒๙
เพศ
จานวน ๑ หลัก คอลัมน์ที่
๓๐
เด็กพิเศษ
จานวน ๒ หลัก คอลัมน์ที่
๓๑-๓๒
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คาอธิบายรหัสต่างๆ ดังนี้
รหัสโรงเรียน มีจานวน ๑๐ หลัก ให้ใส่รหัสโรงเรียนที่กาหนด ในระบบ EPCC
เท่านั้น สาหรับโรงเรียนที่ไม่มีรหัสในระบบ EPCC ติดต่อขอรหัสโรงเรียนผ่านระบบ EPCC เท่านั้น
(ผ่านทางข้อความส่วนตัว) หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๘-๕๗๘๑
ชั้น มีจานวน ๒ หลัก ซึ่งชั้น ป.๓ ใช้รหัส ๑๓ (กระดาษคาตอบจะกรอกและระบาย
ไว้แล้ว)
ห้องสอบ มีจานวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขที่ของห้องเรียนปกติ (๐๑, ๐๒, ๐๓, ...)
เลขที่ มีจานวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน (๐๑, ๐๒, ๐๓, ...)
ในกรณีจานวนผู้เข้าสอบเกิน ๓๕ คน และนักเรียนบางส่วนต้องไปสอบที่ห้องสอบอื่น ยังคงให้
นัก เรี ยนใช้ เลขที่ ห้อ งสอบตามห้ อ งเรี ย นของนั กเรี ย น และเลขที่นั่ ง สอบตามบั ญ ชี เรี ย กชื่ อ
เหมือนเดิม แม้ว่าจะไปนั่งสอบที่ห้องสอบอื่นก็ตาม
เลขประจ าตั ว ประชาชน มี จ านวน ๑๓ หลั ก ให้ ใ ส่ ต ามที่ ก าหนดอยู่ ใ นบั ต ร
ประจ าตั ว ประชาชน หรือทะเบีย นบ้ านของนั ก เรี ยนเอง การลงรหัส เลขที่บั ต รประชาชนของ
นัก เรีย นจะเป็ นข้ อ มูล ที่ ส าคั ญ อย่ างยิ่ง สามารถสื บ ค้น ข้ อมู ล ย้ อนกลับ มาดูภ ายหลั ง ได้ สาหรับ
นักเรียนที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน ให้ใช้รหัสโรงเรียน ๑๐ หลักแรกตามด้วยลาดับนักเรียนที่
ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน ๓ หลัก เริ่มที่ ๐๐๑, ๐๐๒, … รวมเป็น ๑๓ หลัก
เพศ มีจานวน ๑ หลั ก กรอกตามเพศของผู้ เข้าสอบ โดย เพศชาย = ๑
เพศหญิง = ๒
เด็กพิเศษ นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่อง (ที่ไม่รุนแรง) ให้กรอกรหัส
ตามประเภทของความบกพร่อง (เด็กปกติ เว้นว่างไว้) ที่ระบุหมายเลขรหัสไว้ คือ
สายตา (บอด)
=
๐๑ การเรียนรู้ (เขียน)
=
๐๗
สายตา (เลือนราง) =
๐๒ การเรียนรู้ (คิดคานวณ)
=
๐๘
การได้ยิน
=
๐๓ การพูด
=
๐๙
สติปัญญา
=
๐๔ พฤติกรรม
=
๑๐
ร่างกาย
=
๐๕ ออทิสติก
=
๑๑
การเรียนรู้ (อ่าน) =
๐๖ ซ้อน
=
๑๒
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การนาผลการประเมินไปใช้
การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และ
การกากับดูแลแนวทางการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. ในระดับผู้เรียน ให้วิเคราะห์ตัวชี้ วัดที่นักเรียนบกพร่องในแต่ละความสามารถ
และส่ง ต่ อ ผลการวิ เคราะห์ รายบุ คคลให้ค รู ผู้ สอนในระดั บชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ ๔ เพื่ อ ทาการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนรายคนในแต่ละตัวชี้วัดที่บกพร่อง
๒. ระดับโรงเรียน ชั้นเรียน วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละความสามารถ ที่เป็น จุดอ่อน
ของนั ก เรี ย นในชั้ น เรีย นหรื อ เป็ น ปั ญ หาของโรงเรี ย นและห้ อ งเรี ย น เพื่ อ วางแผนจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนโดยสอดแทรก เสริมตัวชี้วัดที่ห้องเรียนหรือโรงเรียนยังต้องปรับปรุงและพัฒนา
ลงในการจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๓. ระดับโรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบผลการประเมินของโรงเรียน
กับผลภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเปรียบเทียบผลระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อดูพัฒนาการของโรงเรียน และทราบถึงจุดที่ต้องเร่งดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตน จัดทาเป็นแผนยกระดับ โครงการ/กิจกรรม และกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนา
๔. เขตพื้นที่การศึกษา อาจวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวม
ของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย กระบวนการ แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กาหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
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ภาคผนวก
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กาหนดการส่งกระดาษคาตอบของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษคาตอบ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สพป. กาญจนบุรี เขต ๑
สพป. กาญจนบุรี เขต ๒
สพป. ขอนแก่น เขต ๑
สพป. ขอนแก่น เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ชลบุรี เขต ๑
สพป. ชลบุรี เขต ๓
สพป. นครนายก
สพป. นครปฐม เขต ๑
สพป. นครปฐม เขต ๒
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครสวรรค์ เขต ๑
สพป. นครสวรรค์ เขต ๓
สพป. นนทบุรี เขต ๑
สพป. นราธิวาส เขต ๑
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป. ปทุมธานี เขต ๑
สพป. ปทุมธานี เขต ๒
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓
สพป. แพร่ เขต ๒
สพป. ยโสธร เขต ๒
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ระยอง เขต ๑
สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรสาคร
สพป. สระแก้ว เขต ๑
สพป. สระแก้ว เขต ๒
สพป. สระบุรี เขต ๑
สพป. สระบุรี เขต ๒
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓
สพป. สุรินทร์ เขต ๓
สพป. อุดรธานี เขต ๑
สพป. ปัตตานี เขต ๓
สพป. บึงกาฬ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษคาตอบ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

สพป. กระบี่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. ขอนแก่น เขต ๔
สพป. ขอนแก่น เขต ๕
สพป. จันทบุรี เขต ๑
สพป. จันทบุรี เขต ๒
สพป. ชลบุรี เขต ๒
สพป. ชุมพร เขต ๒
สพป. เชียงราย เขต ๑
สพป. เชียงราย เขต ๓
สพป. เชียงใหม่ เขต ๒
สพป. นครราชสีมา เขต ๒
สพป. นครราชสีมา เขต ๕
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔
สพป. นนทบุรี เขต ๒
สพป. นราธิวาส เขต ๒
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป. ปัตตานี เขต ๑
สพป. ปัตตานี เขต ๒

๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

สพป. พิษณุโลก เขต ๓
สพป. เพชรบุรี เขต ๒
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. มหาสารคาม เขต ๑
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป. ระนอง
สพป. ระยอง เขต ๒
สพป. ราชบุรี เขต ๒
สพป. ลพบุรี เขต ๒
สพป. ลาปาง เขต ๒
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓
สพป. หนองคาย เขต ๑
สพป. หนองคาย เขต ๒
สพป. หนองบัวลาภู เขต ๑
สพป. อ่างทอง
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. ยะลา เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษคาตอบ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

สพป. กาแพงเพชร เขต ๒
สพป. ขอนแก่น เขต ๓
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๒
สพป. ชัยภูมิ เขต ๓
สพป. เชียงราย เขต ๔
สพป. เชียงใหม่ เขต ๔
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตราด
สพป. ตาก เขต ๒
สพป. นครราชสีมา เขต ๑
สพป. นครราชสีมา เขต ๓
สพป. นครราชสีมา เขต ๔
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครสวรรค์ เขต ๒
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๒
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
สพป. พังงา
สพป. พิจิตร เขต ๑

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

สพป. พิจิตร เขต ๒
สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป. มหาสารคาม เขต ๒
สพป. มุกดาหาร
สพป. ยะลา เขต ๒
สพป. ลาปาง เขต ๓
สพป. เลย เขต ๑
สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๑
สพป. สิงห์บุรี
สพป. สุโขทัย เขต ๒
สพป. หนองบัวลาภู เขต ๒
สพป. อานาจเจริญ
สพป. อุดรธานี เขต ๒
สพป. อุดรธานี เขต ๓
สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒
สพป. อุบลราชธานี เขต ๑
สพป. นราธิวาส เขต ๓
สพป. พัทลุง เขต ๒
สพป. เลย เขต ๓
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษคาตอบ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

สพป. กรุงเทพมหานคร
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาแพงเพชร เขต ๑
สพป. ชุมพร เขต ๑
สพป. เชียงราย เขต ๒
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๓
สพป. เชียงใหม่ เขต ๕
สพป. ตรัง เขต ๒
สพป. ตาก เขต ๑
สพป. นครพนม เขต ๑
สพป. นครพนม เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๑
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พัทลุง เขต ๑
สพป. พิษณุโลก เขต ๑
สพป. พิษณุโลก เขต ๒
สพป. เพชรบุรี เขต ๑
สพป. ภูเก็ต
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
สพป. ยโสธร เขต ๑
สพป. ยะลา เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓

สพป. ราชบุรี เขต ๑
สพป. ลพบุรี เขต ๑
สพป. ลาปาง เขต ๑
สพป. ลาพูน เขต ๑
สพป. ลาพูน เขต ๒
สพป. เลย เขต ๒
สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป. สกลนคร เขต ๓
สพป. สงขลา เขต ๑
สพป. สงขลา เขต ๒
สพป. สงขลา เขต ๓
สพป. สตูล
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สุโขทัย เขต ๑
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๒
สพป. อุบลราชธานี เขต ๒
สพป. อุบลราชธานี เขต ๓
สพป. อุบลราชธานี เขต ๔
สพป. อุบลราชธานี เขต ๕
สพป. เชียงใหม่ เขต ๖
สพป. มหาสารคาม เขต ๓
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ขั้นตอนการเตรียมไฟล์ Excel สาหรับส่งกระดาษคาตอบ
ไฟล์ Excel แบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ เป็นไฟล์สาหรับให้เจ้าหน้าที่
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด เตรี ย มกรอกข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ มู ล จริ ง โดยในวั น ส่ ง ซอง
กระดาษคาตอบ เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ต้องจัดเตรียมไฟล์นี้มาให้กับทาง ม.เกษตร เพื่อนาไฟล์ที่ทาง
เขตพื้นที่กรอกข้อมูลแล้ว มาอัพโหลดเข้าสู่ระบบรับซองกระดาษคาตอบ จากนั้น ทาง ม.เกษตร
จะนับจานวนซองกระดาษคาตอบที่เขตพื้นที่นามาส่ง ของแต่ละโรงเรียน เพื่อตรวจสอบจานวนว่า
ตรงตามที่เขตพื้นที่กรอกมาให้ใน Excel หรือไม่ หากไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง โดยขั้นตอนการ
เตรียมไฟล์ Excel แบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ มีดังนี้
๑. เปิดระบบ EPCC ไปที่เมนู ข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน > ข้อมูลจานวนนักเรียน

รูปที่ ๑ แสดงการเข้าเมนูข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน แล้ว [๑] เลือกระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ [๒] กดปุ่มยืนยันข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน

รูปที่ ๒ แสดงการยืนยันข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน
๓. ไปที่เมนูระบบ EPCC ไปที่เมนู เชื่อมโยงการสอบประเมินผล > แบบฟอร์มจานวนนักเรียน
สาหรับส่งกระดาษคาตอบ

รูปที่ ๓ แสดงการเข้าเมนูแบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ
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๔. ระบบแสดงหน้าจอสาหรับเรียกดูแบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ โดย
แบบฟอร์มนี้จะแสดงเฉพาะโรงเรียนที่คลิ๊กเข้าร่วมการสอบเท่านั้น

รูปที่ ๔ แสดงหน้าเรียกดูแบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ
๕. คลิ๊กเลือกสร้างรายงาน

รูปที่ ๕ แสดงการสร้างรายงานที่ต้องการเรียกดู
๖. ในกรณีที่ไม่สามารถสร้างรายงานได้ เนื่องจากยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน
ระบบแสดงข้อความเตือน ให้คลิ๊กลิงค์ ไปยังหน้ายืนยันข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน
เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนสร้างรายงาน

รูปที่ ๖ แสดงข้อความเตือนให้ยืนยันข้อมูลก่อนสร้างรายงาน
๗. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรงเรียนและจานวนนักเรียน แล้วกดปุ่มยืนยันข้อมูล

รูปที่ 1 แสดงการยืนยันข้อมูล
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๘. กลับไปสร้างแบบฟอร์มจานวนนักเรียนส่งกระดาษคาตอบอีกครั้ง ระบบแสดงแบบฟอร์มจานวน
นักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ

รูปที่ ๘ แสดงแบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ
๙. กดปุ่ม
Excel

เพื่อบันทึกไฟล์แบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ ในรูปแบบ

รูปที่ ๙ แสดงการบันทึกไฟล์ Excel แบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ
๑๐. เปิดไฟล์แบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ

รูปที่ ๑๐ แสดงแบบฟอร์มจานวนนักเรียนสาหรับส่งกระดาษคาตอบ
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๑๑. กรอกข้อมูล จานวนซอง จานวนนักเรียนเข้าสอบจริง จานวนนักเรียนขาดสอบ ในไฟล์ Excel
ให้ถูกต้องตามข้อมูลจริง

รูปที่ ๑๑ แสดงการกรอกข้อมูลจานวนนักเรียนเข้าสอบจริง
 ในกรณีที่มีโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบ อยู่ในไฟล์ ให้ไปที่เมนูข้อมูลโรงเรียนและ
จานวนนักเรียน > ข้อมูลจานวนนักเรียน แล้วคลิ๊กไม่เข้าร่วมที่ท้ายรายการ
โรงเรียนนั้นๆ แล้วกลับมาสร้างแบบฟอร์มนี้ใหม่อีกครั้ง
 ในกรณีที่ไม่มีจานวนนักเรียนขาดสอบ ให้กรอกเลขศูนย์ (๐)
 ในกรณีที่มีโรงเรียนเข้าสอบเพิ่ม ให้แจ้งส่วนกลางเพื่อเพิ่มโรงเรียนในระบบ EPCC
แล้วสร้างแบบฟอร์มนี้ใหม่อีกครั้ง
๑๒. บันทึกไฟล์ Excel ที่แก้ไขแล้ว สาหรับเตรียมนามาให้ทาง ม.เกษตร ในวันส่งกระดาษคาตอบ
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