


 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

1. จุดประสงค์การประเมิน 

๑) เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๒)  เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

๓)  เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เครื่องมือตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกคน 
ในทุกโรงเรียนทุกสังกัด 

ก าหนดวันสอบ 

            ประถมศึกษา  28  กุมภาพันธ์  -  6  มีนาคม  2561 
  มัธยมศึกษา  12 – 23  กุมภาพันธ์  2561 

หมายเหตุ ส าหรับ สพป.ที่จะจัดสอบนักเรียนพร้อมกันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถพิจารณา 
            จัดสอบระดับมัธยมศึกษาในช่วงเวลาเดียวกับประถมศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องจัดสอบให้มีความโปร่งใส 
             และเชื่อถือได้ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ดังตาราง 

ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลา (นาที) 

ป.๒ ภาษาไทย ๒0 10๐ ๕๐ 
ป.๔ ภาษาไทย 35 ๑๐๐ 9๐ 

คณิตศาสตร์ ๓๐ ๑๐๐ ๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐ ๑๐๐ 75 

ป.๕ ภาษาไทย 35 ๑๐๐ 9๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๐ ๑๐๐ ๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐ ๑๐๐ 75 

ม.๑ ภาษาไทย 4๐ ๑๐๐ ๙๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ 4๐ ๑๐๐ 9๐ 
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 ๑๐๐ 75 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 ๑๐๐ 60 

ม.๒ ภาษาไทย 4๐ ๑๐๐ ๙๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๑๐๐ 9๐ 
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 ๑๐๐ 75 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 ๑๐๐ 60 

 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

 ในการด าเนินการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานกลางในแต่
ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือส่งให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ข้อสอบมาตรฐานกลางดังนี้ 

๑.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส านักทดสอบทางการศึกษาด าเนินการสร้างข้อสอบ
ตามกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบและจัดส่งกรอบโครงสร้างแบบทดสอบพร้อมข้อสอบที่วัดในตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
ในแต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชั้นปีละ ๑ ฉบับ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ในการจัดสอบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 



๒.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลางแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. เขตพ้ืนที่การศึกษาติดต่อประสานงานโรงเรียนต่างสังกัดในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับการประเมิน
ดังกล่าว และให้ความร่วมมือโรงเรียนต่างสังกัดท่ีประสงค์จะเข้าร่วมการประเมินกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. เขตพ้ืนที่การศึกษาส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง แยกตามระดับชั้น
เป็นรายโรงเรียน และรายสังกัด ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณจัดสรรให้เขตพ้ืนที่การศึกษาในการจัดพิมพ์แบบทดสอบต่อไป 

5. เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามความจ าเป็นในการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง อาทิ คณะกรรมการจัดพิมพ์และท าส าเนาแบบทดสอบ คณะกรรมการ
ก ากับการสอบ  (ควรมีการสลับกรรมการก ากับห้องสอบโดยกรรมการไม่ควรก ากับห้องที่ตนเองสอน)
คณะกรรมการรับส่งข้อสอบเป็นต้น 

6. เขตพ้ืนที่ก าหนดตารางการสอบระหว่างช่วงที่ก าหนด ตามความพร้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียน โดยโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันต้องสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 

7. ส่วนกลางส่งต้นฉบับข้อสอบให้เขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านทางระบบ EPCC  ในวันที่ 31 มกราคม 2561 
8. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดพิมพ์ข้อสอบให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
9. เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดยต้อง

ด าเนินการสอบพร้อมกันทั้งเขตโดยอาจให้การด าเนินการสอบเป็นเนื้อเดียวไปกับการจัดสอบปลายภาคเรียนที่สองของ
โรงเรียน 

10. ก ากับ ติดตาม การสอบในวันสอบตามที่ก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการจัดสอบ และรายงานผลการก ากับ ติดตาม            
การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  

11. ผลสอบของนักเรียนแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน (เฉพาะสังกัด สพฐ.) 

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 
(๗๐%) 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน 
(๓๐%) 

- คะแนนจิตพิสัย 
- คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค 
- คะแนนตรวจงาน/โครงการ 
- คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 

ฯลฯ 
 

ข้อสอบกลางร้อยละ ๒๐ ของ 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 

๒๐

๑๐๐
× ๓๐ 

 
 คิดเป็นร้อยละ ๖ 

ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ๘๐ ของ
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 

๘๐

๑๐๐
× ๓๐ 

 
 คิดเป็นร้อยละ ๒๔ 

 12. ส่งผลการประเมินข้อกลางให้กับส านักทดสอบทางการศึกษา  ภายในวันที่วันที่ 20 มีนาคม 2561 

 



ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 แผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลางที่ก าหนดแผนการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน
โดยแต่ละส่วนมีบทบาท หน้าที่ในแต่ละช่วงเวลาได ้ดังนี้ 

สพฐ. โดย สทศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 

 สร้างและพัฒนาข้อสอบกลาง 

    (เม.ย. ๖๐ – ม.ค. ๖1) 
  

 ช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 

    ข้อสอบกลาง ช้ีแจงในการประชุมเขต 
    ท าหนังสือแจ้งเขต ช้ีผ่าน video  
    Conference  (พ.ย.60 - ม.ค. 61) 

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

    แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง    
    (พ.ย.60 - ม.ค. 61) 

 

 สรุปจ านวนนักเรียนแต่ละเขตเพื่อ 

   จัดสรรงบประมาณให้เขต 

   (พ.ย. – ธ.ค. 60) 

 แจ้งโรงเรียนส ารวจจ านวนนักเรียนและ 

   ส่งจ านวนนักเรียนให้ส่วนกลาง    
   (พ.ย. – ธ.ค. 60) 

 ส ารวจจ านวนนักเรียนของตนเอง 

   ส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา 

     (พ.ย. – ธ.ค. 60) 

 จัดส่งข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 
๑ ฉบับต่อระดับช้ันพร้อมโครงสร้างและ
เฉลยให้เขตพื้นท่ีการศึกษา 

    (30 ม.ค. ๖1) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  
   รับผิดชอบการใช้ข้อสอบกลาง 

    (ธ.ค.60 – ม.ค.61) 

 เตรียมความพร้อมนักเรียน/จัดการเรยีน
การสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวดัหลักสูตร    
(ธ.ค.60 – ม.ค.61) 

 ร่วมกับโรงเรียนก าหนดวันสอบ  
    (ธ.ค.60 – ม.ค.61) 

 ร่วมกับเขตก าหนดวันสอบ 

       (ธ.ค.60 – ม.ค.61) 

 จัดพิมพ์ข้อสอบ 

   (ก.พ. ๖1) 
 ร่วมกับเขตจัดพิมพ์ข้อสอบ 

     (ก.พ. ๖1) 
 ก ากับ ติดตาม การสอบ 

    (12 ก.พ. – 6 มี.ค. ๖1) 
 ก ากับ ติดตาม การสอบ 

    (12 ก.พ. – 6 มี.ค. ๖1) 
 จัดสอบ 

    (12 ก.พ. – 6 มี.ค. ๖1) 
 สรุปผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เ รี ยนด้ ว ยข้ อสอบมาตรฐ านกล า ง    
(เม.ย. ๖1) 

 ส่งผลการประเมินให้แก่ สทศ.สพฐ. 
    ( 6 - 20 มี.ค. ๖1) 

 ส่งผลการประเมินให้แก่เขต 

      ( 6 - 20 มี.ค. ๖1) 

 ติดตามการน าผลประเมิน 

    ไปใช้ของเขตและโรงเรียน 

    (เม.ย. – มิ.ย. ๖1) 

 น าผลประเมินไปใช้ในการวางแผน 

   การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน 

   ที่ต้องการความช่วยเหลือ  
    (เม.ย. – มิ.ย. ๖1) 
 
 
 
 
 
 
 

 น าผลสอบไปคิดเป็นร้อยละ ๒๐  
    ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน  
 หาจุดเด่น จดุด้อยของนักเรยีน  
    เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผูเ้รียน  
     และการเรียนการสอน  
 น าผลประเมินไปใช้ในการ   
   วางแผนพัฒนาและยกระดับ  
    คุณภาพของโรงเรียน 

    (เม.ย. – มิ.ย. ๖1) 
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