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ค าน า 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายท่ีจะประเมินนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ในความสามารถพื้นฐาน ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy)    
ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ดังนั้น ส านักทดสอบ         
ทางการศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการประเมินของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ภายในคู่มือจัดสอบฯ จะอธิบายถึงบทบาทภาระหน้าท่ีในการประเมินท้ังของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน/สนามสอบ เพื่อให้
การด าเนินการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ ผลการประเมิน     
มีความน่าเชื่อถือถูกต้อง ตรงตามความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้   
ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนท้ังในระดับรายบุคคล โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สุดท้ายนี้ ส านักทดสอบทางการศึกษาต้องขอขอบคุณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินประเมิน โดยยึดแนวทางตามคู่มือการจัดสอบประเมินฯ ท าให้เชื่อมั่น
ได้ว่าผลการประเมินให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตามความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน สามารถน าไป
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างดีต่อไป 

 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

                                                     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๑. เหตุผลและความส าคัญ 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง การรบัรู้ข้อมูลอย่างคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คดิค านวณ และรู้จักใช้ความเป็นเหตุ
เป็นผลในการใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่ว ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
คนในโลกยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
อีกต่อไป ประเทศต่างๆ ในโลกล้วนมุ่งปลูกฝังและพัฒนาประชากรของตน โดยเฉพาะนักเรียนใน
ระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีทักษะด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นต้น เพื่อการอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย
และมีความสุข ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงทักษะท่ีจ าเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ ท่ีเด็กและ
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 ส านักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปรับเปลี่ยน
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ซึ่งรับผิดชอบการประเมิน
นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จากการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเป็นการสอบวัดสมรรถนะส าคัญ  ๓ ด้านของนักเรียน คือ 
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และความสามารถ
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  โดยด าเนินการระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุม
ร่วมกันระดมความคิดเพื่อก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของเครื่องมือวัดสมรรถนะของ
นักเรียนท้ัง ๓ ด้าน และพิจารณากลั่นกรองนิยามและกรอบโครงสร้างของเครื่องมือวัด ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เพื่อประเมินคุณภาพของนักเรียน อีกท้ัง
กรอบโครงสร้างนี้นอกจากใช้เพื่อการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะนักเรียนแล้ว  โรงเรียนยัง
สามารถใช้นิยามและตัวชี้วัดท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นนี้  ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ 
การประเมินสมรรถนะของนักเรียนท้ัง ๓ ด้าน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  
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การประเมินตามกรอบแนวคิดนี้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังตารางแสดงแนวโน้มผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

Mean% C.V. Mean% C.V. Mean% C.V. 

ภาพรวมทุกด้าน ๔๒.๑๐ ๓๐.๕๖ ๔๔.๑๑ ๓๒.๖๗  ๔๗.๑๘   ๓๔.๔๑  

ด้านภาษา (Literacy) ๔๒.๙๔ ๓๓.๔๖ ๕๐.๔๒ ๓๒.๑๒  ๕๑.๐๑   ๓๕.๑๑  

ด้านค านวณ (Numeracy) ๓๗.๔๕ ๔๑.๗๖ ๓๖.๗๐ ๔๕.๔๗  ๔๒.๐๘   ๔๓.๑๔  

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ๔๕.๙๒ ๓๔.๖๔ ๔๕.๒๐ ๓๘.๗๒  ๔๘.๖๖   ๓๘.๐๘  
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความสามารถเพิ่มขึ้น  โดยท่ีความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 
ถึงแม้บางปีการศึกษาค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง แต่ยังใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาโดยสรุปความสามารถท้ัง 
๓ ด้าน มีแนวโน้มของคะแนนเพิ่มขึ้น   

ดังนั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   
โดยวัดความสามารถพื้นฐานส าคัญ ๓ ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) 
และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  ผลการประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูลส าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 
ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา  ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดท าคู ่มือ   
การจัดสอบฯ เพื่อให้การด าเนินการสอบเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผลการสอบ      
มีความน่าเชื่อถือ สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตาม
ความสามารถของนักเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินความสามารถพื้นฐานส าคัญท่ีจ าเป็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ในด้านภาษา (Literacy)  ด้านค านวณ (Numeracy)  และด้าน
เหตุผล (Reasoning Abilities) ส าหรับส่วนกลาง เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 

  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกคน ทุกโรงเรียน   
ซึ่งอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต ารวจตระเวนชายแดน 

๔. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน   

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ แสดงรายละเอียด ดังตาราง 

แบบทดสอบความสามารถ จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลา (นาที) 

ด้านภาษา (Literacy) ๓๐ ๓๕ ๖๐ 

ด้านค านวณ (Numeracy) ๓๐ ๓๕ ๙๐ 

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ๓๐ ๓๕ ๖๐ 

โครงสร้างเครื่องมือ 

 ๑) ความสามารถด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด เลือกตอบ เขียนตอบ 

๑. บอกความหมายของค าและประโยคจากเร่ืองท่ี ฟัง ดู และอ่าน   ๑ – ๔ (๔ ข้อ)  
๒. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ ๕ – ๗ (๓ ข้อ)  
๓. ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่าน ๘ – ๑๒ (๕ ข้อ) ๒๙ (๑ ข้อ) 
๔. บอก เล่าเรื่องราวท่ีได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ ๑๓ – ๑๗ (๕ ข้อ)  
๕. คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่าน ๑๘ – ๒๒ (๕ ข้อ) ๓๐ (๑ ข้อ) 
๖. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่าน 
    อย่างเหมาะสม 

๒๓ – ๒๗ (๕ ข้อ) ๒๘ (๑ ข้อ) 

รวมท้ังหมด ๒๗ ๓ 

 

ข้อ ๑ – ๒๗  รูปแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน  
                  (ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษค าตอบ) 
ข้อ ๒๘ – ๒๙  รูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ ๒ คะแนน  
                  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒) 
ข้อ ๓๐  รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๔ คะแนน  
                  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบจะมีคะแนน ๐, ๒, ๔) 
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 ๒) ความสามารถด้านค านวณช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด เลือกตอบ เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

๑. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  เรื่อง 
จ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

๑ – ๑๑ 
(๑๑ ข้อ) 

๒๙ 
(๑ ข้อ) 

 

๒. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  เรื่อง    
การวัด ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

๑๒ – ๑๙ 
(๘ ข้อ)  

๓๐ 
(๑ ข้อ) 

๓. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  เรื่อง 
เรขาคณิต ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

๒๐ – ๒๒ 
(๓ ข้อ)  

 

๔. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  เรื่อง 
พีชคณิต ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

๒๓ – ๒๕ 
(๓ ข้อ)  

 

๕. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะ
การคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ
หาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  เรื่อง    
การวิ เคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   ตาม
ขอบข่ายส่ิงเร้า 

๒๖ – ๒๗ 
(๒ ข้อ) 

๒๘ 
(๑ ข้อ) 

 

รวมท้ังหมด ๒๗ ๒ ๑ 
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ข้อ ๑ – ๒๗  รูปแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน  
                  (ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษค าตอบ) 
ข้อ ๒๘ – ๒๙  รูปแบบเติมค าตอบ ข้อละ ๑ คะแนน  
                  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑) 
ข้อ ๓๐  รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๖ คะแนน  
                  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖) 

 ๓) ความสามารถด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด เลือกตอบ เขียนตอบ 

๑. มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

๑, ๒, ๔  
(๓ ข้อ) 

๒๘ 
(๑ ข้อ) 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

๓, ๕,  
๗ – ๑๐ 
(๖ ข้อ) 

๒๙ 
(๑ ข้อ) 

๓. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล 
สถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

๑๒ – ๑๘, 
๒๐ 

(๘ ข้อ) 
 

๔. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งท่ีสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องการ
ตัดสินใจหรือมีปัญหา 

๖, ๑๑, ๑๙, 
๒๑ – ๒๗ 
(๑๐ ข้อ) 

๓๐ 
(๑ ข้อ) 

รวมท้ังหมด ๒๗ ๓ 
 

ข้อ ๑ – ๒๗  รูปแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน  
                  (ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษค าตอบ) 
ข้อ ๒๘ – ๒๙  รูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ ๒ คะแนน  
                  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒) 
ข้อ ๓๐  รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๔ คะแนน  
                  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔) 
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๕. ตารางสอบ 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ก าหนดสอบวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดก าหนดสอบ ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

               เวลา 
วันสอบ     

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 
พัก 

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
พัก 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

๙  มนีาคม ๒๕๕๙ ความสามารถ 
ด้านภาษา 

ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 

๖. แผนการด าเนินงานและวิธีการประเมิน 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้ เรียน          
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นความร่วมมือท้ังระบบตั้งแต่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน/สนามสอบ โดยแต่ละส่วน
มีบทบาท หน้าท่ี ในการด าเนินการประเมิน ดังนี้   

สพฐ. โดย สทศ. เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน/สนามสอบ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
    (๒๒ มิ.ย. ๕๘) 

 ส ารวจข้อมูลโรงเรียน นักเรียน 
    (ก.ย. ๕๘) 

 จัดส่งข้อมูลจ านวนนักเรียนให้เขต 
    (ก.ย. ๕๘) 

 ประสานชี้แจงเขตพื้นที่การศึกษา   
    (๒๓ – ๒๕ ก.ย. ๕๘) 

 ท าแผนการประเมินระดับเขต  
    (ก.ย. ๕๘) 

 วางแผนเตรียมความพร้อม 
    (พ.ย. ๕๘) 

 จัดท าคู่มือด าเนินการสอบ 
    (ก.ย. – ต.ค. ๕๘) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
   ศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ    
   (ต.ค. ๕๘) 

 ส่งรายชื่อครูและบุคลากรเพื่อให้ 
    เขตแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
    (ต.ค. ๕๘) 

 ปรับปรุงและพัฒนาแบบวัด LNR 
    (ก.ย. – ธ.ค. ๕๘) 

 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
    (พ.ย. – ธ.ค. ๕๘) 

 ประชุมกับเขตแนวทางประเมิน 
    (พ.ย. – ธ.ค. ๕๘) 

 แจ้งและจัดส่งรหัสผ่านให้เขต  
   ส าหรับให้โรงเรียนกรอกข้อมูล 
   นักเรียนผ่านเว็บไซต์   (ม.ค. ๕๙) 

 จัดส่งรหัสผ่านให้โรงเรียนพร้อม 
    แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูล 
    นักเรียน   (ม.ค. ๕๙) 

 กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านทาง 
    เว็บไซต ์
    (ม.ค. ๕๙ –  ๕ ก.พ. ๕๙) 

 จัดส่งต้นฉบับคู่มือด าเนินการสอบ 
   ให้เขต  (ก.พ. ๕๙) 

 จัดพิมพ์หรือส่งต้นฉบับคู่มือฯ   
    (ก.พ. ๕๙) 

 รับคู่มือด าเนินการสอบ 
    (ก.พ. ๕๙) 

 จัดพิมพ์ข้อสอบกระดาษค าตอบ 
    (ก.พ. ๕๙) 

 ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการสอบ 
    และเตรียมความพร้อมโรงเรียน   
    (ม.ค. ๕๙ – ก.พ. ๕๙) 

 เตรียมความพร้อมนักเรียน 
    (พ.ย. ๕๘ – ก.พ. ๕๙) 
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 จัดส่งข้อสอบกระดาษค าตอบ 
    (๒๙ ก.พ. ๕๙) 

 รับข้อสอบกระดาษค าตอบ 
    (๑ – ๒ มี.ค. ๕๙) 
 จัดเก็บข้อสอบแบบเอกสารลับ  
    (๑ – ๘ มี.ค. ๕๙) 

 จัดเตรียมห้องสอบ  
    (๘ มี.ค. ๕๙) 
 รับข้อสอบกระดาษค าตอบ 
    (๙ มี.ค. ๕๙) 

 ก ากับ ติดตาม การสอบ 
   (๗ – ๑๑ มี.ค. ๕๙) 

 ก ากับ ติดตาม การสอบ   
    (๙ มี.ค. ๕๙) 

 จัดสอบนักเรียน   
    (๙ มี.ค. ๕๙) 

 ส่งเกณฑ์การให้คะแนนเขียนตอบ 
   (๙  มี.ค. ๕๙) 
 วิเคราะห์ประมวลผล 
   (มี.ค. – เม.ย. ๕๙) 

 ตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบ 
   (๑๐ – ๑๑ มี.ค. ๕๙) 
 รวบรวมกระดาษค าตอบส่ง สพฐ.    
    (๑๒ – ๑๕ มี.ค. ๕๙) 

 ร่วมกับเขตตรวจกระดาษค าตอบ 
    เขียนตอบ 
   (๑๐ – ๑๑ มี.ค. ๕๙) 

 รายงานผลการประเมิน (เม.ย. ๕๙)  ส่งผลสอบให้โรงเรียน (เม.ย. ๕๙)  รับผลสอบจากเขต (เม.ย. ๕๙) 

 

 

  ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด าเนินการไปอย่างมีมาตรฐาน รูปแบบ และแนวทาง         
การประเมิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ดังนี ้

  ๑.๑  คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามค าสั่ง สพฐ. ท่ี ๘๖๔/๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นท่ีปรึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ท่ีดูแลส านัก
ทดสอบทางการศึกษา) เป็นประธานกรรมการ ท่ีปรึกษา สพฐ.   ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อ านวยการ
ทุกส านัก/หน่วยงานเทียบเท่ากองใน สพฐ. เป็นกรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร รองผู้บัญชาการกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  (กิจการพลเรือน) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และนักวิชาการส านักทดสอบทางการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ี  
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) พิจารณาก าหนดรูปแบบ หลักการ และแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางการสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑         
การวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยส าหรับการเรียนการสอน   
แบบทวิภาษา-พหุภาษาศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรายงาน

บทบาทหน้าที่ของ สพฐ. โดย สทศ.   
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ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รวมท้ังการส่งเสริม สนับสนุน และน าผลไปใช้ และ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การประเมิน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
   ๓) ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระบบ 
   ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
เฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
   ๑.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ตามค าส่ัง สพฐ. ๙๔๔/๒๕๕๘ โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกเขต เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
รับผิดชอบการประเมิน เป็นรองประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ทุกท่าน ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาสังกัดอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เป็นกรรมการ
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ี 
   ๑) ก าหนดแผนด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง NT การอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ การวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยส าหรับ    
การเรียนการสอนแบบทวิภาษา-พหุภาษาศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามนโยบาย และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
(ส่วนกลาง) ก าหนด 
   ๒) ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การประเมินคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
   ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
เฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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  ๒. ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาก าหนดรูปแบบ หลักการ และแนวทาง
การประเมิน  
  ๓. ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อชี้แจง
รูปแบบ และแนวทางการประเมิน พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการประเมินจากส่วนกลาง  
  ๔. จัดสรรงบประมาณการด าเนินงานประเมินให้เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยจัดสรร
งบประมาณตามสัดส่วน จ านวนโรงเรียน และจ านวนนักเรียน ของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๕. จัดท าต้นฉบับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ          
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
           ๖. จัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษค าตอบพร้อมบรรจุตามจ านวนนักเรียนของ 
แต่ละโรงเรียน 
  ๗. จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้เขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับข้อสอบ
และกระดาษค าตอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส านักทดสอบทางการศึกษา 
(ส่วนกลาง) จัดพิมพ์ตามจ านวนนักเรียนและด าเนินการจัดส่งไปทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับ
คู่มือการจัดสอบฯ จะจัดส่งต้นฉบับทางระบบ EPCC ท้ังนีใ้หเ้ขตน าไปจัดท าส าเนาเอง 
  ๘. คณะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการประเมินจากส่วนกลาง ติดต่อ 
ประสานการด าเนินการสอบกับเขตพื้นท่ีการศึกษา และสุ่มติดตามการปฏิบัติงานตามส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ก่อนวันสอบ วันสอบ หลังสอบ เพื่อให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินให้กับ สพฐ. 

๙. ส่งเกณฑ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบให้เขตพื้นท่ีการศึกษาวันท่ี       
๙ มีนาคม ๒๕๕๙  ภายหลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด าเนินการตรวจให้คะแนน 
  ๑๐. รับกระดาษค าตอบเลือกตอบจากเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามวันท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาก าหนดในภาคผนวกคู่มือการจัดสอบ 
  ๑๑. สพฐ. ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล   
  ๑๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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  เพื่อให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีแนวด าเนินการในแต่ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. ส ารวจข้อมูลนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  ๓ ทุกคนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต ารวจตระเวนชายแดน ท้ังนี้ให้แยกข้อมูลเด็กพิเศษ   
ด้านการมองเห็น คือ  ตาบอด  ตาเลือนราง     
  ๒. จัดท าแผนการประเมินของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินของส่วนกลาง และสามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๓. แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายคนทาง Web Application 
เพื่อพิมพ์ลงกระดาษค าตอบของนักเรียนแต่ละคน 
   ส าหรับเด็กพิเศษ  ตาบอด (เฉพาะที่อ่านอักษรเบรลล์ได้เท่านั้น)  สายตาเลือนราง 
ให้ส่งข้อมูลให้ทางระบบ EPCC ทางข้อความส่วนตัว  
  ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น  เพื่อรองรับและ
ปฏิบัติงานประเมิน เช่น 
   ๔.๑ คณะกรรมการประสานการสอบระหว่าง เขตกับสนามสอบ             
ในการรับ – ส่งแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ (ผู้รับผิดชอบในการรับ – ส่ง ควรเป็น
ข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป)  
   ๔.๒ คณะกรรมการสนามสอบ ให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ   
        ๔.๓ คณะกรรมการก ากับการสอบ  ห้องสอบละ ๒ คน ใหส้ลับโรงเรียน  
   ๔.๔ คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบ ให้สลับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน ในการตรวจและระบายคะแนนลงในกระดาษค าตอบเลือกตอบของนักเรียน 
        ๔.๕ คณะกรรมการรวบรวม – น าส่งกระดาษค าตอบ  
        ๔.๖ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของ
โรงเรียน/สนามสอบ  
   ๔.๗ คณะกรรมการ (อื่นๆ) ตามความจ าเป็น 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ งขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการ            
แนวปฏิบัติการจัดสอบ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ 

 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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  ๖.  แต่งตั้งสนามสอบและศูนย์ต่างๆ เพื่อรองรับการด าเนินงานประเมิน ดังนี้  

  ๖.๑ แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบ ณ โรงเรียนในอ าเภอตามความเหมาะสม
โดยค านึงถึงความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานและการเดินทางในการรับ – ส่งข้อสอบ       
ท้ังนี้ ควรให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีรับผิดชอบอ าเภอในการจัดการศึกษา 
(Area Based) เป็นประธานศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู/อาจารย์ หรือบุคลากร
ทางการศึกษา ในจ านวนท่ีเหมาะสม เป็นกรรมการ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบประสานงาน อ านวยการ
รับ – ส่งข้อสอบ กระดาษค าตอบ จากเขตพื้นท่ีการศึกษากับสนามสอบ รวมท้ังดูแล ก ากับ ติดตาม      
ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการจัดสอบแต่ละสนามสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

  ๖.๒ แต่งตั้งสนามสอบ และกรรมการสนามสอบ ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ  ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในจ านวนท่ีเหมาะสม 
เป็นกรรมการกลาง โดยกรรมการกลางท าหน้าท่ีรับ – ส่งข้อสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนย์
ประสานการสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเครื่องมือท่ีได้รับ ความเรียบร้อยการปิดผนึก
ซองข้อสอบ ไม่มีร่องรอยการเปิด ส่งต่อให้กับกรรมการก ากับการสอบ  
  ๗. รับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ และจัดเก็บในลักษณะเอกสารลับ 
ทางราชการ  
  ๘. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้กับ ครู/อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความส าคัญของการสอบ   

๙.  จัดสอบในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามตารางสอบท่ีก าหนด  
  ๑๐. ก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของสนามสอบ พร้อมให้
ค าแนะน าปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการสอบมีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
  ๑๑. รับเกณฑ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบจากระบบ EPCC วันท่ี        
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และจัดส่งเกณฑ์การตรวจให้คะแนนให้ประธานคณะกรรมการตรวจให้
คะแนน เพื่อด าเนินการตรวจให้คะแนนค าตอบเขียนตอบ และให้กรรมการระบายคะแนนลง
กระดาษค าตอบเลือกตอบของนักเรียน ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๙  
          ๑๒. เขตพื้นท่ีการศึกษา รวบรวมกระดาษค าตอบเลือกตอบท่ีคณะกรรมการระบาย
คะแนนเขียนตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าส่งส่วนกลางตามก าหนด ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๕ มีนาคม  
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. (ดูก าหนดวันส่งกระดาษค าตอบของแต่ละเขตได้ท่ีภาคผนวก)   
ให้เขตไปส่งด้วยตนเอง  ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี ชั้น ๘ ห้อง ๘๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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๑) จัดเรียงล าดับซองกระดาษค าตอบ ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนจากไฟล์ 
Excel แบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ (ดูขั้นตอนการเตรียมไฟล์ได้ที่ภาคผนวก) 

๒) บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบให้จัดใส่ในซองกระดาษค าตอบ ไม่ต้อง
แยกออกมา 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันส่งกระดาษค าตอบ 
๑) สรุปข้อมูล ป.๓ ดังนี้ จ านวนโรงเรียน จ านวนซองกระดาษค าตอบ 

จ านวนนักเรียนเข้าสอบจริง และจ านวนนักเรียนขาดสอบ 
๒) ไฟล์ Excel แบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ          

(ดูขั้นตอนการเตรียมไฟล์ได้ภาคผนวก) 
๓) กรณีใช้ข้อสอบส ารองต้องมีหนังสือราชการจากเขตแจ้งมายัง สพฐ. 

พร้อมสรุปการใช้ข้อสอบส ารอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้   ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน  ชื่อนักเรียน 
รหัสประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก และเหตุผลในการใช้ข้อสอบส ารอง ของนักเรียนแต่ละคน 

การน าส่งซองกระดาษค าตอบ 
๑) รวบรวมซองกระดาษค าตอบน าส่งอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี ชั้น ๘  

ห้อง ๘๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  (ก าหนดวันส่งกระดาษค าตอบ
ของแต่ละเขตท่ีภาคผนวก) 

๒) ลงทะเบียนส่งกระดาษค าตอบผ่านระบบรับซองกระดาษค าตอบ       

รับบัตรคิว พร้อมท้ังกรอกข้อมูล ซึ่งรายละเอียดท่ีทางคณะด าเนินงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้อง
เตรียมมาส าหรับกรอกข้อมูลคือ  จ านวนโรงเรียน จ านวนซองกระดาษค าตอบ จ านวนนักเรียน  
เข้าสอบจริง และจ านวนนักเรียนขาดสอบ 

๓) เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ด าเนินการอัพโหลดไฟล์ Excel แบบฟอร์มจ านวน
นักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ ท่ีเขตพื้นท่ีเตรียมมา เข้าสู่ระบบรับซองกระดาษค าตอบ 

๔) เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ตรวจนับจ านวนซองกระดาษค าตอบของแต่ละ
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เขตพื้นท่ีแจ้งมา 

๕) ผู้ส่งเอกสารจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องรอการตรวจนับ
ซองจนเสร็จเรียบร้อย และรับใบยืนยันการรับ-ส่ง กระดาษค าตอบ เก็บไว้เป็นหลักฐาน จึงจะถือว่า
เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งกระดาษค าตอบ 
  ๑๓. รับผลการสอบจากส่วนกลางในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  และแจ้งโรงเรียน
เข้าไปดูผลสอบของโรงเรียน และนักเรียนต่อไป 
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  ๑๔. วางแผนการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ตามแผนการพัฒนาที่วางไว้  
สรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประเมินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 การใช้ข้อสอบส ารอง 
  ให้ใชใ้นกรณนีักเรียนย้ายโรงเรียนมาใหม่ หรือโรงเรียนท่ีไม่ได้ด าเนินกรอกข้อมูลลง
ในระบบ  ท้ังนี้ในการใช้ข้อสอบส ารองเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องมีหนังสือราชการจากเขตแจ้งมายัง 
สพฐ. พร้อมสรุปการใช้ข้อสอบส ารอง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน  
ชื่อนักเรียน รหัสประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก และเหตุผลในการใช้ข้อสอบส ารอง ของ
นักเรียนแต่ละคน พร้อมดูแลตรวจสอบให้กรรมการก ากับการสอบ อธิบายวิธีการกรอกรหัส
รายการต่างๆ  ท่ีด้านหน้ากระดาษค าตอบ และชี้แจงวิธี การเขียนหรือระบายรหัสลงในช่องตรง
กับต ัวเลขรหัสที ่กรอกไว ้ให ้ถ ูกต ้อง เนื ่องจาก ที ่ผ ่านมาพบว่าเด ็กระบายรหัสโรงเร ียน       
รหัสประจ าตัวประชาชนผิดเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้การประมวลผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ 
และส่งผลต่อการประมวลในภาพรวม 
 

 การตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบ 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  ค านวณ และเหตุผล 
จะมีข้อสอบแบบเลือกตอบ และเขียนตอบ  โดยข้อท่ี ๑ – ๒๗  ของทุกฉบับเป็นข้อสอบเลือกตอบ
และ ข้อที่ ๒๘ – ๓๐ ของทุกฉบับจะเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ   

การท าข้อสอบเลือกตอบ ข้อท่ี ๑ – ๒๗ ให้นักเรียนท าลงบนกระดาษค าตอบ 
ส าหรับข้อสอบเขียนตอบข้อท่ี ๒๘ – ๓๐ ให้นักเรียนท าลงในแบบทดสอบ ท้ังนี้ให้กรรมการก ากับ
การสอบดูแลให้นักเรียนเขียนชื่อ  นามสกุล  โรงเรียน  ห้องที่  เลขที่ ลงในแบบทดสอบ ตอนที่ ๒ 
ให้ครบถ้วนก่อนลงมือท าข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ  เมื่อนักเรียนท าในแต่ละวิชา
เสร็จแล้ว  ให้กรรมการก ากับการสอบฉีกข้อสอบในตอนท่ี ๒ (ส่วนเขียนตอบ) ตามรอยปรุ         
เก็บกระดาษค าตอบพร้อมกับข้อสอบในตอนท่ี ๒ (ส่วนเขียนตอบ) เรียงตามล าดับตามเลขท่ี
นักเรียนและบรรจใุนซองส่งกรรมกลาง  เพื่อส่งต่อกรรมการชุดตรวจให้คะแนนต่อไป 
  ในการด าเนินการตรวจข้อสอบในตอนท่ี ๒ (ส่วนเขียนตอบ) เขตพื้นท่ีการศึกษา
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจให้คะแนนท่ีมีความเชื่อถือได้ เพื่อด าเนินตรวจกระดาษค าตอบ
เขียนตอบและระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบเลือกตอบ ท้ังนี้ให้กรรมการด าเนินการตรวจ
กระดาษค าตอบเขียนตอบระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙   
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  หลังจากกรรมการตรวจข้อสอบในตอนท่ี ๒ (ส่วนเขียนตอบ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้กรรมการระบายคะแนนท่ีได้จากการตรวจลงในกระดาษค าตอบนักเรียนในส่วนของกรรมการ
ระบายคะแนนในตอนท้ายของกระดาษค าตอบเลือกตอบ ดังภาพ 
 
 

 
 
 การให้บริการสอบแก่โรงเรียนต่างสังกัด 
  โรงเรียนในสังกัดอื่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมโครงการ ฯ  แจ้งความประสงค์มายัง
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอใช้ข้อสอบของ สพฐ. ไปด าเนินการจัดสอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  โดยให้ด าเนินการภายหลังจากท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  ด าเนินการสอบโรงเรียนในสังกัด
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เขตสามารถให้บริการข้อสอบแก่โรงเรียนต่างสังกัดได้ แต่ให้ด าเนินสอบ
ภายหลังวันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  และให้ท าหนังสือแจ้งมายังส่วนกลาง เพื่อขอโครงสร้างและ
เฉลยข้อสอบ   ส่วนกลางจะส่งโครงสร้างและเฉลยให้เขตทางระบบ EPCC ข้อความส่วนตัว  ซึ่งจะ
ส่งให้เขต ภายหลังจากประกาศผลสอบของนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานแล้ว ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙   
 
 

ส าหรับกรรมการระบายคะแนน 
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  ๑. ส ารวจจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกคน และนักเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการมองเห็น คือ ตาบอด (เฉพาะท่ีอ่านอักษรเบรลล์ได้)  และสายตาเลือนราง ส่งข้อมูลจ านวน
นักเรียนดังกล่าวให้เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒. กรอกข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี ๓ ทุกคน          
ทาง Web Application เพื่อน าข้อมูลนักเรียนพมิพ์ลงกระดาษค าตอบ 
  ๓. วางแผนเตรียมความพร้อมในการประเมิน ในด้านบุคลากรท่ีจะร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ของเขตพื้นท่ีการศึกษา และการเตรียมความพร้อมนักเรียน ฯลฯ 
  ๔. ส่งรายชื่อครู และบุคลากรภายในโรงเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการต่างๆ เช่น  

๑) คณะกรรมการกลางสนามสอบ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เป็นประธานสนามสอบ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการกลาง   

๒) คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ กระดาษค าตอบ ระหว่างศูนย์ประสาน   
การสอบกับโรงเรียน  

๓) คณะกรรมการก ากับการสอบ  
๔) คณะกรรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ  
๕) คณะกรรมการอื่นๆ ตามความจ าเป็น  

  ๕. เข้าร่วมประชุมกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายการประเมิน 
รูปแบบ แนวทางการด าเนินการประเมิน 
  ๖. รับคู่มือการจัดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมของครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
ในการด าเนินสอบ  
  ๗. รับบัญชีรายชื่อนักเรียนในการจัดห้องสอบแต่ละห้องจากเขตพื้นท่ีการศึกษา
จัดเตรียมห้องสอบช่วงเย็นวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยจัดท่ีนั่งสอบ ๓๕ คน/๑ ห้องสอบ บัญชี
รายชื่อนักเรียนติดท่ีหน้าห้องสอบทุกห้อง จัดเตรียมดินสอ  ๒B และยางลบให้นักเรียน หรือก าชับ
นักเรียนให้เตรียมติดตัวมาในวันสอบ 
  ๘. รับข้อสอบกระดาษค าตอบ (กระดาษค าตอบจะอยู่ติดกับแบบทดสอบ) จาก
ศูนย์ประสานการสอบ เช้าวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และกรรมการสนามสอบ ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ  ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในจ านวนท่ี
เหมาะสม เป็นกรรมการกลาง โดยกรรมการกลางท าหน้าท่ีรับ – ส่งข้อสอบ และเอกสารประกอบ 

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน/สนามสอบ 
 



คู่มือการจัดสอบฯ หน้า 16 
 
จากศูนย์ประสานการสอบ ตรวจสอบความ ถูกต้องของจ านวนเครื่องมือท่ีได้รับ ความเรียบร้อย  
การปิดผนึกซองข้อสอบต้องไม่มีร่องรอยการเปิด ส่งต่อให้กับกรรมการก ากับการสอบ 
  ๙. ปฏิบัติการจัดสอบพร้อมกันวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
            ๑) ให้กรรมการก ากับการสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยการปิดผนึกซอง
ข้อสอบต้องไม่มีร่องรอยการเปิด  (หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึกเหตุการณ์ต่อประธาน
สนามสอบเพื่อแจ้งศูนย์ประสานการสอบ) หากเรียบร้อยให้กรรมการก ากับการสอบด าเนินการสอบ
ตามเวลาในตารางสอบท่ีก าหนด  ก่อนเวลาเริ่มการสอบไม่เกิน ๑๕ นาที ให้เปิดซองบรรจุแบบ
ประเมินความสามารถแต่ละด้าน และกระดาษค าตอบ ก่อนเปิดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ซองบรรจุ แจกกระดาษค าตอบและแบบทดสอบ โดยคว่ าหน้าแบบทดสอบไว้บนโต๊ะท่ีนั่งสอบของ
นักเรียนจนครบ    
   ๒) ข้อสอบในแต่ละความสามารถจะแบ่งเป็น ๒ ตอนคือ ตอนท่ี ๑ ระบาย
ค าตอบ ข้อ ๑ – ๒๗  ตอนท่ี ๒ เขียนตอบ ข้อ ๒๘ – ๓๐ (ยกเว้นด้านค านวณ ตอนท่ี ๒           
เติมค าตอบ ตอนที่ ๓ แสดงวิธีท า)  
    ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อ ๑ – ๒๗   ให้นักเรียนระบายค าตอบลงใน
กระดาษค าตอบให้ถูกต้อง โดยให้นักเรียนฉีกกระดาษค าตอบออกจากปกหลังของแบบทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาตามรอยปรุด้วยความระมัดระวังอย่าให้กระดาษค าตอบฉีกขาดหรือ
เสียหาย ซึ่งส่วนกลางไดพ้ิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษค าตอบให้เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ   
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   ข้อสอบแบบเขียนตอบหรือแสดงวิธีท า ข้อที่ ๒๘ – ๓๐ ให้นักเรียน 
ท าลงในแบบทดสอบ โดยให้เขียนชื่อ นามสกุล โรงเรียน ห้องสอบ เลขที่  ลงในแบบทดสอบ  
ก่อนเริ่มลงมือท าตอนท่ี ๒ ของแบบทดสอบแต่ละฉบับ ดังตัวอย่าง 
 

 
 
   กรณีที่โรงเรียนมีการใช้ข้อสอบส ารองให้ใช้ส าหรับนักเรียนซึ่งย้าย
โรงเรียนมาใหม่ หรือโรงเรียนท่ีไม่ได้ด าเนินกรอกข้อมูลลงในระบบ ซึ่งโรงเรียนต้องรายงานการใช้
ข้อสอบส ารอง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องมีหนังสือแจ้งมายัง สพฐ. พร้อมให้เหตุผลใน
การใช้ข้อสอบส ารอง และสรุปการใช้ข้อสอบส ารอง โดยมีรายละเอียดชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน          
ชื่อนักเรียน รหัสประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมดูแลตรวจสอบให้กรรมการก ากับการสอบ 
อธิบายวิธีการการกรอกรหัสรายการต่างๆ  ท่ีด้านหน้ากระดาษค าตอบ และชี้แจงวิธีการเขียนหรือ
ระบายรหัสลงในช่อง  ตรงกับตัวเลขรหัสที่กรอกไว้ให้ถูกต้อง เนื ่องจากที่ผ่านมาพบว่าเด็ก
ระบายรหัสโรงเรียน รหัสประจ าตัวประชาชนผิดเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้การประมวลผล
ข้อมูลผิดพลาด 
   ๓) ให้นักเรียนเริ่มท าแบบทดสอบพร้อมกัน พร้อมก าชับไม่ให้นักเรียนท า
กระดาษค าตอบยับหรือหักงอหรือฉีกขาด 
   ๔) ในการท าข้อสอบแบบเลือกตอบตอนท่ี ๑ ข้อท่ี ๑ – ๒๗ ให้นักเรียนท าลง
ในกระดาษค าตอบ  ส าหรับข้อสอบแบบเขียนตอบ ข้อท่ี ๒๘ – ๓๐ และให้นักเรียนท าลงใน
แบบทดสอบ  ในตอนที่ ๒ ของแบบทดสอบความสามารถทั้ง ๓ ด้าน 

  ๕) ให้กรรมการก ากับการสอบย้ าเรื่องเวลาท่ีใช้ในการสอบ  
  ๖) ให้กรรมการก ากับการสอบน าบัญชีรายชื่อนักเรียนไปให้นักเรียนแต่ละคน

ลงลายมือ เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าสอบของนักเรียน 
  ๗) ในขณะท่ีนักเรียนก าลังท าข้อสอบ ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบ

ความเรียบร้อย และป้องกันการทุจริต โดยยืนท่ีมุมใดมุมหนึ่งภายในห้อง ในกรณีท่ีมีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้น 
เพื่อกรรมการก ากับการสอบจะได้อธิบายข้อสงสัยเป็นรายบุคคลด้วยเสียงเบาๆ หรือถ้าข้อสงสัยนั้น
เป็นสิ่งท่ีจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบท้ังห้อง ให้เขียนบนกระดาน  กรรมการก ากับการสอบจะตอบ 
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ข้อสงสัยได้เฉพาะกรณีท่ีข้อสอบพิมพ์ไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ เช่น ข้อความหายไปเนื่องจาก
การพิมพบ์กพร่อง   

  ๘) การเตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับ ให้ด าเนินการ ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑        
เตือนเมื่อนักเรียนสอบได้ครึ่งเวลาท่ีก าหนดให ้ครั้งท่ี ๒ เตือนเมื่อเหลือเวลาอีก ๕ นาที  

  ๙) ในกรณีท่ีมีนักเรียนท าเสร็จก่อนเวลาในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
นาที) ให้วางแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้บนโต๊ะท่ีนั่งสอบ โดยปิดแบบทดสอบและ         
สอดกระดาษค าตอบไว้ โดยให้หัวกระดาษยื่นออกมาพอประมาณเพื่อความสะดวกในการเก็บ
รวบรวม แล้วให้วางแบบทดสอบพร้อมกระดาษค าตอบไว้ท่ีโต๊ะนั่งสอบของนักเรียนแต่ละคน          
ก่อนนักเรียนออกจากห้องสอบ ให้กรรมการคุมสอบเตือนนักเรียนเพื่อไม่ให้น าแบบทดสอบหรือ
กระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ออกจากห้องสอบได้ เพื่อเตรียมสอบในฉบับ
ต่อไป 

   ๑๐) ระหว่างพักกลางวันให้กรรมการก ากับการสอบเก็บแบบทดสอบ และ
กระดาษค าตอบจากโต๊ะที่นั่งสอบของนักเรียนทุกคน น าแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา 
และความสามารถด้านค านวณมาฉีกตามรอยปรุในส่วนของข้อสอบเขียนตอบ เรียงข้อสอบแบบ
เขียนตอบตามล าดับเลขที่ บรรจุใส่ซองส่งกองกลางเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป  

  ส าหรับกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบน ามาเรียงตามเลขท่ีนั่งสอบบรรจุ
ซองส่งกองกลางไว้ก่อน (เนื่องจากกระดาษค าตอบ ๑ แผ่น ใช้สอบ ๓ วิชา ในช่วงพักกลางวัน
นักเรียนจะสอบเสร็จความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านค านวณ) และเมื่อสอบวิชา
ความสามารถด้านเหตุผล  ให้กรรมการก ากับการสอบเบิกกระดาษค าตอบ (เดิม) และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านเหตุผล จากกองกลางแจกให้นักเรียนสอบต่อไป  

           ๑๑. หลังจากนักเรียนสอบความสามารถด้านเหตุผลเสร็จเรียบร้อย        
ใหก้รรมการก ากับการสอบเก็บกระดาษค าตอบโดยจัดเรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ (กรณีนักเรียนขาดสอบ
ไม่ต้องแทรกกระดาษค าตอบ/กระดาษเปล่า)  ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบความถูกต้อง
ของการระบายรหัสต่างๆ ของนักเรียนให้ถูกต้อง  

   ๑๒. บรรจุกระดาษค าตอบลงซองพร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียน น าส่ง
คณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบจ านวนให้ถูกต้อง ปิดผนึกพร้อมลงชื่อก ากับให้เรียบร้อย เพื่อเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวบรวมน าส่งศูนยร์ับ - ส่งกระดาษค าตอบต่อไป   

     ข้อควรระวังในการเก็บกระดาษค าตอบ 
๑) แยกกระดาษค าตอบผู้ขาดสอบออกจากผู้ท่ีเข้าสอบจริงเพื่อสะดวกและ

รวดเร็วต่อการตรวจ เนื่องจากกระบวนการตรวจจะไม่อ่านกระดาษค าตอบของคนที่ไม่เข้าสอบเข้า
ไปด้วย   
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๒) เรียงล าดับกระดาษค าตอบตามเลขท่ีเข้าสอบ / เลขท่ีห้องสอบ เพื่อ
สะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจ และสามารถค้นหาได้ง่ายหากพบว่าเป็นกระดาษค าตอบรายการ 
ท่ีมีปัญหา 

๓)   ไม่ควรขีดเขียนข้อความใดๆ ทับกรอบสี่ เหลี่ยมด้านนอกของ
กระดาษค าตอบเนื่องจากโปรแกรมการตรวจจะอ่านจากการจับมุมท้ัง ๔ ด้านของกระดาษค าตอบ
นั้น หากมีการเขียนข้อความทับเส้นกรอบนั้นจะท าให้โปรแกรมจับมุมผิดได้  ซึ่ งมีผลต่อ            
การประมวลผลกระดาษค าตอบได้ 

 
 

 

ด้านหน้าข้อมูลนักเรียนซึ่งส่วนกลางจะใส่รายละเอียดมาให้ 

 
 

 

 

 

ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
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ด้านหลังส าหรับให้นักเรียนตอบ และให้กรรมระบายคะแนนเขียนตอบ 

 
  
 ข้อ ๒๘ – ๓๐ ห้ามนักเรียนระบายหรือท าเครื่องหมายใดๆ ลงในกระดาษค าตอบ
เลือกตอบ ให้เว้นว่างไว้ส าหรับกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ เป็นผู้ระบายคะแนนจากการตรวจ 

การกรอก/ระบายรหัสลงบนกระดาษค าตอบ 

  ส าหรับนักเรียนท่ีย้ายโรงเรียนมาใหม่  โรงเรียนไม่ได้กรอกข้อมูลลง Web 
Application ส่วนกลางจะส่งกระดาษค าตอบเปล่ามาให้ส ารองท่ีเขต  ผู้สอบจ าเป็นต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในกระดาษค าตอบ ให้ครบและถูกต้อง ตามคอลัมน์ท่ีก 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 
 

นักเรียนระบายค าตอบ 

กรรมการระบายคะแนน 



คู่มือการจัดสอบฯ หน้า 22 
 
ค าอธิบายรหัสต่างๆ ดังนี้ 

  รหัสโรงเรียน  มีจ านวน ๑๐ หลัก  ให้ใส่รหัสโรงเรียนท่ีก าหนด ในระบบ EPCC 
เท่านั้น ส าหรับโรงเรียนท่ีไม่มีรหัสในระบบ EPCC ติดต่อขอรหัสโรงเรียนผ่านระบบ EPCC เท่านั้น     
(ผ่านทางข้อความส่วนตัว) หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๘-๕๗๘๑ 
  ชั้น  มีจ านวน ๒ หลัก ซึ่งชั้น ป.๓  ใช้รหัส ๑๓ (กระดาษค าตอบจะกรอกและระบาย
ไว้แล้ว)  

 ห้องสอบ  มีจ านวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขที่ของห้องเรียนปกติ  (๐๑, ๐๒, ๐๓, ...)  
 เลขที ่ มีจ านวน ๒ หลัก ให้ใส่เลขท่ีตามบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน (๐๑, ๐๒, ๐๓, ...) 

ในกรณีจ านวนผู้เข้าสอบเกิน ๓๕ คน และนักเรียนบางส่วนต้องไปสอบท่ีห้องสอบอื่น ยังคงให้
นักเรียนใช้เลขที่ห้องสอบตามห้องเรียนของนักเรียน และเลขที่นั่งสอบตามบัญชีเรียกชื่อ
เหมือนเดิม แม้ว่าจะไปนั่งสอบท่ีห้องสอบอื่นก็ตาม  

เลขประจ าตัวประชาชน มีจ านวน ๑๓ หลัก ให้ใส่ตามท่ีก าหนดอยู่ในบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านของนักเรียนเอง การลงรหัสเลขท่ีบัตรประชาชนของ
นักเรียนจะเป็นข้อมูลท่ีส าคัญอย่างยิ่งสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับมาดูภายหลังได้ ส าหรับ
นักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ให้ใช้รหัสโรงเรียน ๑๐ หลักแรกตามด้วยล าดับนักเรียนที่ 
ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๓ หลัก เริ่มที่ ๐๐๑, ๐๐๒, … รวมเป็น ๑๓ หลัก 

 เพศ  มีจ านวน ๑ หลัก กรอกตามเพศของผู้ เข้าสอบ โดย เพศชาย = ๑         
เพศหญิง =  ๒  

 เด็กพิเศษ  นักเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษท่ีมีความบกพร่อง (ท่ีไม่รุนแรง) ให้กรอกรหัส
ตามประเภทของความบกพร่อง (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 
   การเรียนรู ้(อ่าน)   =       ๐๖ ซ้อน      = ๑๒ 
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  การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และ
การก ากับดูแลแนวทางการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 

๑. ในระดับผู้เรียน ให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดท่ีนักเรียนบกพร่องในแต่ละความสามารถ 
และส่งต่อผลการวิเคราะห์รายบุคคลให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ เพื่อท าการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนรายคนในแต่ละตัวชี้วัดที่บกพร่อง 
  ๒. ระดับโรงเรียน ชั้นเรียน วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละความสามารถ ท่ีเป็นจุดอ่อน
ของนักเรียนในชั้นเรียนหรือเป็นปัญหาของโรงเรียนและห้องเรียน เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนโดยสอดแทรก  เสริมตัวชี้วัดท่ีห้องเรียนหรือโรงเรียนยังต้องปรับปรุงและพัฒนา
ลงในการจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

๓. ระดับโรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบผลการประเมินของโรงเรียน
กับผลภาพรวมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเปรียบเทียบผลระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ      
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อดูพัฒนาการของโรงเรียน และทราบถึงจุดท่ีต้องเร่งด าเนินการพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับ โครงการ/กิจกรรม และก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา 

๔. เขตพื้นท่ีการศึกษา อาจวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวม
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังวิเคราะห์ปัจจัย กระบวนการ แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

การน าผลการประเมินไปใช้ 
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ก าหนดการส่งกระดาษค าตอบของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษค าตอบ วันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ ๒๓ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ 
๓ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ๒๔ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ 
๔ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ๒๕ สพป. แพร่ เขต ๒ 
๕ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ๒๖ สพป. ยโสธร เขต ๒ 
๖ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ๒๗ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
๗ สพป. ชลบุรี เขต ๑ ๒๘ สพป. ระยอง เขต ๑ 
๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ ๒๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ 
๙ สพป. นครนายก ๓๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

๑๐ สพป. นครปฐม เขต ๑ ๓๑ สพป. สมุทรสาคร 
๑๑ สพป. นครปฐม เขต ๒ ๓๒ สพป. สระแก้ว เขต ๑ 
๑๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ ๓๓ สพป. สระแก้ว เขต ๒ 
๑๓ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ ๓๔ สพป. สระบุรี เขต ๑ 
๑๔ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ ๓๕ สพป. สระบุรี เขต ๒ 
๑๕ สพป. นนทบุรี เขต ๑ ๓๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ 
๑๖ สพป. นราธิวาส เขต ๑ ๓๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ 
๑๗ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ ๓๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ 
๑๘ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ ๓๙ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ 
๑๙ สพป. ปทุมธานี เขต ๑ ๔๐ สพป. อุดรธานี เขต ๑ 
๒๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ ๔๑ สพป. ปัตตานี เขต ๓ 
๒๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๔๒ สพป. บึงกาฬ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษค าตอบ วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

๔๓ สพป. กระบี่ ๖๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ 
๔๔ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ ๖๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ 
๔๕ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ ๖๘ สพป. แพร่ เขต ๑ 
๔๖ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ๖๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ 
๔๗ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ๗๐ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
๔๘ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ๗๑ สพป. ระนอง 
๔๙ สพป. จันทบุรี เขต ๑ ๗๒ สพป. ระยอง เขต ๒ 
๕๐ สพป. จันทบุรี เขต ๒ ๗๓ สพป. ราชบุรี เขต ๒ 
๕๑ สพป. ชลบุรี เขต ๒ ๗๔ สพป. ลพบุรี เขต ๒ 
๕๒ สพป. ชุมพร เขต ๒ ๗๕ สพป. ล าปาง เขต ๒ 
๕๓ สพป. เชียงราย เขต ๑ ๗๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ 
๕๔ สพป. เชียงราย เขต ๓ ๗๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
๕๕ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ ๗๘ สพป. หนองคาย เขต ๑ 
๕๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ ๗๙ สพป. หนองคาย เขต ๒ 
๕๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ ๘๐ สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ 
๕๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ ๘๑ สพป. อ่างทอง 
๕๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ ๘๒ สพป. อุดรธานี เขต ๔ 
๖๐ สพป. นนทบุรี เขต ๒ ๘๓ สพป. อุทัยธานี เขต ๑ 
๖๑ สพป. นราธิวาส เขต ๒ ๘๔ สพป. ยะลา เขต ๓ 
๖๒ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ๘๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ 
๖๓ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ๘๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ 
๖๔ สพป. ปัตตานี เขต ๑ ๘๗ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ 
๖๕ สพป. ปัตตานี เขต ๒   
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษค าตอบ  วันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

๘๘ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ๑๑๑ สพป. พิจิตร เขต ๒ 
๘๙ สพป. ขอนแก่น เขต ๓ ๑๑๒ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
๙๐ สพป. ชัยนาท ๑๑๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ 
๙๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ ๑๑๔ สพป. มุกดาหาร 
๙๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ๑๑๕ สพป. ยะลา เขต ๒ 
๙๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ ๑๑๖ สพป. ล าปาง เขต ๓ 
๙๔ สพป. เชียงราย เขต ๔ ๑๑๗ สพป. เลย เขต ๑ 
๙๕ สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ ๑๑๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ 
๙๖ สพป. ตรัง เขต ๑ ๑๑๙ สพป. สกลนคร เขต ๒ 
๙๗ สพป. ตราด ๑๒๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ 
๙๘ สพป. ตาก เขต ๒ ๑๒๑ สพป. สิงห์บุรี 
๙๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ ๑๒๒ สพป. สุโขทัย เขต ๒ 

๑๐๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ ๑๒๓ สพป. หนองบัวล าภู เขต ๒ 
๑๐๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ ๑๒๔ สพป. อ านาจเจริญ 
๑๐๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ ๑๒๕ สพป. อุดรธานี เขต ๒ 
๑๐๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ ๑๒๖ สพป. อุดรธานี เขต ๓ 
๑๐๔ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ ๑๒๗ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ 
๑๐๕ สพป. น่าน เขต ๑ ๑๒๘ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ 
๑๐๖ สพป. น่าน เขต ๒ ๑๒๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ 
๑๐๗ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔ ๑๓๐ สพป. นราธิวาส เขต ๓ 
๑๐๘ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ๑๓๑ สพป. พัทลุง เขต ๒ 
๑๐๙ สพป. พังงา ๑๓๒ สพป. เลย เขต ๓ 
๑๑๐ สพป. พิจิตร เขต ๑   
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งกระดาษค าตอบ วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

๑๓๓ สพป. กรุงเทพมหานคร ๑๕๙ สพป. ราชบุรี เขต ๑ 
๑๓๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ ๑๖๐ สพป. ลพบุรี เขต ๑ 
๑๓๕ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ๑๖๑ สพป. ล าปาง เขต ๑ 
๑๓๖ สพป. ชุมพร เขต ๑ ๑๖๒ สพป. ล าพูน เขต ๑ 
๑๓๗ สพป. เชียงราย เขต ๒ ๑๖๓ สพป. ล าพูน เขต ๒ 
๑๓๘ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ ๑๖๔ สพป. เลย เขต ๒ 
๑๓๙ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ ๑๖๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ 
๑๔๐ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ ๑๖๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ 
๑๔๑ สพป. ตรัง เขต ๒ ๑๖๗ สพป. สกลนคร เขต ๓ 
๑๔๒ สพป. ตาก เขต ๑ ๑๖๘ สพป. สงขลา เขต ๑ 
๑๔๓ สพป. นครพนม เขต ๑ ๑๖๙ สพป. สงขลา เขต ๒ 
๑๔๔ สพป. นครพนม เขต ๒ ๑๗๐ สพป. สงขลา เขต ๓ 
๑๔๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ ๑๗๑ สพป. สตูล 
๑๔๖ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ ๑๗๒ สพป. สมุทรสงคราม 
๑๔๗ สพป. พะเยา เขต ๑ ๑๗๓ สพป. สุโขทัย เขต ๑ 
๑๔๘ สพป. พะเยา เขต ๒ ๑๗๔ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๑๔๙ สพป. พัทลุง เขต ๑ ๑๗๕ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ 
๑๕๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ ๑๗๖ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ 
๑๕๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ ๑๗๗ สพป. สุรินทร์ เขต ๒ 
๑๕๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ ๑๗๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ 
๑๕๓ สพป. ภูเก็ต ๑๗๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ 
๑๕๔ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ๑๘๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ 
๑๕๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ ๑๘๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ 
๑๕๖ สพป. ยะลา เขต ๑ ๑๘๒ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ 
๑๕๗ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ๑๘๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ 
๑๕๘ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓   
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ขั้นตอนการเตรียมไฟล์ Excel ส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 
  

ไฟล์ Excel แบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ เป็นไฟล์ส าหรับให้เจ้าหน้าท่ี
เขตพื้น ท่ีการศึกษา จัด เตรียมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามข้อมูลจริ ง  โดยในวันส่ งซอง
กระดาษค าตอบ เจ้าหน้าท่ีเขตพื้นท่ี ต้องจัดเตรียมไฟล์นี้มาให้กับทาง ม .เกษตร เพื่อน าไฟล์ท่ีทาง
เขตพื้นท่ีกรอกข้อมูลแล้ว มาอัพโหลดเข้าสู่ระบบรับซองกระดาษค าตอบ จากนั้น ทาง ม .เกษตร 
จะนับจ านวนซองกระดาษค าตอบท่ีเขตพื้นท่ีน ามาส่งของแต่ละโรงเรียน เพื่อตรวจสอบจ านวนว่า 
ตรงตามท่ีเขตพื้นท่ีกรอกมาให้ใน Excel หรือไม่ หากไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง โดยขั้นตอนการ
เตรียมไฟล์ Excel แบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ มีดังนี้ 

 
๑. เปิดระบบ EPCC ไปที่เมนู ข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน > ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

 
รูปท่ี ๑ แสดงการเข้าเมนูข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน 

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน แล้ว [๑] เลือกระดับชั้น 
    ประถมศึกษาปีท่ี ๓ [๒] กดปุ่มยืนยันข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน 

 
         รูปท่ี ๒ แสดงการยืนยันข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน 

๓. ไปที่เมนูระบบ EPCC ไปที่เมน ูเชื่อมโยงการสอบประเมินผล > แบบฟอร์มจ านวนนักเรียน 
    ส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 

 
รูปท่ี ๓ แสดงการเข้าเมนูแบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 
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๔. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเรียกดูแบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ โดย 
    แบบฟอร์มนี้จะแสดงเฉพาะโรงเรียนท่ีคลิ๊กเข้าร่วมการสอบเท่านั้น 

 
รูปท่ี ๔ แสดงหน้าเรียกดูแบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 

 

๕. คลิ๊กเลือกสร้างรายงาน 

 
รูปท่ี ๕ แสดงการสร้างรายงานท่ีต้องการเรียกดู 

๖. ในกรณีท่ีไม่สามารถสร้างรายงานได้ เนื่องจากยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน  
    ระบบแสดงข้อความเตือน ให้คล๊ิกลิงค ์ไปยังหน้ายืนยันข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน  
    เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนสร้างรายงาน 

 
รูปท่ี ๖ แสดงข้อความเตือนให้ยืนยันข้อมูลก่อนสร้างรายงาน 

๗. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน แล้วกดปุ่มยืนยันข้อมูล 

 
รูปท่ี 1 แสดงการยืนยันข้อมูล 
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๘. กลับไปสร้างแบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส่งกระดาษค าตอบอีกครั้ง ระบบแสดงแบบฟอร์มจ านวน 
    นักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 

 
รูปท่ี ๘ แสดงแบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 

 

๙. กดปุ่ม  เพื่อบันทึกไฟล์แบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ ในรูปแบบ 

Excel 

 
รูปท่ี ๙ แสดงการบันทึกไฟล์ Excel แบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 

๑๐. เปิดไฟล์แบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 

 
รูปท่ี ๑๐ แสดงแบบฟอร์มจ านวนนักเรียนส าหรับส่งกระดาษค าตอบ 
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๑๑. กรอกข้อมูล จ านวนซอง จ านวนนักเรียนเข้าสอบจริง จ านวนนักเรียนขาดสอบ ในไฟล ์Excel  
      ให้ถูกต้องตามข้อมูลจริง 

 
รูปท่ี ๑๑ แสดงการกรอกข้อมูลจ านวนนักเรียนเข้าสอบจริง 

 ในกรณีท่ีมีโรงเรียนท่ีไม่ได้เข้าสอบ อยู่ในไฟล์ ให้ไปที่เมนูข้อมูลโรงเรียนและ
จ านวนนักเรียน > ข้อมูลจ านวนนักเรียน แล้วคลิ๊กไม่เข้าร่วมท่ีท้ายรายการ
โรงเรียนนั้นๆ แล้วกลับมาสร้างแบบฟอร์มนี้ใหม่อีกครั้ง 

 ในกรณีท่ีไม่มีจ านวนนักเรียนขาดสอบ ให้กรอกเลขศูนย์ (๐) 

 ในกรณีท่ีมีโรงเรียนเข้าสอบเพิ่ม ให้แจ้งส่วนกลางเพื่อเพิ่มโรงเรียนในระบบ EPCC 
แล้วสร้างแบบฟอร์มนี้ใหม่อีกครั้ง 

๑๒. บันทึกไฟล์ Excel ท่ีแก้ไขแล้ว ส าหรับเตรียมน ามาให้ทาง ม.เกษตร ในวันส่งกระดาษค าตอบ 
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