คูมือการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล
.........................................................................................................................
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อกํากับติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในชั้น ป.3
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพผูเรียน
2) เพื่อตรวจสอบความสามารถในการอานออก เขียนไดและคิดคํานวณได ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ ป.3
3) เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ สําหรับใชในกระบวนการตัดสินใจและกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศ เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและระดับสถานศึกษา
4) เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชัน้ ป.3
2. ตารางสอบ
วันสอบ
23 กุมภาพันธ 2554

24 กุมภาพันธ 2554

ภาคเชา
ภาคบาย
(08.30 – 12.00 น.)
(13.00 - 15.00)
แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
- การเขียน
- ภาษาไทย
- การคิดคํานวณ
- คณิตศาสตร
- วิทยาศาสตร
แบบทดสอบภาคปฏิบัติการอานออกเสียง

3. การจัดสอบ
1. แนวปฏิบัติการสอบแบบทดสอบปรนัย และขอสอบภาคปฏิบัตเิ ขียนตอบ (การเขียน การคิดคํานวณ)
การสอบแบบทดสอบปรนัยใหจดั หองสอบ มีที่นั่งสอบไมเกิน 35 คนตอหอง ในกรณี
ที่โรงเรียนมีหองเรียนหองเดียว และมีนกั เรียนเกิน 35 คน แตไมเกิน 40 คนอาจจัดหองสอบเปนหองเดียวกันได
แตควรจัดโตะใหมีระยะหางกันพอสมควรและไมควรจัดโตะใหอยูนอกหองสอบ กรณีจํานวนผูเขาสอบ
เกิน 40 คน ใหจดั หองสอบเพิ่ม ประกาศชื่อนักเรียนและแผนผังที่นั่งสอบติดที่หนาหองสอบทุกหอง พรอม
ขอมูลรายละเอียดของนักเรียนแตละคนทีต่ องระบายในกระดาษคําตอบ เชน รหัสโรงเรียน รหัสประจําตัว
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ประชาชนของนักเรียน 13 หลัก จัดเตรียมดินสอ 2B และยางลบใหนักเรียนหรือกําชับนักเรียนใหเตรียมติดตัวมา
ในวันสอบ ดําเนินการสอบตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1) ใหกรรมการกํากับหองสอบ ดําเนินการสอบตามตารางสอบที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสตูลกําหนดไว กอนเวลาเริ่มการสอบ เปดซองบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ กอนเปดให
ตรวจสอบความเรียบรอยของซอง (หากพบความผิดปกติใหรีบแจงและบันทึกเหตุการณตอหัวหนาสนามสอบเพื่อ
แจงศูนยประสานการสอบ) ใหกรรมการกํากับการสอบแจกกระดาษคําตอบและแบบทดสอบโดยคว่ําหนา
แบบทดสอบไวบนโตะที่นั่งสอบของนักเรียนจนครบ
2) ใหกรรมการกํากับหองสอบ อธิบายการกรอก / ระบายรหัสตามรายการตาง ๆ ที่ดานหนา
กระดาษคําตอบและชี้แจงวิธีการเขียนหรือระบายรหัสลงในชอง ตรงกับตัวเลขรหัสที่กรอกไวใหครบและถูกตอง
ตามคอลัมนที่กําหนด ดังนี้
รหัสโรงเรียน
จํานวน 10 หลัก
คอลัมนที่
1 – 10
ชั้น
จํานวน 2 หลัก
คอลัมนที่
11 – 12
หองสอบ
จํานวน 2 หลัก
คอลัมนที่
13 – 14
เลขที่
จํานวน 2 หลัก
คอลัมนที่
15 – 16
เลขที่บัตรประชาชน จํานวน 13 หลัก
คอลัมนที่
17 – 29
เพศ
จํานวน 1 หลัก
คอลัมนที่
30
เด็กพิเศษ
จํานวน 2 หลัก
คอลัมนที่
31 – 32
คําอธิบายรหัสตาง ๆ ดังนี้
รหัสโรงเรียน มีจาํ นวน 10 หลัก ใหใสรหัสโรงเรียนทีก่ ําหนดใหตามบัญชีกํากับจํานวนนักเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล
ชั้น มีจํานวน 2 หลัก ป.3 รหัส 13 (กระดาษคําตอบที่ใหตัวอยางจะกรอกและระบายไวแลว)
หองสอบ มีจํานวน 2 หลัก ใหใสเลขที่ของหองเรียนปกติ (01, 02, 03…..)
เลขที่ มีจํานวน 2 หลัก ใหใสเลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน (01, 02, 03…..)
ในกรณีจํานวนผูเขาสอบเกิน 35 คน และนักเรียนบางสวนตองไปสอบที่หองสอบอื่นยังคงใหนักเรียนใช
เลขที่หองสอบตามหองเรียนของนักเรียน และเลขที่นั่งสอบตามบัญชีเรียกชื่อเหมือนเดิม แมวาจะไปนั่งสอบที่
หองสอบอื่นก็ตาม ยกตัวอยางเชน
โรงเรียน ก มีนักเรียน ป.3/1 จํานวน 45 คน และ ป.3/2 จํานวน 44 คน ควรจัดหองสอบ และ
รหัสหองสอบ ดังนี้
หองสอบที่ 1 นักเรียนชั้น ป.3/1 เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อเลขที่ 1 – 35
รหัสหองสอบและเลขที่สอบ
นักเรียนคนที่ 1
0101
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นักเรียนคนที่ 2
0102
”
”
นักเรียนคนที่ 35
0135
หองสอบที่ 2 นักเรียนชั้น ป.3/2 เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อเลขที่ 1 – 35
รหัสหองสอบและเลขที่สอบ
นักเรียนคนที่ 1
0201
นักเรียนคนที่ 2
0202
”
”
นักเรียนคนที่ 35
0235
หองสอบที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนเกินมาจากหอง ป.3/1 จํานวน 10 คน ใชรหัสหองสอบ 01 และหอง ป.3/2
จํานวน 9 คน ใชรหัสหองสอบ 02 การลงรหัสหองสอบและเลขที่สอบเปนดังนี้
รหัสหองสอบและเลขที่สอบ
หอง ป.3/1
นักเรียนคนที่ 36
0136
”
”
นักเรียนคนที่ 45
0145
หอง ป.3/2
นักเรียนคนที่ 36
0236
”
”
นักเรียนคนที่ 44
0244
เลขประจําตัวประชาชน มีจํานวน 13 หลัก ใหใสตามทีก่ ําหนดอยูใ นบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
ทะเบียนบานของนักเรียนเอง การลงรหัสเลขที่บัตรประชาชนของนักเรียนจะเปนขอมูลที่สําคัญอยางยิ่งสามารถ
สืบคนขอมูลยอนกลับมาดูภายหลังได สําหรับนักเรียนทีไ่ มมีเลขประจําตัวประชาชน ใหใชรหัสโรงเรียน 10
หลักแรกตามดวยลําดับนักเรียนทีไ่ มมีเลขประจําตัวประชาชน 3 หลัก เริ่มที่ 001, 002….. รวมเปน 13 หลัก
เพศ มีจํานวน 1 หลัก กรอกตามเพศของผูเขาสอบ โดย เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2
เด็กพิเศษ นักเรียนที่เปนเด็กพิเศษที่มีความบกพรอง (ที่ไมรุนแรง) ใหกรอกรหัสตามประเภทของความ
บกพรอง (เด็กปกติ เวนวางไว) ทีร่ ะบุหมายเลขรหัสไว คือ
สายตา(บอด)
= 01
การเรียนรู (เขียน)
= 07
สายตา(เลือนราง)
= 02
การเรียนรู (คิดคํานวณ) = 08
การไดยนิ
= 03
การพูด
= 09
สติปญญา
= 04
พฤติกรรม
= 10
รางกาย
= 05
ออทิสติก
= 11
การเรียนรู (อาน)
= 06
ซอน
= 12
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สวนการสอบภาคปฏิบัติเขียนตอบ ใหนกั เรียนกรอกรหัสที่เวนชองวางไว แลวเขียนตอบในตัวคําถาม
สวนการดําเนินการสอบใหใชแนวดําเนินการเดียวกับแบบทดสอบปรนัย
3) ใหนักเรียนเปดแบบทดสอบพรอมกัน
4) กรรมการกํากับหองสอบย้ําเรื่องเวลาที่ใชในการสอบ
5) ในขณะที่นกั เรียนกําลังทําขอสอบ ใหกรรมการกํากับหองสอบตรวจความเรียบรอย และ
ปองกันการทุจริตโดยยืนทีม่ ุมใดมุมหนึ่งของหองในกรณีทมี่ ีผูสงสัยใหยกมือขึ้น เพื่อที่กรรมการกํากับหองสอบ
จะไดอธิบายขอสงสัยเปนรายบุคคลดวยเสียงเบา ๆ หรือถาขอสงสัยนั้นเปนสิ่งที่จะตองแจงใหนักเรียนทราบทั้ง
หองใหเขียนบนกระดาษ (กรรมการกํากับหองสอบตอบขอสงสัยเฉพาะกรณีที่ขอสอบพิมพไมชัดเจนหรือมี
ขอบกพรองอื่น ๆ เชน ขอความหายไปเนื่องจากการพิมพบกพรอง)
6) การเตือนเวลาการสอบในแตละตอน ใหดําเนินการเปนระยะ ๆ คือ ครึ่งของเวลาที่
กําหนดใหและเมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ควรเตือนอีกครั้งหนึ่ง
7) ในกรณีที่มีผูทําเสร็จกอนเวลาในแตละตอน ใหวางแบบทดสอบและกระดาษคําตอบไว
ที่โตะที่นั่งสอบ โดยปดแบบทดสอบและสอดกระดาษคําตอบไวแตไมอนุญาตใหออกจากหองสอบ (ยกเวน
ในชวงพักและในกรณีที่จําเปน)
8) เมื่อสอบเสร็จทุกตอนแลว ใหนกั เรียนนํากระดาษคําตอบสอดไวในแบบทดสอบ โดยใหหัว
กระดาษยื่นออกมาพอประมาณเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม แลวใหวางแบบทดสอบพรอม
กระดาษคําตอบไวที่โตะนั่งสอบของแตละคน กอนออกจากหองสอบ เตือนไมใหนําแบบทดสอบหรือ
กระดาษคําตอบ อกนอกหองสอบโดยเด็ดขาด
9) กรรมการกํากับหองสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ จากโตะที่นั่งสอบของนักเรียน
ทุกคน นํากระดาษคําตอบมาเรียงตามเลขที่นั่งสอบ หุมดวยใบเซ็นชื่อแลวบรรจุใสซอง นําสงหัวหนาสนามสอบ
ตรวจสอบจํานวนใหถูกตอง ปดผนึกพรอมลงลายมือชื่อกํากับใหเรียบรอย เพื่อรวบรวมสงศูนยประสานการสอบ
ตอไป
2. การจัดสอบภาคปฏิบัติความสามารถในการอานออกเสียง
1. คณะกรรมการคุมสอบตามคําสั่ง สพป.สตูล สอบภาคปฏิบัติการอานออกเสียงในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
2. คณะกรรมการ สอบนักเรียนทีละคน คนละ 5 นาที สําหรับนักเรียนที่รอสอบใหจัดรอในสถานที่
ที่นักเรียนไมสามารถไดยินเสียงการอานของนักเรียนทีก่ ําลังสอบอยู
3. สนามสอบจัดครูในโรงเรียนจํานวน 1 คน เพื่อดูแลนักเรียน เรียกนักเรียนเขามาสอบครั้งละ 1 คน
โดยคณะกรรมการคุมสอบมีขอความสําหรับนักเรียน 7 ขอความ แลวใหนกั เรียนสอบอานออกเสียงทีละคนๆละ
1 ขอความ เรียงตามลําดับจาก ขอความที่ 1 ถึง ขอความที่ 7 สวนคนตอไป(คนที่ 8) ก็เริ่มตนขอความที่ 1 ใหมไป
เรื่อย ๆ จนกระทั้งหมดทุกคนตามบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน (หองเรียนปกติ) ตัวอยางเชน
นักเรียนเลขที่ 1
อานขอความที่ 1
นักเรียนเลขที่ 2
อานขอความที่ 2
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”
”
นักเรียนเลขที่ 7
อานขอความที่ 7
นักเรียนเลขที่ 8
อานขอความที่ 1
นักเรียนเลขที่ 9
อานขอความที่ 2...........
เมื่อสอบเสร็จใหนักเรียนออกไปทันที และถาเปนไปไดควรจัดใหมีทางเขาและทางออกคนละทาง เพื่อปองกัน
ไมใหคุยหรือบอกขอสอบกับเพื่อนที่ยังไมไดสอบ
4. ขอความสําหรับกรรมการสอบใหคะแนน ประกอบดวย 5 ชุด ในแตละชุดมีขอความเรียงตามลําดับ
ขอความที่ 1 ถึงขอความที่ 7 (รวมจํานวนทั้งสิ้น 35 แผน)
5. คณะกรรมการสอบ บันทึกผลการสอบอานออกเสียงของนักเรียนตามคําที่ปรากฏในขอความสําหรับ
คณะกรรมการ โดยทําเครื่องหมาย หรือ รองรอย ทีค่ ณะกรรมการสอบทั้งสองคนตกลงกันลงบนคําที่นักเรียน
อานออกเสียง ไมถูกตอง เพื่อนําไปใหคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนตามเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
- คําที่มีเครื่องหมายกํากับเปนคําสําคัญ ทีจ่ ะใชในการประเมินความสามารถในการอานออกเสียงของ
นักเรียน ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุมคําเดียวกันกับกลุมคําทีป่ รากฏในเรื่องที่อาน จํานวน 9 กลุมคํา
- การตรวจใหคะแนน
กรณีที่ 1 นักเรียนอานไดตามเวลาที่กําหนด
ใหคณะกรรมการพิจารณาคําที่มีหมายเลขกํากับ โดยกลุม คําที่ 1 และกลุมคําที่ 2 มี 10 คํา แตละคํา
มีคะแนน 0.5 คะแนน สวนกลุมคําที่เหลือมีกลุมคําละ 5 คํา คําละ 1 คะแนน
กรณีที่ 2 นักเรียนอานครบตามเวลาที่กําหนด 5 นาที แตอานไมจบขอความ
ใหคณะกรรมการ ทําเครื่องหมายอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวา นักเรียนอานไดถึงคํานัน้ แลวคิด
คะแนนเฉพาะคําที่ไดอาน วาถูกตองมากนอยเพียงใดตามเกณฑในกรณีที่ 1
กรณีที่ 3 ขอความใดมีคําสําคัญซ้ําคํากัน เชน คําวา “เปน” (มีตัวเลขกํากับ) และคําวา “เปน” (ไมมี
ตัวเลขกํากับ) นักเรียนอานไดในคําใดคําหนึ่ง ใหถือวา นักเรียนอานคําสําคัญนัน้ ได ใหคิดคะแนน
- การบันทึกคะแนนรวมใหนับคําที่อานถูกตองในแตละกลุมคํา กลุมคําละ 5 คะแนน โดยคะแนนรวม
ทั้งหมดมีคาเทากับ 45 คะแนน สวนคําอื่นๆที่คณะกรรมการพบขอพกพรองในการอานของนักเรียน ใหทํา
รองรอยไวใหคณ
ุ ครูใชสําหรับพัฒนานักเรียนตอไป
6. การแปลความหมายของการประเมิน แปลความหมายจากคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 45 คะแนน ดังนี้
ระดับอานไมได
0 – 9 คะแนน
ระดับปรับปรุง
10 – 18 คะแนน
ระดับพอใช
19 – 35 คะแนน
ระดับดี
36 – 45 คะแนน
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7. เมื่อนักเรียนอานขอความจบ หรือใชเวลาครบตามที่กําหนด ( เวลา 5 นาที ) คณะกรรมการสอบให
นักเรียนหยุดอานทันที จากนั้นเรียกนักเรียนคนตอไป
8. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการทดสอบการอานออกเสียงของนักเรียนจนครบทุกคนแลว ใหคณะกรรมการ
รวมคะแนน แลวบันทึกคะแนนลงในชองบันทึกคะแนนการอานออกเสียงรายบุคคล และนําไปกรอกลงในแบบบันทึก
คะแนนรวมการทดสอบภาคปฏิบัตใิ นชอง การอานออกเสียง
9. คณะกรรมการกํากับการสอบ รวบรวมแบบบันทึกคะแนนรวมการทดสอบภาคปฏิบัติ (ขอ 8) สง
หัวหนาสนามสอบ สงศูนยประสานการสอบเก็บรักษาไว ณ ศูนยประสานการสอบ รอการบันทึกคะแนน
ภาคปฏิบัติการเขียนและการคิดคํานวณตอไป

