


ค ำน ำ 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันน าไปสู่  
การพัฒนาประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน การปูพ้ืนฐานในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะ
ระดับชั้นประถมศึกษา จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
ในทุกด้านให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้ นแรก 
รัฐบาลจึงก าหนดเป็นนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา ว่าในระยะเร่งด่วน  
ปีการศกึษา 2558 เด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” 
ส านักทดสอบทางการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภายในคู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะอธิบายถึง
เหตุผลและความส าคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผล 
การประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิด
ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดสอบ 
ระดับสนามสอบ เอกสารในการจัดสอบ การรายงานผลการสอบ เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรั บปรุงและพัฒนา
ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศูนย์สอบ 
และรายสังกัด 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดสอบ โดยยึดแนวทางตามคู่มือการการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมิน 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถน าไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนา  
ได้อย่างดีต่อไป 
 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 





 

 

สำรบัญ 
เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ ................................................................................................................................................... ก 

สำรบัญ ................................................................................................................................................ ค 

ตอนที่ 1 บทน ำ .................................................................................................................................... 1 

1.1 เหตุผลและความส าคัญ ....................................................................................................... 1 

1.2 วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................... 2 

1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................................ 2 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย ..................................................................................................................... 2 

1.5 ตารางการประเมิน .............................................................................................................. 3 

1.6 ประกาศผลการประเมิน ...................................................................................................... 3 

1.7 โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ......................................................................... 3 

1.8 การแปลความหมายของผลการประเมิน .............................................................................. 5 

1.9 ก าหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ............................................................................ 6 

1.10 การน าผลการประเมินไปใช้ในการวินิจฉัยนักเรียน .............................................................. 7 

1.11 การวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโรงเรียน ............................................................................ 7 

ตอนที่ 2 กรอบแนวคิดในกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ........................................................ 9 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 ................................................ 9 

2.2 ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการประเมินการอ่าน ........................................................................ 10 

2.3 ความหมายของการอ่าน .................................................................................................... 13 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ (Decentralizaiton).................. 13 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency) .......................................... 15 

ตอนที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ ................................................................................. 17 

3.1 ภารกิจระดับศูนย์สอบ ....................................................................................................... 17 

3.2 บทบาทของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ........................................................................ 17 

ตอนที่ 4 กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ ............................................................................... 21 

4.1 ภารกิจของสนามสอบ ....................................................................................................... 21 

4.2 คณะกรรมการระดับสนามสอบ ......................................................................................... 22 

4.3 คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ ........................................................................... 22 

4.4 บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ...................................................................... 22 

4.5 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ ................................................................................. 24 



 

สำรบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้ำ 

ตอนที่ 5 เอกสำรในกำรจัดสอบ ......................................................................................................... 27 

5.1 เอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ......................................................................................... 27 

5.2 การรับส่งแบบทดสอบ ...................................................................................................... 29 

ตอนที ่6 กำรรำยงำนผลกำรสอบ ....................................................................................................... 31 

6.1 การรายงานระดับบุคคล ................................................................................................... 31 

6.2 การรายงานระดับโรงเรียน ................................................................................................ 31 

6.3 การรายงานระดับศูนย์สอบหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา .......................................................... 31 

6.4 การรายงานระดับหน่วยงานต้นสังกัด ............................................................................... 32 

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำงแบบรำยงำน (รำยบุคคล) ................................................................................ 33 

ภำคผนวก ข ตัวอย่ำงแบบรำยงำน (รำยโรงเรียน) ............................................................................. 37 

ภำคผนวก ค ตัวอย่ำงแบบรำยงำน รำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ศูนย์สอบ) ............................................. 41 

ภำคผนวก ง เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ .................................................................................... 45 

ภำคผนวก จ ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ........................................................................................ 59 

คณะผู้จัดท ำ ....................................................................................................................................... 65 

 



คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2560 | 1 
 

 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 เหตุผลและควำมส ำคัญ 
การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่คลอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้น
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมี
มาตรการการประเมินผลที่ เป็นรูปธรรม  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นให้ผู้ เรียน 
มีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รัฐบาลได้ก าหนดการแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนเป็นนโยบายในระยะเร่งด่วน  
เน้นปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า  
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เป็นต้น และได้ก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 จุดเน้น โดยเฉพาะจุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล ข้อย่อย 2.2 ผู้เรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1  
อ่านออกเขียนได้ ข้อย่อย 2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มต้น จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนประการหนึ่ง และเป็นการวางรากฐาน  
ที่มั่นคงของการศึกษาชาติต่อไป 

ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคณะผู้ด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนภาษาไทยมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล โดยพิจารณากรอบแนวทาง  
ในการสร้างเครื่องมือจาก การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามระดับชั้น
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การวิเคราะห์ระดับพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักเรียน และการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาและใช้กรอบค าศัพท์  
ในบัญชีค าพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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จุดเน้นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันจะ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายการศึกษา การน าไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ได้อย่างตรงประเด็น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท าคู่มือประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะ
สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

1.3 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
การด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดนิยามไว้ ดังนี้ 

อ่ำนออกเสียง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์ 
ในแต่ละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งท่ีเป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง 

อ่ำนรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์ 
ในแต่ละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) 
จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ส าคัญ 
ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล  
แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ 

1.4 กลุ่มเป้ำหมำย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดสอบให้กับผู้เรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ทุกคนของโรงเรียนจากทุกสังกัด ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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6. ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
7. ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 

1.5 ตำรำงกำรประเมิน 
ด าเนินการประเมินในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 23 

กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีตารางการประเมิน ดังนี้ 

09.00 – 10.30 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 15.00 น. 

ฉบับที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง ฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียง พักกลางวัน 
ฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียง 

(ต่อ) 

1.6 ประกำศผลกำรประเมิน 
ประกาศผลการประเมินวันที่ 2 เมษายน 2561 

1.7 โครงสร้ำงและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
1.7.1 โครงสร้างที่ใช้ในการประเมิน 

โครงสร้างที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 เป็นการประเมินด้านการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มีรายละเอียดตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 
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สมรรถนะ 
องค์ 

ประกอบ 
ตัวชี้วดั 

ตำมหลักสตูร 
ขอบข่ำยสำระ 

(สิ่งเร้ำ) 
จ ำนวนค ำ/ 
จ ำนวนข้อ 

รูปแบบ 
กำรประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์
กำรให้
คะแนน 

มฐ. 

อ่ำน 
ออกเสียง 

ค า -อ่านออกเสียง ค า ค าคล้อง
จอง ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
หรือที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ค าที่
มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูป
วรรณยุกต์ ค าที่มีตัวสะกดตรง
มาตราและไม่ตรงมาตรา ค าที่มี
พยัญชนะควบกล้ า ค าที่มี
อักษรน า) 

เป็นภาพ ค า 
ประโยค ขอ้ความ/
บทร้อยกรองง่ายๆ 
ที่มีวงค าศัพท์ที่เป็น

ค า ประสมด้วย
พยัญชนะ 

ประกอบดว้ย 
  -อักษรกลำง     
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป 
อ 
  -อักษรสูง         
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ 
ษ ส ห 
  -อักษรต่ ำ        
ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ 
ฑ ฒ ณ ท ธ น พ 
ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ 
ฮ 
สระเสียงสั้น-ยาวที่
เป็นสระเดี่ยว
จ านวน 18 ตัว 
ประกอบดว้ยสระ 
อะ อา อ ิอี อึ ออื อ ุ
อู เอะ เอ แอะ แอ 
โอะ โอ เอาะ ออ 
เออะ เออ สระ
ประสม 6 ตัว 
ประกอบดว้ยสระ 
เอียะ เอยี อวัะ อัว 
เอือะ เอือ และสระ
เกิน ๔ ตัว 
ประกอบดว้ย สระ
อ า ใอ ไอ เอา สระ
ลดรูป สระเปลี่ยน
รูป (ทั้งมีและไม่มี
รูปวรรณยุกต์) 

20 ข้อ  
(20 ค า) 

ปฏิบัติจริง 10 2 : 1 ท 1.1  
ป.1/1 
ท 1.1  
ป.1/2 

ประโยค 10 ข้อ 
(10 ประโยค  
มี 50 ค า) 

ปฏิบัติจริง 20 1 : 1 
5 : 1 

ข้อความ 1 ข้อความ 
(8 ประโยค  
มี 48 ค า) 

ปฏิบัติจริง 20 1 : 1 
4 : 1 

อ่ำน 
รู้เรื่อง 

ค า -บอกขอ้คิดที่ได้จากการอ่าน
ร้อยแกว้ ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก 
(เป็นข้อความง่ายๆ) 
-จับใจความจากเร่ืองที่อ่าน 
-ตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่าน 
-บอกความหมายของค า/
เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ส าคัญ 
ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
-คาดคะเนจากเร่ืองที่อ่าน 

10 ข้อ 
(10 ค า) 
5 ข้อ 

(5 ภาพ) 

จับคู่ 
 

เขียนประโยค
จากภาพ 

10 
 

10 

1 : 1 
 

1 : 2 
 

ท 1.1  
ป.1/3 
ท 1.1  
ป.1/4 
ท 1.1  
ป.1/7 
ท 1.1  
ป.1/5  
ท 2.1  
ป.1/2 
ท 4.1  
ป.1/2 
ท 4.1  
ป.1/3 
ท 5.1  
ป.1/7 

ประโยค 10 ข้อ 
(10 ประโยค) 

เลือกตอบ  
(3 ตัวเลือก) 

20 1 : 2 

ข้อความ 5 ข้อ 
(5 ข้อความ) 

เลือกตอบ  
(3 ตัวเลือก) 

10 1 : 2 
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1.7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 มีทั้งหมด 2 ฉบับ ได้แก ่
ฉบับท่ี 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องเป็นค ามี 15 ข้อ ประกอบด้วย 
- ข้อสอบแบบจับคู่แบบลากเส้นโยงค ามี 10 ค า คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
- ข้อสอบแบบเขียนประโยคจากภาพมี 5 ภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกมี 10 ข้อ 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกมี 5 ข้อ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ฉบับท่ี 2 การอ่านออกเสียง เป็นการประเมินภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงเป็นค ามี 20 ค า คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงประโยคมี 10 ประโยค คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงข้อความมี 1 ข้อความ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1.8 กำรแปลควำมหมำยของผลกำรประเมิน 
ผลการประเมินในรายองค์ประกอบ รายสมรรถนะและภาพรวม สามารถแปลความหมายได้ 

ดังต่อไปนี้ 

ควำมหมำยในภำพรวม ระดับควำมสำมำรถ 
ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และ
ข้อความในวงค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ดีมำก 

ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และ
ข้อความในวงค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75 

ด ี

ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และ
ข้อความในวงค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง  ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 

พอใช้ 

ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค และ
ข้อความในวงค าศัพท์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง  ต่ ากว่าร้อยละ 25 

ปรับปรุง 
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1.9 ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างแบบทดสอบการอ่านและก าหนดเกณฑ์การประเมิน เม.ย. 60 – ม.ค. 61 สพฐ. 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ. ก.ย. 60 สพฐ. 
4 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ. ต.ค. 60 สพฐ. 
5 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอ่ืน ๆ 

เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบการอ่าน 
รุ่นที่ 1 7 – 10 พ.ย. 60 
รุ่นที่ 2 12 – 15 พ.ย. 60 

สพฐ. 

6 ศูนย์สอบน าเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ  
ผ่านระบบ NT Access 

10 – 17 พ.ย. 60 ศูนย์สอบ 

7 ศูนย์สอบแจ้งและจัดส่งรหัสผ่านของสถานศึกษาในการกรอก
ข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ NT Access 

20 พ.ย. – 22 ธ.ค.60 ศูนย์สอบ 

8 สถานศึกษาน าเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ  
NT Access 

20 พ.ย. – 22 ธ.ค. 60 สถานศึกษา 

9 ศูนย์สอบส ารวจและจัดสนามสอบ 22 – 31 ธ.ค. 60 ศูนย์สอบ 
10 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  

ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 
3 – 10 ม.ค. 61 สถานศึกษา 

11 สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ 10 – 15 ม.ค. 61 สพฐ. 
12 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 16 – 31 ม.ค. 61 ศูนย์สอบ 
13 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์

สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ 
1 – 16 ก.พ.. 61 ศูนย์สอบ 

14 สพฐ. จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษค าตอบ 22 ม.ค. – 2 ก.พ. 61 สพฐ. 
15 จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจ าสนามสอบไปยังศูนย์สอบ 6 – 10 ก.พ. 61 สพฐ. 
16 จัดส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบไปยังศูนย์สอบ 12 - 16 ก.พ. 61 สพฐ. 
17 ศูนย์สอบด าเนินการจัดสอบ 19 - 23 ก.พ. 61 ศูนย์สอบ 
18 สนามสอบน าเข้าผลการทดสอบรายบุคคล 19 ก.พ. - 16 มี.ค.61 ศูนย์สอบร่วมกับสนามสอบ 
19 สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 19 - 23 ก.พ. 61 สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ 
20 ประมวลผลคะแนนการทดสอบ 17 – 31 มี.ค. 61 สพฐ. 
21 ประกาศผลการทดสอบ 2 เม.ย.61 สพฐ. 
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1.10 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวินิจฉัยนักเรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 

ครูผู้สอน สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนทั้งในภาพรวม จากแบบรายงานผล
ค่าสถิติพ้ืนฐานรายโรงเรียน (R-Local 05) และผู้เรียยนรายบุคคล จากแบบสรุปรายงานผลการประเมิน 
ของนักเรียน (R-Student 01) แบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละสมรรถนะ  
(R-School 03) และแบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ  
(R-School 04) ซึ่งผลการประเมินจากแบบรายงานดังกล่าวจะช่วยให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ทราบปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนรายบุคคล รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านผิดซ้ า ๆ ที่ค าเดียวกัน แสดงว่า ค านั้น
เป็นค ายากส าหรับนักเรียน ครูควรต้องปรับกระบวนการสอน ท าความเข้าใจกับนักเรียน และฝึกให้มากขึ้น 
เป็นต้น 

ส าหรับครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 สามารถน าผลการวิเคราะห์การประเมิน 
เป็นรายบุคคลนี้มาศึกษา จะท าให้ครูทราบพ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือจะได้แก้ไขและพัฒนาได้ตรง
ประเด็น โดยให้ครูพิจารณาผลการประเมินในแต่ละด้าน ว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนในระดับปรับปรุง  
ในองค์ประกอบย่อยในเรื่องใด อาทิ เรื่องค า เรื่องประโยค หรือเรื่องข้อความ 

1.11 กำรวิเครำะห์ผลในภำพรวมของโรงเรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

สามารถน าผลการประเมินจากแบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 01) แบบรายงาน
ค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 02) รวมถึงแบบรายงานผลการประเมินนักเรียน
จ าแนกรายบุคคลในแต่ละสมรรถนะ (R-School 03) แบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจ าแนกรายบุคคล
ในแต่ละองค์ประกอบ (R-School 04) และแบบรายงานผลค่าสถิติพ้ืนฐานจ าแนกรายโรงเรียน (R-School 05) 
ไปวิเคราะห์และหาจุดบกพร่องของการเรียนการสอนในภาพรวม เช่น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่าน-เขียน ค าที่
ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องในกลุ่มพยัญชนะเสียงสูง โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาชุดฝึกให้นักเรียน 
ได้ฝึกอ่าน-เขียน ค าที่ใช้วรรณยุกต์ โดยให้ท าซ้ า ๆ จนคล่อง ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เป็นต้น ทั้งนี้ 
สิ่งที่โรงเรียนวิเคราะห์ได้จากผลการประเมินจะช่วยให้ครูค้นหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนทุกคน และช่วยกัน
เสริมสร้างพ้ืนฐานการอ่านเขียนของนักเรียนให้เข้มแข็ง จนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
ถัดไปไดเ้ป็นอย่างดี
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ตอนที่ 2 
กรอบแนวคิดในกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน 

แนวคิดที่ ใช้ในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค านึงถึง
ความส าคัญ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  (Decentralizaiton) และแนวคิดเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ควำมส ำคัญ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง  
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี 
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า ภาษาไทย
จึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

คุณภำพของผู้เรียน 

เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม ดังนี้ 

1. สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี 
2. สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ 

4. มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตน และสร้างสรรค์  
งานอาชีพ 

5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทยภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย 

6. สามารถน าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
ตามกาลเทศะ และบุคคล 
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7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย 

8. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง 

เมื่อจบแต่ละช่วงชั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ดังนี้ 
ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

1. สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็ว 

2. เข้าใจความหมายและหน้าที่ของค า 

3. น าความรู้ที่ได้จาการอ่านมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และก าหนดแนวทางการปฏิบัติได้ 
4. เลือกอ่านหนังสือท่ีเป็นประโยชน์ทั้งความรู้ และความบันเทิง 

5. ดูและเขียนแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการและจินตนาการ 

6. จดบันทึกความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน 

7. จับใจความส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม สนทนา แสดงความคิดเห็นเล่าเรื่อง ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์จากเรื่องที่ฟังที่ดูได้ 

8. เข้าใจว่าภาษาไทยมีท้ังภาษาไทยกลางและภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 

9. ใช้ค าคล้องจองแต่งบทร้อยกรองง่ายๆ 

10. ท่องจ าบทร้อยกรองที่ไพเราะ และน าไปใช้ในการพูดและการเขียน 

11. น าปริศนาค าทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและเล่น 

12. ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู้ และใช้ได้เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ ์

13. น าความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตมีมารยาทการอ่าน การเขียน  
การฟัง การด ูและการพูด 

14. มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 

2.2 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินกำรอ่ำน 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการประเมิน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้  
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สำระท่ี 1 กำรอ่ำน 

มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 

 
- อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และ

ข้อความสั้น ๆ 
- บอกความหมายของค า และข้อความ

ที่อ่าน 

 การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของ
ค า ค าคล้องจอง และข้อความท่ีประกอบด้วย    
ค าพ้ืนฐาน คือ ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน        
ไม่น้อยกว่า 600 ค า รวมทั้งค าท่ีใช้เรียนรู้ใน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  
- ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง

ตามมาตรา 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 

ป.1 
 

- ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เรื่องสั้น ๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

 - บอกความหมายของเครื่องหมาย  
หรือสัญลักษณ์ส าคัญท่ีมักพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

 การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย 

    - เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย 
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สำระท่ี 2 กำรเขียน 
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน 
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 - เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 

 
 การเขียนสื่อสาร 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ค าพ้ืนฐานในบทเรียน 

 - ค าคล้องจอง 
- ประโยคง่าย ๆ 

สำระท่ี 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย 

มำตรฐำน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 - เขียนสะกดค าและบอกความหมาย  

ของค า 
 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
 มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง      

ตามมาตรา 
 การผันค า 
 ความหมายของค า 

 - เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  การแต่งประโยค 
สำระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มำตรฐำน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 - บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส าหรับเด็ก 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาค าทาย 
- บทร้องเล่น 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
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2.3 ควำมหมำยของกำรอ่ำน 
การด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดนิยามความหมายไว้ดังนี้ 

1. การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เป็นค าใน 
วงค าศัพท์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัย 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง 

2. การอ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยสามารถบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) 
จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ส าคัญ 
ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล 
แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร (Decentralizaiton) 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยัง
ศูนย์สอบทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานบริหารจัดการ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ 
โดยมีแนวคิดส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ 
การกระจายอ านาจ คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากภาครัฐส่วนกลาง 

ให้แก่องค์กรอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น  องค์กรเอกชน 
โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปด าเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการถ่ายโอน
เฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการ หรือ เป็นการ 
ถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการด าเนินการ 

แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรกระจำย 
การกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบบ

ประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องท า  
เท่าที่จ าเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนส่วนภูมิภาค ตามเจตนารมย์ของประชาชน
มากขึ้น การกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่ใหม่ ระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคม 
มีกลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่
รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จ ากัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละ 
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ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของส่วนภูมิภาค โดยการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค จะด าเนินการกระจายในสิ่ง ต่อไปนี้ 

1) การกระจายหน้าที่ เป็นกระจายภารกิจหน้าที่จากส่วนกลางที่ เป็นประโยชน์โดยตรงกับ  
ส่วนภูมิภาค ให้ส่วนภูมิภาครับผิดชอบด าเนินการเอง 

2) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจด าเนินการตามหน้าที่  
ที่ส่วนกลางกระจายไปให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 

3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม 
ให้กับส่วนภูมิภาค 

4) การกระจายความรับผิดชอบ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่ ที่รัฐกับผู้บริหาร
ส่วนภูมิภาค และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบ 

5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อม ที่มีอยู่ในส่วนกลางให้กับส่วนภูมิภาค  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถให้แก่ส่วนภูมิภาค เป็นการท าให้ส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปยังศูนย์สอบที่เป็นหน่วยงานจากสังกัดต่าง ๆ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการสอบสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว โดยมีการก าหนดศูนย์สอบ
ในการบริหารจัดการสอบให้สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ศูนย์สอบและสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมสอบในศูนย์สอบ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ(สพป.) 

ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 

ส ำนักกำรศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนัก
กำรศึกษำ 
เมืองพัทยำ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน 

ร.ร. สพป. 
ร.ร. สพม. 
ร.ร. เอกชน 
ร.ร. ตชด. 
ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัย 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
ร.ร. การศึกษาพิเศษ 
Home school 

ร.ร. อบต. 
ร.ร. เทศบาล 
ร.ร. อบจ 

ร.ร. กทม. ร.ร.เมือง
พัทยา 

ร.ร.เอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับควำมโปร่งใสในกำรจัดสอบ (Transparency) 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน อันจะท าให้ผลที่ได้จากการประเมินมีความน่าเชื่อ  
และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการประเมินครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อควมโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) กำรจัดสนำมสอบ 
การจัดสนามสอบ ให้ศูนย์สอบแต่ละแห่งก าหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ และทุก

สนามสอบในแต่ละศูนย์สอบจะต้องด าเนินการจัดสอบพร้อมกันในวันเดียวกัน ทั้งนี้  ศูนย์สอบต้องค านึงถึง
ความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบเป็นส าคัญ 

2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ 

กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน กรรมการบันทึกคะแนน นักการภารโรง และกรรมการอ่ืน ๆ  
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ โดยต้องค านึงถึง 
ความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ 

3) กำรรับแบบทดสอบ 
การรับแบบทดสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีระบบการขนส่ง

เอกสารที่มีความเคร่งครัดและปลอดภัยสูง 
3.1) ในการรับแบบทดสอบทุกศูนย์สอบ จะต้องให้ผู้ประสานงานระดับศูนย์สอบเป็น 

ผู้ลงนามทุกครั้ง และศูนย์สอบต้องเก็บรักษากล่องแบบทดสอบไว้ในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่คอย
ดูแลตลอดเวลา 

3.2) ศูนย์สอบส่งมอบแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ ให้กับประธาน
สนามสอบหรือตัวแทน ในตอนเช้าของวันสอบ 

3.3) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้แต่ละสนามสอบเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ที่สนามสอบ 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4) กล่องบรรจุแบบทดสอบ 
การบรรจุแบบทดสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะบรรจุแบบทดสอบ 

ใส่กล่องแยกเป็นรายห้องสอบ โดยกล่องบรรจุแบบทดสอบต้องแข็งแรงและปิดผนึกด้วยเทปกาว อนุญาตให้
ประธานสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบต่อหน้าตัวแทนกรรมการ
คุมสอบ 
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5) กำรติดตำมกำรบริหำรกำรทดสอบ 
5.1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษา ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบ ท าการติดตามตรวจเยี่ยม  
การบริหารการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จะสุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบ ในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

5.2) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 
6) กำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่โปร่งใสในกำรสอบ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ในความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง ได้แก่ 

- ศูนย์สอบที่ด าเนินการจัดสอบ 
- โทรศัพท์หมายเลข 0-2288-5783 และ 0-2288-5787 
- E-mail: evaluation.obec@gmail.com 
- facebook ของ กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
7) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้บุคลากรประจ าสนามสอบทุกท่าน
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ .ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 
เพ่ีอให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (ภาคผนวก จ)

mailto:evaluation.obec@gmail.com%20และ
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ตอนที่ 3 
กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ 

การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับภารกิจของ 
ศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และบทบาทของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ภำรกิจระดับศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบมีภาระหน้าที่และบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบริหารการทดสอบ ซึ่งได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการมาจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในเรื่องของการวางแผนการจัดสอบ การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยมีภารกิจส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสอบ 
3.1.2 ด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
3.1.3 ก ากับ ติดตามการด าเนินการสอบ 
3.1.4 รายงานผลการทดสอบ และเผยแพร่ 

3.2 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ 
3.2.1 ประธานศูนย์สอบ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

ที่เป็นศูนย์สอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เป็นศูนย์สอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ก าหนด โดยบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
3) ควบคุม ก ากับ ติดตามให้การด าเนินการบริหารการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ 

และสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4) พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบ

ทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
3.2.2 คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ 

คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานวัดและ
ประเมินผล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานศูนย์สอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
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1) ประสานงานการจัดสอบในด้านต่าง ๆ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์สอบและสนามสอบ 

2) ก ากับ และติดตาม ให้สถานศึกษาส่งข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลนักเรียน  
ในระบบ NT Access (http://nt.obec.go.th) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลนักเรียน 
4) ด าเนินการจัดสนามสอบในระบบ NT Access 
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access 
6) ดูแลและประสานงานเรื่องการน าส่งข้อมูลผู้มิสิทธิ์สอบในกรณีต่าง ๆ 
7) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 
8) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและ

ระดับสนามสอบ 
9) ประสานงานการรับส่งแบบทดสอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
10) บริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
11) รับแบบบันทึกคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (แบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2) และเอกสาร
ธุรการประจ าสอบจากสนามสอบ 

12) ศูนย์สอบตรวจสอบคะแนนการประเมินฯ ของแต่ละสนามสอบให้ถูกต้อง 
ตามแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ที่โรงเรียนส่งมาให้ศูนย์สอบ และยืนยันข้อมูลส่งใน
ระบบ NT Access 

13) จัดท ารายงานผลการทดสอบ ระดับศูนย์สอบ 
3.2.3 คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบ 

การสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม เพ่ือใช้ในการเก็บรักษา

แบบทดสอบ 
2)  ดูแล รักษาแบบทดสอบท่ีเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
3) ควบคุม ดูแล ก ากับการขนส่งแบบทดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ 
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3.2.4 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การด าเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการ

ระดับสนามสอบในระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ
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ตอนที่ 4 
กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ 

การบริหารจัดการสอบระดับสนามสอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับภารกิจของสนามสอบ 
คณะกรรมการระดับสนามสอบ คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ บทบาทของคณะกรรมการ  
ระดับสนามสอบ และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

4.1 ภำรกิจของสนำมสอบ 
ภารกิจของสนามสอบมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ 

และหลังการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) ก่อนกำรสอบ 

1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบ และด าเนินการตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด 
1.2) เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่สอบ ติดประกาศรายชื่อ  

ผู้เข้าสอบ 
1.3) ประสานงานกับศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ เพ่ือให้ศูนย์สอบได้เพ่ิม

ข้อมูลผู้เข้าสอบในระบบ NT Access 
1.4) รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบในเช้าวันที่ศูนย์สอบก าหนด 

2) ระหว่ำงกำรสอบ 
2.1) ด าเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส

และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการประเมินฯ 
2.2) รกัษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ 

3) หลังกำรสอบ 
3.1) ให้สนามสอบเก็บแบบทดสอบไว้ที่โรงเรียนตนเอง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
3.2) บันทึกคะแนนผลการประเมินฯ ลงในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึก

คะแนน 2 
3.3) น าข้อมูลผลการประเมินฯ ในแบบบันทึกคะแนน ไปกรอกในระบบ NT Access 

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกคะแนน จากในระบบ NT Access แล้วด าเนินการกรอกคะแนนให้ถูกต้อง 
หลังจากนัน้ให้อัฟโหลดไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่ง 
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4.2 คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย 
1) ประธานสนามสอบ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ ของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ 
2) กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา

หรือครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ โดยก าหนดให้มีกรรมการคุมสอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ ดังนี้ 
- กรรมการคุมสอบคนที่ 1 เป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนตนเอง 
- กรรมการคุมสอบคนที่ 2 เป็นครูผู้สอนที่มาจากต่างโรงเรียน และเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถในด้านการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง 
3) นักการภารโรง ได้แก่ นักการภารโรงของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ 
4) กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการระดับศูนย์สอบสามารถพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

4.3 คุณสมบัติของกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
1) เป็นข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้าง

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง 
3) มีความรับผิดชอบ 
4) ตรงต่อเวลา 
5) เก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี 
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด 

4.4 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
1) ประธำนสนำมสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบและด าเนินการตามคู่มือการจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด 
1.2) ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดสอบและข้ันตอนการด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ 
1.3) เตรียมความพร้อมสถานที่สอบ ก ากับการจัดห้องสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

และเอกสารการสอบอ่ืน ๆ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ และหน้าห้องสอบ 
1.4) รับ-ส่งแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ ระหว่างศูนย์สอบ และสนามสอบ 

(ในกรณีที่ไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมายผู้แทนเพ่ือให้ศูนย์สอบ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
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1.5) เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ ต่อหน้ า
ตัวแทนกรรมการคุมสอบ 

1.6) อนุมัติผู้ เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ที่ ไม่มี เลขที่นั่ งสอบ แล้วบันทึกใน 
แบบรายงาน (แบบ สพฐ.5) 1 ฉบับ ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อรายงานให้ศูนย์สอบทราบ 

1.7) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบ ฯ 

1.8) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบ
บกพร่องต่อหน้าที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและรายงานให้ศูนย์สอบทราบ 

1.9) ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2
ร่วมกับกรรมการคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NT Access 

1.10)  หลังเสร็จสิ้นการสอบ ให้น าส่งเอกสารประกอบการสอบกับศูนย์สอบ ดังนี้ 
- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
- แบบ  สพฐ.5 แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
- แบบ สพฐ.6 แบบค าขอแก้ไขข้อมูล 
- แบบบันทึกคะแนน 1 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
- แบบบันทึกคะแนน 2 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านออกเสียง 

2) กรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
2.1) ก ากับการด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและ

บริเวณใกล้เคียงให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ 
2.2) การด าเนินการคุมสอบ ขอให้ยึดตามแนวปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้เป็นหลักในการ

ปฏิบัติงาน 
2.3) ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ 
2.4) รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดข้ึน 

และห้ามบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าบริเวณห้องสอบ 
2.5) รักษาความลับของแบบทดสอบ ด้วยการไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืนดูหรือ

ถ่ายรูปแบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
2.6) ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
2.7) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และ

แบบบันทึกคะแนน 2 
2.8) บรรจุแบบทดสอบที่ตรวจแล้ว และแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึก

คะแนน 2 พร้อมเซ็นชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ใส่ซองแล้วน าส่งที่ประธานสนามสอบ 
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3) กรรมกำรบันทึกคะแนน 
น าแบบบันทึกคะแนนผลการประเมินฯ แบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึก

คะแนน 2 ไปกรอกข้อมูลผ่านระบบ NT Access 
4) นักกำรภำรโรง 

4.1) อ านวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบโดยด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
4.2) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการสอบให้เรียบร้อย ก่อนด าเนินการสอบและ

จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย 
4.3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบ 

2.1 แนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
2.1.1 กำรจัดสนำมสอบและห้องสอบ 

2.1.1.1 การจัดสนามสอบ 
ศูนย์สอบสามารถจัดสนามสอบตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย  

ของนักเรียนเป็นหลัก ถ้าหากโรงเรียนใดที่มีเด็กเข้าสอบเป็นจ านวนมาก หรือมีความยากล าบาก  
ในการเดินทางมายังสนามสอบ ศูนย์สอบสามารถแต่งตั้งโรงเรียนเหล่านี้เป็นสนามสอบได้เลย 

2.1.1.2 การจัดห้องสอบ 
(1) การจัดห้องสอบการอ่านรู้เรื่อง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดห้องสอบในแต่ละสนาม
สอบเป็น 3 ประเภท คือ 1) ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติที่ ใช้ข้อสอบปกติ) 2) ห้องสอบพิเศษ 1  
(ห้องเด็กพิเศษที่ ใช้ข้อสอบปกติ) 3) ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์  
และข้อสอบอักษรขยาย) 

โดยลักษณะการจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก จนถึง 
ห้องปกติสุดท้าย ตามด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามล าดับ 

 

 
 
 

 

หมำยเหตุ  การจัดห้องสอบของสนามสอบที่มีห้องพิเศษ 1 (เด็กพิเศษทีใ่ช้ข้อสอบปกติ) เพ่ือมิให้เด็กพิเศษเกิดความรู้สึกว่า
ตนเองแตกต่างจากเพ่ือน  ๆศูนย์สอบ/สนามสอบสามารถบริหารจัดให้นักเรียนสอบร่วมกับเด็กปกติได้ โดย
น าโต๊ะของเด็กพิเศษมาวางไว้ในห้องเด็กปกติ และด าเนินการจัดสอบตามปกติ แต่ตอนบรรจุกระดาษค าตอบ
กลับให้บรรจุแยกตามจ านวนห้องสอบที่ สพฐ. ส่งไป ตัวอย่างเช่น โรงเรียนชนาธิปวิทยา มีนักเรียน 10 คน มีห้อง
สอบ 2 ห้อง คือ ห้องปกติ อยู่ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 อยู่ 1 ห้อง ในวันสอบจริงศูนย์สอบอาจก าหนดโรงเรียนนี้มีห้อง
สอบ เพียง 1 ห้อง (ให้สอบร่วมกัน) ซึ่ง สพฐ.จะส่งข้อสอบไปสนามสอบ 2 ห้องสอบ (กล่อง) ดังนั้น ตอนแพ็ค
กระดาษค าตอบกลับขอให้แยกกล่องออกเป็น 2 ห้องสอบ (กล่อง) เหมือนที่ สพฐ. ส่งไป 

ห้องปกต ิ
ห้องที่ 1 

ห้องปกต ิ
ห้องสุดท้ำย 

ห้องพิเศษ 
1 

ห้องพิเศษ 
2 
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(2) การจัดห้องสอบการอ่านออกเสียง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.1.1.3 จ านวนนักเรียนในห้องสอบ 

ศูนย์สอบต้องก าหนดสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access ภายในช่วงเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยโปรแกรม NT Access จะท าการก าหนดห้องสอบในแต่ละสนาม
สอบโดยอัตโนมัติ ก าหนดจ านวนผู้เข้าสอบห้องละ 30 คน (ยกเว้นห้องสุดท้ายสามารถมีจ านวนนักเรียนได้
สูงสุด 35 คน) โดยการจัดห้องสอบจะจัดนักเรียนเข้าห้องสอบทีละโรงเรียน โดยเริ่มต้นที่นักเรียนในโรงเรียน
ที่เป็นสนามสอบก่อน หลังจากนั้นจะเรียงตามรหัสของโรงเรียนจากน้อยไปหามาก และการเรียงล าดับเลขที่
นั่งของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจะจัดเรียงตามท่ีโรงเรียนส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม NT Access 

ตัวอย่างเช่น ถ้าโรงเรียนกบินทร์วิทยาเป็นสนามสอบ มีโรงเรียนมาเข้าสอบ 3 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนกบินทร์วิทยา (รหัส 10003) มีนักเรียน 20 คน โรงเรียนนารีศึกษา (รหัส 10007) มีนักเรียน 10 คน 
และโรงเรียนชนาธิปวิทยา (รหัส 10009) มีจ านวนนักเรียน 20 คน การจัดห้องสอบจะเป็น ดังต่อไปนี้ 

1) มีจ านวนเด็กที่เข้าสอบทั้งหมด 50 คน ดังนั้นจะต้องมีห้องสอบทั้งสิ้น 2 ห้อง 
2) จัดเรียงนักเรียนเข้าห้องสอบ โดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อโรงเรียน ในที่นี้ คือ กบินทร์วิทยา 

คนที่ 1-20 นารีศึกษา คนที่ 1-10 และชนาธิปวิทยาคนที่ 1-20 ตามล าดับ ดังภาพ 
3) จัดนักเรียนเข้าห้องสอบ โดยจัดห้องสอบให้มีโต๊ะสอบทั้งหมด 5 แถว ๆ ละ 6 ตัว  

ถ้านักเรียนครบ 30 คน คนที่ 31 ให้จัดนักเรียนเข้าสอบในห้องถัดไป 
4) ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบที่โต๊ะนักเรียน โดยเรียงล าดับเลขที่นั่งสอบตามประกาศ  

สพฐ.2 ดังภาพต่อไปนี้ 

กรรมกำร 

คนที่ 1 

กรรมกำร 

คนที่ 2 

ข้อสอบ 
ติดโต๊ะ 

แบบบันทึก

คะแนน 

ข้อสอบส ำหรับ

กรรมกำร 
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2.1.2 กรณีผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (แบบ สพฐ.2)  

ซึ่งนักเรียนจะเข้าสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสนามสอบแล้ว โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) เข้าสอบในห้องสอบสุดท้าย โดยนั่งต่อจากเลขที่นั่งสอบ

สุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้น ๆ 
2) ให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ใช้แบบทดสอบส ารอง ส าหรับเลขท่ีนั่งสอบให้ใช้เลขที่นั่ง

สอบต่อจากเลขที่สุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้น ๆ 
3) ให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (แบบ สพฐ.3) 
4) ให้สนามสอบเพ่ิมชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) ในแบบบันทึกคะแนน 1 แบบบันทึก

คะแนน 2 และแบบบันทึกคะแนนผลการประเมินฯ ในระบบ NT Access ให้ครบถ้วน 
2.1.3 กรณีเด็กขำดสอบ 

1) ให้กรรมการคุมสอบ ระบุว่า “ขำดสอบ” ด้วยหมึกสีแดง ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.2 
2) ให้กรรมการคุมสอบขีดฆ่าชื่อนักเรียนที่ขาดสอบ และระบุว่าขาดสอบ ด้วยหมึกสีแดง  

ในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 
3) ให้กรรมการบันทึกคะแนน เลือกสถานะเป็น “ขำดสอบ” ในระบบ NT Access

กบินทร์วิทยำ นำรีศึกษำ ชนำธิปวิทยำ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

24

1 
23 

22 

21 

20 

19 

28 

29 

25

1 
26 

27 

30 

กรรมการคนที่ 1 

กรรมการคนที่ 2 

ห้องสอบที่ 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10

1 

11 

12 13 

14 

15 

16 

17 

18 19 

20 

กรรมการคนที่ 1 

กรรมการคนที่ 2 

ห้องสอบที่ 2 



คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2560 | 27 
 

 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนที่ 5  
เอกสำรในกำรจัดสอบ 

เอกสารในการประเมินความสามารถในด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเก่ียวกับเอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ และการรับส่งข้อสอบ
และเฉลย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

5.1 เอกสำรที่จัดส่งไปยังสนำมสอบ 
1) คู่มือการประเมินความสามารถในด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 

 
 

2) แบบทดสอบ ในการจัดสอบครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะบรรจุลงในกล่องให้แต่ละสนามสอบ โดยภายในกล่องจะมีซองแบบทดสอบส าหรับนักเรียน และส าหรับ
กรรมการ ดังภาพ 
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โดยในซองแบบทดสอบแต่ละซอง (แต่ละวิชา) ด้านหลังปิดปากซอง และปิดทับด้วย 
Security Seal เพ่ือป้องกันการเปิดก่อนถึงก าหนด ภายในซองประกอบไปด้วยแบบทดสอบส าหรับ
นักเรียนและส าหรับกรรมการตามจ านวนของนักเรียนที่สอบในห้องสอบนั้น ๆ ดังภาพ 
 

 
 

โดยแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขนาด 8.85 x 11.80 นิ้ว 
นอกจากนี้แบบทดสอบส ารองจะถูกส่งไปยังสนามสอบจ านวนร้อยละ 5 ของแบบทดสอบทั้งหมด หรือ
อย่างน้อย 1 ฉบับ/ห้องสอบ โดยจะถูกบรรจุอยู่กล่องแรกของแต่ละสนามสอบ 
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3) เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ ในการจัดสอบครั้งนี้ จะบรรจุเอกสารธุรการประจ า
สนามสอบใส่ลงในซองแยกออกจากกล่องแบบทดสอบ โดยมีเอกสารธุรการ ดังนี้ 

3.1) รายชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3.2) รายชื่อติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ 
3.3) แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ 
3.4) แบบ สพฐ.3 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
3.5) แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
3.6) แบบ สพฐ.6 แบบค าขอแก้ไขข้อมูล 
3.7) แบบบันทึกคะแนน 1 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
3.8) แบบบันทึกคะแนน 2 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านออกเสียง 
3.9) RT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่างประธานสนามสอบ/

กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ 
3.10) RT2 บัญชีจ านวนแบบทดสอบและเอกสารอ่ืน ๆ จากประธานสนามสอบถึง

ศูนย์สอบ 
3.11) ซองใส่แบบบันทึกคะแนนและเอกสารอ่ืน ๆ จากสนามสอบ 
3.12) สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 

หมำยเหตุ: ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ อยู่ในภาคผนวก 

5.2 กำรรับส่งแบบทดสอบ 
การรับส่งแบบทดสอบ การประเมินความสามารถในด้านการอ่านของผู้ เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) สพฐ.จะส่งซองเอกสารธุรการประจ าสนาม พร้อมคู่มือไปยังศูนย์สอบ ในวันที่ 6 - 10 

กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้ผู้แทนศูนย์สอบเซ็นรับเอกสาร ตามวันเวลาที่นัดหมาย 
2) สพฐ.จะส่งกล่องแบบทดสอบ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้ผู้แทน 

ศูนย์สอบเซ็นรับเอกสาร ตามวันเวลาที่นัดหมาย 
3) สนามสอบมารับแบบทดสอบที่ศูนย์สอบเช้าวันสอบ 
4) แบบทดสอบส ารอง (ร้อยละ 5) และกระดาษค าตอบส ารอง (ร้อยละ5) จะถูกส่งไปยัง

สนามสอบทุกแห่ง โดยจะถูกบรรจุไว้ในกล่องแรกของทุกสนามสอบ 
5) แบบทดสอบฉบับจริงที่ใช้สอบ แบบทดสอบส ารอง (ที่ไม่ได้ใช้) และกระดาษค าตอบ

ส ารอง (ที่ไม่ได้ใช้) เมื่อสอบเสร็จแล้วให้เผยแพร่ (แจกจ่าย) ให้แก่สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมสอบในสนามต่าง ๆ 
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ตอนที่ 6 
กำรรำยงำนผลกำรสอบ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะรายงานผลการประเมินให้กับนักเรียน 
ผู้เข้าสอบ โรงเรียน ศูนย์สอบหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และประเทศ  
ผ่านระบบ NT Access โดยแบบรายงานผลการสอบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ค่าสถิติผลการสอบ
รายด้าน และภาพรวม ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนก
เปรียบเทียบตามระดับต่าง ๆ คะแนนสอบรายองค์ประกอบและระดับคุณภาพรายสมรรถนะ เป็นต้น 

6.1 กำรรำยงำนระดับบุคคล 
นักเรียนสามารถเข้าดูผลการประเมินโดยการพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน จะแสดง 

แบบรายงาน ได้แก ่
R-Student 01: แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของนักเรียน 

6.2 กำรรำยงำนระดับโรงเรียน 
โรงเรียนสามารถเข้าดูผลการประเมินโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน ประกอบด้วย

แบบรายงาน ดังนี้ 
R-School 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน 
R-School 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของโรงเรียน 
R-School 03: แบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละสมรรถนะ 
R-School 04: แบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละ

องค์ประกอบ 
R-School 05: แบบรายงานผลค่าสถิติพื้นฐานจ าแนกนักเรียนรายคน 

6.3 กำรรำยงำนระดับศูนย์สอบหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของศูนย์สอบ ประกอบด้วย

ข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
R-Local 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
R-Local 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
R-Local 03: แบบรายงานผลการประเมินจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ 
R-Local 04: แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละองค์ประกอบ 
R-Local 05: แบบรายงานผลค่าสถิติพื้นฐานจ าแนกรายโรงเรียน 
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6.4 กำรรำยงำนระดับหน่วยงำนต้นสังกัด 
ต้นสังกัดสามารถเข้าดูผลการประเมินโดยรหัสผู้ เข้าใช้และรหัสผ่านของต้นสังกัด 

ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
R-Central 01: แบบรายงานผลการประเมินของต้นสังกัด 
R-Central 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของต้นสังกัด 
R-Central 03: แบบรายงานผลการประเมินจ าแนกรายสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ในแต่ละ

สมรรถนะ 
R-Central 04: แบบรายงานผลการประเมินจ าแนกรายสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ในแต่ละ

องค์ประกอบ 
R-Central 05: แบบรายงานผลค่าสถิติพื้นฐานจ าแนกรายสังกัดย่อย
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ภำคผนวก ก 
ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
(รำยบุคคล) 
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ภำคผนวก ข 
ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
(รำยโรงเรียน) 
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ภำคผนวก ค 
ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
รำยเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ (ศูนย์สอบ)
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ภำคผนวก ง 
เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ 

กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
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สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้ำสอบ 
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รำยชื่อติดหน้ำสนำมสอบ 
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รำยชื่อติดหน้ำห้องสอบ 
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แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (ส ำหรับเก็บไวท้ี่ศูนย์สอบ) 
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แบบ สพฐ.3 แบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
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แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส ำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบกำรสอบ 
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แบบ สพฐ.6 แบบค ำขอแก้ไขข้อมูล 
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แบบ RT 1  

บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบระหว่ำงประธำนสนำมสอบ/กรรมกำรกลำงกับ

กรรมกำรคุมสอบ 
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แบบ RT 2  

บัญชีส่งจ ำนวนกล่องกระดำษค ำตอบ และเอกสำรอื่น ๆ จำกประธำนสนำมสอบถึงศูนย์สอบ 
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ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แบบบันทึกคะแนน 1 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
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แบบบันทึกคะแนน 2 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง 
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ภำคผนวก จ 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏบิัติของผูเ้ข้ำสอบ 

ฉบับที ่2 พ.ศ.2555 และ  
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏบิัติของผูเ้ข้ำสอบ 

พ.ศ.2548 
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คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2560 | 63 
 

 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 





คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2560 | 65 
 

 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบคู่มือ 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายวิทยา บัวภารังษี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือ 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายสงกรานต์ วีระเจริญ ข้าราชการบ านาญ 

นางสาวจรุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศก์ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

นางสุภา แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 

นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 

นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

นางสุชญา บ ารุงกิจ ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

นางนิตยา รอดเข็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด (สวรรค์คงคา) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายวราวุธ วดวีรวิทย ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะบรรณำธิกำรกิจคู่มือ 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายวิทยา บัวภารังษี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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