
 
 

 

แนวปฏิบัติการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) 
ด้วยระบบ TEPE Online 

----------------------------------------- 
ความเป็นมา 

จากการประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มีมติที่ประชุม เรื่อง การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๑ – ม.๓ )  
โดยมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบทดสอบ Tepe Online ให้สมบูรณ์  
และจัดหน่วยด าเนินการจัดสอบพร้อมกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านระบบ Tepe Online และระบบ 
ต้องไม่ติดขัด โดยให้ กศจ. เป็นผู้จัดสอบ หรือให้กระจายไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความพร้อม  
จัดสอบ โดยใช้แบบการทดสอบ ประเมินของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ซึ่งเปน็ระบบการทดสอบแบบเลือกตอบ  สามารถประมวลผลได้ทันที  ประกอบด้วยขั้นตอนและกรอบ 
การสอบวัดความรู้ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๕ ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ปฏิทินการด าเนินการ 
 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ประกาศกรอบมาตรฐานการประเมิน ตุลาคม ๒๕๕๙ สสวท.  

2 ครูพัฒนาตนเองก่อนการสอบ ตุลาคม ๒๕๕๙ – 
มีนาคม ๒๕๖๐ 

ครูพัฒนา
ตนเอง 

ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ 

๓ พัฒนาข้อสอบ / วิเคราะห์ข้อสอบ มีนาคม – เมษายน 
2560 

สสวท.  

4 ด าเนินการจัดสอบ 22 เมษายน ๒๕๖๐ สพท.ที่มี 
ความพร้อม 

 

๕ ตรวจข้อสอบตามกรอบมาตรฐาน 
การประเมิน 

เมษายน ๒๕๖๐ สสวท.  

6 ประกาศผลสอบตามกรอบมาตรฐาน 
การประเมิน 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ สพฐ.  

7 ครูพัฒนาตนเอง พฤษภาคม ๒๕๖๐   

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

กระบวนการด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เตรียมการด าเนินการโดยจัดให้มีการประชุม 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรด้าน ICT ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนยพั์ฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ Tepe Online ระดับภาค เมื่อวันที่ 
๒ – ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ก าหนดกระบวนการในการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายในการพัฒนา 
เป้าหมายในการพัฒนา คือ ข้าราชการครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ ๓ 

( ม.๑ – ม.๓ )  ทั้งท่ีสอนตรงกับคุณวุฒิวิชาเอกท่ีจบการศึกษา และไม่ตรงกับคุณวุฒิวิชาเอกท่ีจบการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเชิญครูต่างสังกัด เช่น ครูโรงเรียนเอกชนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจเข้าร่วมการทดสอบ  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดด้ าเนินการส ารวจจ านวนครูผู้สอนที่มีอยู่จริงของทุกจังหวัดเพ่ือวางแผน
จัดท าระบบรองรับการสอบ   ประกอบด้วยข้อมูลรหัสประจ าตัวประชาชน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ
สอน เพื่อจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลบุคคล ฐานข้อมูลในการจัดท ามาตรฐานการประเมินความรู้ การวางแผน
สนามสอบเลขท่ีนั่ง และข้อมูลในการเป็น ID Plan ตามมาตรฐานการประเมินประกอบการพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานความรู้ 

๒. การจัดท าแบบทดสอบประเมินความรู้ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท ากรอบ

มาตรฐานความรู้ในการประเมิน  และ แบบทดสอบในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และประมวลผลตามกรอบ
มาตรฐานความรู้ โดยวิเคราะห์คุณลักษณะของข้อสอบ โดยมีเนื้อหาของข้อสอบตามกรอบมาตรฐานความรู้  
ที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ และวิชาชีพ ลักษณะของข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบบ Multi Random  
วันเวลาในการสอบจะด าเนินการสอบท้ังเช้าและบ่าย เช่น วิชาคณิตศาสตร์ สอบภาคเช้า วิชาวิทยาศาสตร์สอบ
ภาคบ่าย ครูที่เข้าสอบสามารถทราบผลคะแนนได้ทันที่ท่ีสอบเสร็จ และ สสวท. จะประเมินตามมาตรฐานความรู้
จากแบบทดสอบเพ่ือแบ่งกลุ่มผู้พัฒนาตามจุดแข็งจุดด้อยตามเนื้อหาโดยจะน ากลับไปประเมินและประกาศให้ครู
ทราบตามกรอบมาตรฐานความรู้ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งรูปแบบวิธีการดังกล่าวควรให้มีการทดสอบเพ่ือ
การประเมิน ๓ ปีต่อครั้ง และขยายการพัฒนาไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรในวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 

๓. หน่วยด าเนินการจัดสอบ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็น 

สนามสอบเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ โดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการอ านวยการสอบ คณะกรรมการด าเนินการสอบ 
ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองที่เป็นสนามสอบ   ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีครูเข้ารับการทดสอบ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ ICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ ICT ของสถานศึกษา โดยจะด าเนินการประชุม 
เป็นระยะ ดังนี้ เตรียมการสอบ ก่อนการทดสอบ และหลังการสอบ ส าหรับสนามสอบได้ก าหนดให้โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกจังหวัดซึ่งมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี 
เป็นหน่วยด าเนินการจัดสอบ หรือสนามสอบ  ซึ่งในปัจจุบันจากฐานข้อมูลเดิมมีความพร้อม รวม 77 จังหวัด  
207 โรงเรียน  รับผู้เข้าสอบได้ทั้งประเทศได้ครั้งละ  21,275 คน  ดังนี้ 
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- ภาคกลาง                    18 จังหวัด   44 โรงเรียน  รับผู้เข้าสอบได้   4,800 คน 
- ภาคตะวันออก                8 จังหวัด   ๑๗ โรงเรียน  รับผู้เข้าสอบได้    1,875 คน 
- ภาคเหนือ                    17 จังหวัด   4๗ โรงเรียน  รับผู้เข้าสอบได้   4,675 คน 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด   66 โรงเรียน  รับผู้เข้าสอบได้   6,750 คน 
- ภาคใต้                        14 จังหวัด   33 โรงเรียน  รับผู้เข้าสอบได้   3,175 คน 

๔. การเตรียมระบบการทดสอบ 
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ระบบมีเสถียรภาพไม่ติดขัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการส ารวจความพร้อมของระบบเทคโนโลยีของสถานศึกษาดังกล่าว ดังนี้ 
     4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ 
     สถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทดสอบซึ่งจะต้องเป็น

ระบบปฏิบัติการ Window 7 ขึ้นไป ที่มีหน่วยความจ า Ram ไม่น้อยกว่า ๑ GB   จ านวนห้องคอมพิวเตอร์  
ที่เป็นห้องสอบ ส ารวจประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือประสานขอเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ระบบให้เพียงพอจากผู้ให้บริการ internet โดยกอ่นด าเนินการสอบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามความจ าเป็นในการด าเนินการทดสอบคิดอัตราส่วน 25 คน เป็น 1 ห้อง
สอบ/ผู้คุมสอบ 2 คน ทั้งนี้ ในวันสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ในการสอบจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ของสนามสอบเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนหรือไอแพท  โทรศัพท์มือถือทุกชนิดท าข้อสอบ  
ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการสอบของสนามสอบทุกคนจะเชื่อมต่อกับระบบ TEPE Online เท่านั้น  
จะต้องล็อคเครือข่ายมิให้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อ่ืน โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมี File 
ให้สนามสอบ Download ล็อคระบบการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อ่ืนเตรียมไว้ให้ 

               4.2 ระบบการสอบและแบบทดสอบ 
         4.2.1 แบบทดสอบจะเป็นแบบสุ่ม Multi Random มี IP ประจ าข้อ เพื่อป้องกันการ

ลอกค าตอบ ระบบการสอบในแต่ละวิชาแบ่งออกเป็นสองช่วง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่ละช่วงให้มีเวลาพักได้ 
15 นาที ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์สอบภาคเช้า ช่วงแรก 45 ข้อ ช่วงหลัง 45 ข้อ ระบบจะบันทึกข้อมูลและตัดการ
ท างานทันทีที่หมดเวลาในแต่ละช่วง เมื่อเข้าสอบช่วงหลังจะเป็นข้อสอบชุดใหม่ไม่สามารถย้อนกลับไปท าข้อสอบ
ชุดเดิมในช่วงแรกได้อีก ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะด าเนินการสอบในภาคบ่ายช่วงแรก 120 ข้อ ช่วงหลัง 120 ข้อ 

                   4.2.2 การจดัท าแบบทดสอบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) จะด าเนินการจัดท าแบบทดสอบมากกว่าหนึ่งชุด และเป็นแบบสุ่มตัวเลือก โดยใช้การเก็บตัวกรรมการ
จัดท าแบบทดสอบระหว่างการออกข้อสอบจนสอบเสร็จ แบบทดสอบจริงเมื่อด าเนินการจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะน าเข้า Server กลางที่ส่วนกลาง มีระบบป้องกันโดยใช้ Firewall, Username password และผ่าน Admin 
หลักของแบบทดสอบ (สสวท.)  ซ่ึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  สนามสอบ จะไม่สามารถเห็นหรือดาวน์โหลดข้อสอบได้ ข้อสอบจะถูกส่งตรงจาก 
สสวท. ถึงผู้สอบแต่ละห้องสอบในวันสอบตาม ID ของผู้เข้าสอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องเคยลงทะเบียนเรียนใน
ระบบ TEPE Online หรือในกรณีไม่เคยเรียน TEPE Online จะต้องลงทะเบียนในระบบ TEPE Online        
ใส่ภาพถ่ายหน้าตรง ให้เห็นได้ชัดเจน จึงจะสามารถดาวน์โหลดเพื่อข้อสอบในวันสอบ และจะต้องได้รับ 
Password จากกรรมการผู้คุมสอบอีกข้ันหนึ่งจึงจะสามารถท าข้อสอบได้ 

       4.2.3 ลักษณะข้อสอบจะมีทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ ทั้งโจทย์และค าตอบ ในกรณีท่ีมี
การค านวณจากสูตรหรือเครื่องคิดเลขระบบจะแนบสูตร และ เครื่องคิดเลขมาให้ ให้ผู้เข้าสอบสามารถใช้การได้
จาก Icon หน้าจอ รวมทั้งจะต้องใช้เครื่องคิดเลขที่จัดท าให้ไว้ในระบบการสอบเท่านั้น     ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ



๔ 
 

 

น าอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ทุกชนิด, เครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบและไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขท่ีมีอยู่ใน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

     4.2.4 ในการจัดท าข้อสอบหรือแบบทดสอบ ผู้เข้าสอบสามารถข้ามข้อ และกลับมา 
ท าข้อที่ข้ามภายหลังได้ ทบทวนข้อสอบได้ ข้อใดท าแล้ว ตอบแล้วจะมี Drop – down แสดงการเลือก และ 
จะมี Counter แสดงที่หน้าจอให้เห็นว่าท าแล้วกี่ข้อ เหลือกี่ข้อที่ไม่ได้ท า เมื่อเลือกค าตอบแต่ละข้อแล้วให้  
Click ยืนยัน ก่อนไปท าข้อต่อไป และเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จทุกข้อแล้วให้ Click จบการท างานเพ่ือยืนยัน 
ซึ่งจะถือเป็นการยืนยันว่าได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะมีผลให้ไม่สามารถท าข้อสอบได้อีกถือว่า 
เป็นการส่งกระดาษค าตอบโดยอัตโนมัติ ระบบจะตัดการท างานของเครื่องนั้นทันที 

๕. การพิสูจน์ยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดด้ าเนินการส ารวจจ านวนครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มีอยู่จริงและข้อมูลรหัสประจ าตัวประชาชน เพ่ือใช้ในการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน าไปลงในระบบ ทั้งนี้ กรณีจ าเป็นหากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าสอบ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบจะต้องด าเนินการน าชื่อเข้าห้องสอบให้แล้วเสร็จก่อนการสอบจริงไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง มิฉะนั้นผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับข้อสอบและ รหัสการเข้าสอบ เพ่ือพิสูจน์ตัวบุคคลจากระบบจะไม่
สามารถท าข้อสอบได ้  

ทั้งนี้ ในการสอบก าหนดให้มีกรรมการคุมสอบ ๒ คน ต่อผู้เข้าสอบ ๒๕ คน  ควรมีระบบกล้อง
วงจรปิดที่ควบคุมด้วยกรรมการกลางสนามสอบ โดยให้ยึดถือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบอย่างเคร่งครัด 
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินการทดสอบ 
 การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๑ – ม.๓)  
ด้วยระบบ TEPE Online เป็นระบบการทดสอบที่เชื่อมโยงกับพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาระบบการทดสอบเพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนา
ตรงกับความต้องการตามจุดแข็งและจุดด้อยมีการแสดงผลตามมาตรฐานการประเมินที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับผู้ด าเนินการทดสอบ และผู้เข้ารับการทดสอบ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
บทบาทหน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่การจัดท าระบบทดสอบข้าราชการครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๑ – ม.๓) ด้วยระบบ TEPE Online ดังนี้ 

๑. จัดท า พัฒนาระบบการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วง
ชั้นที่ ๓ ( ม.๑ – ม.๓)  ด้วยระบบ TEPE Online ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒. ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๓. ประสานงานด้านการบริหารจัดการการทดสอบ การจัดท าข้อสอบในสอดคล้องกับ

บริบทของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานใน

สังกัดท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ 



๕ 
 

 

๕. สนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ งบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ 

๖. จัดท า และพัฒนาระบบการพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional learning Community : PLC ต่อเนื่องจากการ
ทดสอบท่ีเชื่อมโยงกับระบบความก้าวหน้าทางต าแหน่งและวิทยฐานะในอนาคต 

๗. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการทดสอบและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
บทบาทหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยด าเนินการทดสอบ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีเ่ป็นที่ตั้งของสนามสอบเป็นหน่วยด าเนินการทดสอบที่ได้รับมอบ
อ านาจหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. ด าเนินการทดสอบข้าราชการครูในสังกัด และครูต่างสังกัด เช่น ครูของส านักงานเขต
พ้ืนที่อ่ืน ครูโรงเรียนเอกชนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครูในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือครูต่างสังกัดอ่ืน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการ
ทดสอบ 

๒. แจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบถึง
รายละเอียดพร้อมทัง้ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการทดสอบและการประเมินผลในการทดสอบ
ข้าราชการคร ู ด้วยระบบ TEPE Online อย่างทั่วถึง 

๓. ตรวจสอบข้อมูลครู ในสังกัดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาจากระบบ TEPE 
Oline และกรอกข้อมูลที่จ าเป็นเพิ่มเติมตามรายการที่มีในระบบ เช่น สอนตรงหรือไม่ตรงวิชาเอกท่ีส าเร็จ
การศึกษา ประเภทสถานศึกษาและขนาดสถานศึกษาที่ครูสังกัด 

๔. วางแผน เตรียมการ จัดท าปฏิทินการทดสอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดตามหลักสูตรการการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วงชั้นที่ ๓  
( ม.๑ – ม.๓)  ด้วยระบบ TEPE Online 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เป็นสนามสอบเป็นผู้อ านวยการการด าเนินการสอบ และแต่งตั้งให้มีประธานสนามสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การทดสอบ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการทดสอบที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้บริหารจัดการการสอบ (Admin) ของสนามสอบ คณะกรรมการกลางของ
สนามสอบ  คณะกรรมการจัดห้องสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสอบ 
กรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการอ่ืนตามความจ าเป็น โดยให้มีจ านวนตามความเหมาะสมที่ผู้อ านวยการ
การด าเนินการสอบ เห็นสมควร 

ทั้งนี้ ให้มีอ านาจในการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รอง, ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดส่งครูเข้ารับการทดสอบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการ
ได้ 

๖. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจัดส่งครูเข้ารับการทดสอบ 
๗. รวบรวม และ ประกาศรายชื่อข้าราชการครูในสังกัดและของเขตพ้ืนที่ที่ส่งครูเข้ารับ

การทดสอบ และรายชื่อสนามสอบ ห้องสอบให้ครทูี่จะเข้าสอบได้ทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ โดย
วิธีการติดประกาศที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ จัดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่



๖ 
 

 

ส่งครูเข้ารับการทดสอบ จัดส่งให้ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบ เพ่ือให้ครู 
ที่จะเข้าสอบทราบอย่างทั่วถึง 

๘. จัดส่งรายชื่อผู้บริหารจัดการการสอบ  (Admin ของเขตพ้ืนที่ที่ด าเนินการสอบ) และ
ผู้ใช้ข้อมูล (Admin) ของเขตพ้ืนที่ให้ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพค.สพฐ.) เพ่ือ
ก าหนดสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบการทดสอบ 

๙. จัดสนามสอบ ห้องสอบ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความช านาญด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้เข้าสอบ 

๑๐. ก ากับ ดูแล ป้องกันให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง ปลอดภัย
ปราศจากการทุจริต และด าเนินการให้เป็นไปตามตามระเบียบของทางราชการ โดยให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบเป็นผู้อ านวยการการด าเนินการสอบมีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ 
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑. รายงานผลการทดสอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบเมื่อ 
เสร็จสิ้นการทดสอบ 

๑๒. ด าเนินการพัฒนาให้ครูอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
Professional learning Community : PLC ให้สอดคล้องต่อเนื่องกับผลการประเมินตามมาตรฐาน   
จากการทดสอบ 
 
บทบาทหน้าทีข่องส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่ส่งครูเข้ารับการทดสอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เป็นหน่วยงานจัดส่งครูเข้ารับ 
การทดสอบ มีอ าหนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการรวบรวม และจัดส่งรายชื่อครูในสังกัด และครูต่างสังกัด เช่น ครูโรงเรียน
เอกชนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วย
ด าเนินการทดสอบ 

๒. แจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทราบถึงรายละเอียดพร้อมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการทดสอบและการประเมินผลในการ
ทดสอบข้าราชการครู  ด้วยระบบ TEPE Online อย่างทั่วถึง 

๓. ตรวจสอบข้อมูลครู ในสังกัดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาจากระบบ TEPE 
Oline และกรอกข้อมูลที่จ าเป็นเพิ่มเติมตามรายการที่มีในระบบ เช่น สอนตรงหรือไม่ตรงวิชาเอกท่ีส าเร็จ
การศึกษา ประเภทสถานศึกษาและขนาดสถานศึกษาที่ครูสังกัด 

๔. วางแผน เตรียมการ การทดสอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ตามหลักสูตรการการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๑ – ม.๓)  
ด้วยระบบ TEPE Online ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วยด าเนินการทดสอบ 

๕. ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วย
ด าเนินการทดสอบ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วยด าเนินการทดสอบเป็นผู้อ านวยการ ด าเนินการสอบและให้มี   
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อ านาจในการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รอง, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีจัดส่งครูเข้ารับการทดสอบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการและเป็นผู้บริหารจัดการ
ข้อมูลผู้เข้าสอบ (Admin เขตพ้ืนที่) และ ผู้ใช้ข้อมูล (Admin)  

๖. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีด าเนินการทดสอบ 
๗. แต่งตั้งให้มีผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบ  (Admin ของเขตพื้นที่) และจัดส่ง

รายชื่อ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ด าเนินการสอบเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ และ
ก าหนดสิทธิ์ในการใช้ระบบ  ทั้งนี้ ระบบจะก าหนดสิทธิ์ให้เป็นผู้ใช้ข้อมูล (Admin) ของเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้ดู
รายงานต่าง ๆ จากการทดสอบได้ 

๘. รวบรวม และ ประกาศรายชื่อข้าราชการครูในสังกัดให้ครูที่จะเข้าสอบได้ทราบ วัน 
เวลา และสถานที่สอบ โดยวิธีการติดประกาศที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งเวียนให้สถานศึกษาในสังกัด 
และประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ครูที่จะเข้าสอบทราบอย่างทั่วถึง 

๙. ก ากับ ดูแล ป้องกันให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง ปลอดภัย
ปราศจากการทุจริต และด าเนินการให้เป็นไปตามตามระเบียบของทางราชการ ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ ให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐. ด าเนินการพัฒนาให้ครูอย่างต่อเนื่องด้วยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
Professional learning Community : PLC ให้สอดคล้องต่อเนื่องกับผลการประเมินตามมาตรฐาน   
จากการทดสอบ 
 
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารจัดการระบบ (Admin) แต่ละระดับและหน้าที่ 

  เนื่องจากการด าเนินการทดสอบครั้งนี้ใช้วิธีการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ จึงต้องมีระบบ
บริหารจัดการทดสอบผ่านเว็บบราวเซอร์ และผู้บริหารจัดการระบบ (Admin) เพ่ือด าเนินการก าหนดสิทธิ์การใช้
งานผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารจัดการหลักสูตร ข้อสอบ และผู้เข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดผู้บริหารจัดการระบบหรือผู้ดูแลระบบ (Admin) ในขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

 1 ผู้ดูแลระบบ (Admin ของ สพฐ.)  คือ บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีหน้าที่ในการดูแลระบบการทดสอบทั้งหมด มีจ านวน 1 USER มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

   1.1 เพ่ิม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (สพฐ.) 
  1.2 เพ่ิม ลบ แก้ไข หลักสูตรที่จะท าการทดสอบ 
  1.3 เพ่ิม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ผู้บริหารจัดการหลักสูตร (สพฐ.) 
  1.4 ตั้งค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ด าเนินการทดสอบ 
  1.5 ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบ 
  1.6 ส ารองข้อมูลระบบ 
  1.7 เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง 
  1.8 เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลหน่วยงาน เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
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         2. ผู้บริหารจัดการหลักสูตร (Admin ของ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.)  
คือ บุคลากรของ สพค. สพฐ. ที่ได้รับการก าหนดสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ (Admin ของ สพฐ.) ตามข้อ 1 จ านวน 1 
USER และผู้บริหารจัดการหลักสูตรหรือตนเองสามารถก าหนดสิทธิ์เพิ่ม USER ระดับเดียวกันได้อีกจ านวนเท่าใด
ก็ได้ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  2.1 เพ่ิม ลบ แก้ไข รายละเอียดหลักสูตร 
  2.2 เพ่ิม ลบ แก้ไข รายวิชา 
  2.3 เพ่ิม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ผู้บริหารจัดการข้อสอบ (สสวท.) 
  2.4 เพ่ิม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ผู้บริหารจัดการการสอบ (เขตพ้ืนที่ที่ด าเนินการสอบ) 
  2.5 ดูรายงาน รายชื่อจ านวน ผู้เข้าสอบ 
  2.6 ก าหนดวันสอบ เวลาสอบ และช่วงเวลาที่อนุญาตให้ท าข้อสอบ 

 2.7 เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง 
3 ผู้บริหารจัดการข้อสอบ (Admin สสวท.) ได้รับการก าหนดสิทธิ์จากผู้บริหารจัดการหลักสูตร 

(2) จ านวน 1 USER และตนเองสามารถก าหนดสิทธิ์เพ่ิม USER ระดับเดียวกันได้อีกจ านวนเท่าใดก็ได้ มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

  3.1 เพ่ิม ลบ แก้ไข มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์หรือรายการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ิม ลบ แก้ไข ระดับความยากง่ายของข้อสอบ 
  3.3 เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อสอบ ค าตอบ เฉลยข้อสอบ 
  3.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
  3.5 ดูรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อและรายตัวเลือก 
                    3.6 เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง 

4. ผู้บริหารจัดการการสอบ (Admin เขตพ้ืนที่ที่เป็นสนามสอบ) ได้รับการก าหนดสิทธิ์จาก
ผู้บริหารจัดการหลักสูตร (2)  จ านวนเขตพ้ืนที่ที่เป็นสนามสอบละ 1 USER  ตามท่ีผู้อ านวยการการด าเนินการ
สอบหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ด าเนินการสอบได้แต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 4.1 เพ่ิม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ ผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบ (ทุกเขตพ้ืนที่) 
 4.2 ก าหนดสถานที่สอบ ห้องสอบ จ านวนและรายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง 
 4.3 เพ่ิม ลบ ชื่อ และรหัสผ่านผู้เข้าสอบ 
 4.4 ออกรายงานรหัสผ่านรายบุคคล และรายห้อง 
          4.5 เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง 
 4.6 เพ่ิม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ ผู้คุมสอบ 
5. ผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบ (Admin เขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานของผู้เข้าสอบ) 

ได้รับการก าหนดสิทธิ์จากผู้บริหารจัดการการสอบ (4) จ านวน 1 USER/เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   5.1 เพ่ิม ลบ แก้ไข ตรวจสอบและดูรายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ 
   5.2 ดูรายงานผลการสอบของผู้เข้าสอบ 
   5.3 เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง 
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  6. ผู้บริหารจัดการระบบ (Admin) ทุกระดับทั้งของ สพฐ./สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานที่ส่งผู้เข้าสอบ รวมทั้งผู้เข้าสอบ 
จะได้รับการก าหนดสิทธิ์จากระบบ จ านวน 1 USER ให้เป็นผู้ใช้ข้อมูลสามารถดูรายงานข้อมูลการทดสอบได้ 
  7. ผู้เข้าสอบ (ข้าราชการครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) 
ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบ และ รหัสผ่านผู้เข้าสอบจากผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบ (Admin เขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานของผู้เข้าสอบ) และจะท าข้อสอบได้จะต้องได้รับรหัสผ่านจากกรรมการผู้คุมสอบ 
  ทั้งนี้ ผู้บริหารจัดการระบบหรือ Admin ทุกระดับต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกในระบบ TEPE 
Online ใส่ภาพถ่ายหน้าตรง ทางเว็บไซต์ www.tepeonline.org หากไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก TEPE 
Online แล้ว Admin ที่ก าหนดสิทธิ์ให้จะไม่สามารถพบชื่อในระบบ และจะไม่สามารถก าหนดสิทธิ์ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 
 
บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครู/ครูที่จะเข้ารับการทดสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. สมัครเข้าเป็นสมาชิกในระบบ TEPE Online ใส่ภาพถ่ายหน้าตรง ที่เห็นใบหน้าได้
ชัดเจน โดยสมัครทางเว็บไซต์ www.tepeonline.org หากไม่สมัครเข้าระบบ TEPE Online จะ
ไม่สามารถเข้าสอบได้ และAdmin เขตพื้นที่ท่ีเป็นสนามสอบจะไม่สามารถพบช่ือใน
ระบบ และควรใช้รหัสประชาชน 13 หลักเปน็รหัสของ USERNAME และ PASSWORD 
เพื่อป้องกันการลืมรหสั 

๒. ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดเพ่ือทราบถึง
รายละเอียดในการทดสอบ สนามสอบ ห้องสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบ 
 3. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร วิธีการ ขั้นตอน และฝึกการท าแบบทดสอบออนไลน์ในการ
ทดสอบ ทางเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
http://www.ipst.ac.th/index.pgp 
 4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด ละ
เว้นจากการทุจริตทุกประการเพราะอาจถูกด าเนินการทางวินัยและการด าเนินคดีจากกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ในการสอบห้ามมิให้น าเอกสาร เครื่องคิดเลข อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด ไอแพท แท็ปเลท 
โทรศัพท์มือถือทุกประเภท เข้าห้องสอบ และให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของห้องสอบเท่านั้น 
 5. เมื่อด าเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยให้ติดตามผลการสอบ ตามแบบรายงานมาตรฐานการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional learning 
Community : PLC ให้สอดคล้องต่อเนื่องกับผลการประเมินตามมาตรฐานจากการทดสอบ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดท าระบบการทดสอบครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระบบ TEPE Online ก าหนดวัน เวลา สถานที่ด าเนินการทดสอบ 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งรายชื่อข้าราชการครูที่สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดตรวจสอบและยืนยันรายชื่อ ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รายชื่อครูจากการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ 

http://www.tepeonline.org/
http://www.tepeonline.org/
http://www.ipst.ac.th/index.pgp


๑๐ 
 

 

3. ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบตรวจสอบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือวางแผนการจัดส่งข้อสอบแบบออนไลน์ 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งรายชื่อข้าราชการครูที่สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนทีเ่ขตพ้ืนการศึกษาน ารายชื่อเข้าห้องสอบที่จัดไว้ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่เขตพ้ืนการศึกษาประกาศให้ครูได้ทราบก าหนดการ วัน เวลา สถานที่
สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบให้ครูทราบ 

6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ
และน าข้อสอบเข้าสู่ระบบถึงผู้เข้าสอบโดยตรง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบด าเนินการจัดสอบตามเป้าหมายที่ก าหนด  
8. การประกาศผลการทดสอบ ครูผู้เข้าสอบสามารถดูคะแนนรวมของตนเองได้ทันทีเมื่อ

ด าเนินการทดสอบเสร็จแต่ละวิชา และจะสามารถดูรายละเอียดจากผลการประเมินตามมาตรฐานการ
ประเมินซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อเด่น ข้อด้อยตามเนื้อหา เป็นรายบุคคลได้เมื่อ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว (ภายในเดือนพฤษภาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการด้วยระบบ TEPE Online ได้จัดท าปฏิทิน
การด าเนินการ ดังนี้ 
ปฏิทินการด าเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมเตรียมการระบบ TEPE Online เพ่ือรองรับการ
ทดสอบ 

๒ - ๓ กันยายน ๒๕๕๙ สพค.สพฐ.  

๒ ส ารวจจ านวนครูวิทย์ – คณิต ทั่วประเทศ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ สพค.สพฐ.และ  
สพท.ทุกเขต 

 

๓ ส ารวจพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
คอมพิวเตอร์ของสนามสอบ 

๕ กันยายน ๒๕๕๙ สพค.สพฐ.และ  
สพท.ทุกเขต 

 

๔ รายงานแนวทางกรอบการด าเนินการ 
ให้ท่าน รมว.ศธ. ทราบและพิจารณา 

๕ กันยายน ๒๕๕๙ สพค.สพฐ.  

๕ รวบรวมระบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และระบบ
คอมพิวเตอร์ของสนามสอบ 

๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙ สพค.สพฐ.  

๖ รวบรวมรายชื่อครูวิทย์ – คณิต ทั่วประเทศ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สพค.สพฐ  

๗ จัดท ากรอบมาตรฐานการประเมิน กันายน – ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

สสวท.  

๘ ประกาศกรอบมาตรฐานการประเมิน ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สสวท.  

๙ ประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวแนวทางการทดสอบประเมิน 
ผู้บริหาร ครูและหน่วยงานต่างๆ ทราบเหตุผลความจ าเป็น
และแนวทางการด าเนินการ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สพฐ.  

๑0 ครูพัฒนาตนเองด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
– มีนาคม ๒๕๖๐ 

สพค.สพฐ.  

๑1 สถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบพัฒนาระบบ 
คอมพิวเตอร์ และระบบห้องสอบให้สามารถ 
รองรับการสอบให้มีคุณภาพ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ 
– มีนาคม ๒๕๖๐ 

สพม. สถานศึกษา  

๑2 ประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั่วประเทศ 
โดยด าเนินการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ 
(video conference system) 

31 ตุลาคม ๒๕๕๙   

๑๓ พัฒนาข้อสอบ / วิเคราะห์ข้อสอบ มีนาคม ๒๕๖๐ สสวท.  

๑๔ ทดลองระบบการสอบเบื้องต้น 2 มีนาคม ๒๕๖๐ สพฐ.  



๑๒ 
 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

15 ประชุมชี้แจงประธานสนามสอบ และ ผู้บริหารจัดการ 
การสอบ (Admin สนามสอบ) 

13-14 มีนาคม 
2560 

สพฐ.  

16 มอบอ านาจหน้าที่และแต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบ 6 -10 มีนาคม 2560 สพฐ.สพท.  

17 อบรมปฏิบัติการผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบ 
(Adminของเขตพ้ืนที่) 

18 มีนาคม 2560 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร  
ลาดกระบัง 

 

18 ทดสอบระบบรายภาคจากจังหวัดกลุ่มตัวอย่าง 
1. เชียงใหม่   แม่ฮ่องสอน 
2. ขอนแก่น   อ านาจเจริญ 
3. กรุงเทพ    ระยอง 
4. นครศรีธรรมราช  พัทลุง 

21 มีนาคม 2560 สพฐ. 
สพท.กลุ่มตัวอย่าง 

 

19 ทดสอบระบบทุกสนามสอบเสมือนจริง 25 มีนาคม 2560 สพฐ.สพท. 
สถานศึกษา 
ทุกสนามสอบ 

 
 
 
 
 

20 ด าเนินการจัดสอบจริง ภาคเช้าวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาคบ่ายวิชาวิทยาศาสตร์ 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ สพป./สพม. 
ทุกจังหวัด 

 

21 ครูที่เข้าสอบตรวจสอบคะแนนตนเองได้ 
จากระบบออนไลน์ 
 

๒๒ – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐ 

ครูวิทย์-คณิต  

22 ตรวจจ าแนกข้อสอบตามกรอบมาตรฐาน เมษายน ๒๕๖๐ สสวท.  

23 ประกาศผลสอบตามกรอบมาตรฐาน 
การประเมิน 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ สพฐ.  

24 ครูวิทย์-คณิตที่ผ่าน หรือไม่ผ่านการทดสอบ 
และทราบผลการทดสอบตามกรอบมาตรฐาน 
พัฒนาตนเองด้วยวิธีการชุมนชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC (Prefessional Learning Community) หรือ 
วิธีการอ่ืน ๆ ที่ เขตพ้ืนที่ หรือ สถานศึกษาเห็นสมควร 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ สพฐ. สสวท.  

25 สรุปผลการด าเนินการทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะต่อไป 
 

มิถุนายน ๒๕๖๐ สพฐ. สสวท. กสจ. 
สพท. 

 



๑๓ 
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๑๔ 
 

 
 



๑๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 



๑๗ 
 

 

 


