
 

 





ค ำน ำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน  
ที่สำมำรถสะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ได้ท ำกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 2 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 
และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ กับผู้เรียนในทุกสังกัดตำมควำมสมัครใจ และด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน ในโรงเรียนตำมโครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้กับนักเรียนทุกคน ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน และสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ดังนั้น ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำ
คู่มือกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำหรับศูนย์สอบและสนำมสอบ 

คู่มือกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  
จะอธิบำยถึงเหตุผลและควำมส ำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินและโครงสร้ำงเครื่องมือ กรอบแนวคิด  
ในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรระดับศูนย์สอบ กำรบริหำร
จัดกำรระดับสนำมสอบ กำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เอกสำรในกำรประเมิน ตำรำงสอบและข้อปฏิบัติ
ของผู้เข้ำสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินมีมำตรฐำน และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ผลกำรประเมิน  
มีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริงของผู้เรียน น ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผน
ปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนทั้งในระดับรำยบุคคล โรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ขอขอบคุณคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ 
ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ โดยยึดแนวทำงตำมคู่มือกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำผลกำรประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตำม
ควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักเรียน สำมำรถน ำไปวำงแผนปรับปรุง และพัฒนำได้อย่ำงดีต่อไป 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ตอนที่ 1  
บทน ำ 

1.1 เหตุผลและควำมส ำคัญ 
สถำนกำรณ์โลกปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เช่นเดียวกับ ระบบกำรศึกษำ 

ต้องมีกำรพัฒนำเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวะควำมเป็นจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนำคตใหม่: กำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21” ที่มุ่งเน้นทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs 
ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน (Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ 
(Critical Thinking) กำรสื่อสำร (Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรร่วมมือ (Collaboration) 
โดยเฉพำะผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลำยด้ำน เช่น ทักษะกำรสื่อสำร และ
ทักษะกำรคิดค ำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งกำรแข่งขันได้อย่ำงปลอดภัยและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล  
เรื่องกำรเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษำมุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคล 
ที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพ โดยเฉพำะกำรเรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
รวมถึงนโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษำคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้ำงเด็กให้เกิด
ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ รวมถึงกำรคิดวิเครำะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหำได้  เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในปีกำรศึกษำ 2564 กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำย
และมำตรกำรในกำรจัดกำรศึกษำ โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ที่แตกต่ำงกันตำมสภำพบริบทและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรของแต่ละพ้ืนที่ ท ำให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง
ไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ผู้ปกครองเกิดควำมวิตกกังวล
เกี่ยวกับคุณภำพของผู้เรียน จำกกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ประกอบกับนักเรียนมีควำมวิตก
กังวลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล กระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำท่ัวประเทศ จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนเพื่อลดควำมเครียดจำก
กำรทดสอบของผู้เรียน มุ่งวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมสภำพจริง ปรับเปลี่ยนกำรทดสอบปลำยภำคหรือ
ปลำยปีให้เป็นกำรประเมินผลงำนหรือโครงงำน และปรับเปลี่ยนวิธีกำรทดสอบจำกแบบทดสอบ 
เป็นรูปแบบอ่ืนที่หลำกหลำย รวมทั้ง ท ำกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2564 ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินผู้ เรียนตำมควำมสมัครใจ  และส ำนักทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำบริกำรไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำหรับ
ให้สถำนศึกษำน ำไปใช้ประเมินคุณภำพผู้เรียน รวมทั้ง มอบหมำยให้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ร่วมกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนตำม
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โครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี 2) โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร (กพด.) 3) โรงเรียนด้วยรัก
และห่วงใย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และ 4) โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
สังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนบริหำร
จัดกำรทดสอบและประเมินนักเรียนในโรงเรียนดังกล่ำว 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีโครงกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2526 เป็นต้นมำ วัตถุประสงค์ของกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูลควำมสำมำรถ 
ด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  
เป็นรำยบุคคล และทรำบถึงสำระกำรเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำ น ำข้อมูลไปสู่กำรปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอนในปีกำรศึกษำถัดไป อีกทั้ง ท ำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำ 
ของนักเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
1.2.2 เพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ  

ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 
ในปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรประเมิน

คุณภำพผู้เรียน ตำมควำมสมัครใจ ให้กับผู้เรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยมีสถำนศึกษำ
ในสังกัดต่ำง ๆ ทั่วประเทศ จ ำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 

1.3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1.3.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
1.3.3 กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1.3.4 กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
1.3.5 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
1.3.6 ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
1.3.7 ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ 
1.3.8 กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Homeschool) 
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1.4 ตำรำงสอบ 
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ก ำหนดสอบในวันที่ 14 - 18 มีนำคม 

2565 รำยละเอียดตำมตำรำงสอบ ดังนี้ 

วันสอบ เวลำ วิชำ เวลำสอบ 

14 - 18 มีนำคม 2565 
08.30 – 10.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 90 นำที 

พัก 30 นำที 
10.30 – 12.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 90 นำที 

1.5 ประกำศผลกำรสอบ 
ประกำศผลกำรสอบวันที่ 27 เมษำยน 2565 

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

แสดงรำยละเอียดดังตำรำง 
1.6.1 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย มีกรอบโครงสร้ำงในกำรประเมิน ดังนี้ 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) รวม 

จ ำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สำระที่ 1 กำรอ่ำน 
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
ป.3/2 อธิบำยควำมหมำยของค ำและข้อควำมที่อ่ำน 2    2 
ป.3/3 ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเชิงเหตผุลเกีย่วกับเรื่องที่อ่ำน 2    2 
ป.3/4 ล ำดับเหตุกำรณ์และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน โดยระบุ

เหตุผลประกอบ 
2    2 

ป.3/5 สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 2    2 
ป.3/7 อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและปฏิบัตติำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ 2    2 
ป.3/8 อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลจำกแผนภำพ แผนที่ และแผนภูม ิ 2   2 
สำระที่ 2 กำรเขียน 
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเร่ืองรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำน

ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ป.3/2 เขียนบรรยำยเกีย่วกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน  1   1 
ป.3/4 เขียนจดหมำยลำคร ู  1   1 
ป.3/5 เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร   1  1 
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
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มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) รวม 

จ ำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ 

มำตรฐำน ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ              
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค ์

ป.3/2 บอกสำระส ำคญัจำกกำรฟงัและกำรด ู 1    1 
ป.3/3 ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและด ู 1    1 
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และ

รักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำต ิ
ป.3/1 เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ 2   2 
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยค 2   2 
ป.3/4 แต่งประโยคง่ำย ๆ 2   2 
ป.3/5 แต่งค ำคล้องจองและค ำขวัญ  1   1 
ป.3/6 เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 2   2 
สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ และน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนวรรณกรรมเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 2   2 
ป.3/3 แสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัวรรณคดีที่อำ่น 2   2 

รวมจ ำนวนข้อ 26 3 1 30 

หมำยเหตุ กำรให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบภำษำไทย ดังนี้ 
ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ  3  คะแนน 
ข้อสอบเขียนตอบสั้น ข้อละ  5  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 2.5, 5 คะแนน 
ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ  7  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 คะแนน 

*ข้อควรปฏิบัติ แบบทดสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนนี้เป็นเอกสำรสงวนลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนห้ำมคัดลอก ดัดแปลง เฉลย หรือน ำไปเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนุญำตจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
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1.6.2 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ มีกรอบโครงสร้ำงในกำรประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) 

รวม 
(ข้อ) เลือกตอบ เติมค ำตอบ 

แสดง 
วิธีท ำ 

สำระที่ 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
 
มำตรฐำน ค 1.1 เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของจ ำนวนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร

สมบัติของกำรด ำเนินกำรและน ำไปใช้ 
 
ป.3/2 เปรียบเทยีบและเรียงล ำดบัจ ำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 1    1 
ป.3/4 เปรียบเทยีบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ำกัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่ำหรือเท่ำกับตัวส่วน 2   2 
ป.3/9 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 2 ข้ันตอนของจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000  

และ 0 
3 1  1  5 

ป.3/10 หำผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน และผลบวกไม่เกนิ 1 และหำผลลบ 
ของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน 

2  
 

2 

ป.3/11 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวกเศษส่วนท่ีมี ตัวส่วนเท่ำกันและ
ผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปญัหำ กำรลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน 

2  
 

2 

มำตรฐำน ค 1.2 เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูปควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ล ำดับและอนกุรม และน ำไปใช้ 
 

ป.3/1 ระบุจ ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของ จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ำ ๆ กัน 2   2 

สำระที่ 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
 
มำตรฐำน ค 2.1 เข้ำใจพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเน ขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และน ำไปใช้ 
 

ป.3/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ เกี่ยวกับเงิน 1  1   2 

ป.3/2 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกีย่วกับเวลำ และระยะเวลำ 2   2 

ป.3/6 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกีย่วกับควำมยำว ที่มีหนว่ยเป็น เซนตเิมตร
และมลิลเิมตร เมตรและเซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร 

3  
 

3 

ป.3/10 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 

2  1  
 

3 

ป.3/13 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลติร 

2   
 

2 
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ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) 

รวม 
(ข้อ) เลือกตอบ เติมค ำตอบ 

แสดง 
วิธีท ำ 

มำตรฐำน ค 2.2 เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูป เรขำคณิตควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงรูปเรขำคณิต และทฤษฎีบททำง
เรขำคณิตและน ำไปใช้ 

 

ป.3/1 ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติทีม่ีแกนสมมำตร และจ ำนวนแกนสมมำตร 1   1 

สำระที่ 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
 
มำตรฐำน ค 3.1 เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
 
ป.3/1 เขียนแผนภมูิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบ 

ของโจทย์ปัญหำ 
2   

 
2 

ป.3/2 เขียนตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูลที่เป็นจ ำนวนนับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำงทำง
เดียวในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

1   
 

1 

รวมจ ำนวนข้อ 26 3 1 30 
คะแนน 3 4 10  
รวมคะแนน 78 12 10 100 

 
หมำยเหตุ  กำรให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของแบบทดสอบคณิตศำสตร์ ดังนี้ 

ข้อสอบเลือกตอบ   ข้อ 1 – 26 ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน 
ข้อสอบแบบเติมค ำตอบ ข้อ 27 – 29 ข้อละ 4 คะแนน  คะแนนเป็น  0, 4 คะแนน 
ข้อสอบแสดงวิธีท ำ   ข้อ 30         ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
           และ 10 คะแนน 

*ข้อควรปฏิบัติ แบบทดสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนนี้เป็นเอกสำรสงวนลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนห้ำมคัดลอก ดัดแปลง เฉลย หรือน ำไปเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนุญำตจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
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1.7 ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 สพฐ. สร้ำงแบบประเมิน NT และก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เม.ย.64  – ม.ค.65 สพฐ. 
2 สพฐ. แจ้ง Test Blueprint ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ  

เพ่ือสถำนศึกษำในสังกัด 
พ.ย. 64 สพฐ. 

3 ประชุมชี้แจงผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีโรงเรียน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
(จ ำนวน 89 เขต และ ตชด. 18 แห่ง) ผ่ำนระบบออนไลน์  

7 ธ.ค. 64 สพฐ. 

4 สพฐ. ด ำเนินกำรจัดจ้ำงประมวลผลกำรประเมิน พ.ย. 64–ก.พ. 65 สพฐ. 
5 สถำนศึกษำที่สมัครใจประเมินแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัดในส่วนภูมิภำค 
เพ่ือจัดท ำหนังสือขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือมำยัง สพฐ. 

ภำยใน  
31 ม.ค. 65 

หน่วยงำนต้นสังกัด 

6 สพฐ. จัดส่งไฟล์คู่มือและไฟล์ต้นฉบับข้อสอบผ่ำนระบบ NT ACCESS 15 ก.พ. 65 สพฐ. 
7 หน่วยงำนต้นสังกัดในระดับภูมิภำคจัดสนำมสอบและห้องสอบ ก.พ. 65 หน่วยงำนต้นสังกัด

ในระดับภูมิภำค 
8 หน่วยงำนต้นสังกัดในระดับภูมิภำคจัดจ้ำงพิมพ์ข้อสอบและ

เอกสำรธุรกำร 
ก.พ. 65 หน่วยงำนต้นสังกัด

ในระดับภูมิภำค 
9 หน่วยงำนต้นสังกัดในระดับภูมิภำคแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบ

ระดับศูนย์สอบ และสนำมสอบ 
ก.พ. 65 หน่วยงำนต้นสังกัด

ในระดับภูมิภำค 
10 หน่วยงำนต้นสังกัดในระดับภูมภิำคประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร

ระดับศูนย์สอบและสนำมสอบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
ก.พ. 65 หน่วยงำนต้นสังกัด

ในระดับภูมิภำค 
11 หน่วยงำนต้นสังกัดในระดับภูมิภำคด ำเนินกำรจัดสอบ 

14 -18 มี.ค. 65 
หน่วยงำนต้นสังกัด
ในระดับภูมิภำค 

12 สพฐ. และหน่วยงำนต้นสังกัดในระดับภูมิภำคตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 14 -18 มี.ค. 65 สพฐ.ร่วมกับต้นสังกัด 
13 สนำมสอบหรือศูนย์สอบ ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 14 - 18 มี.ค. 65 ศูนย์สอบ/สนำมสอบ 
14 สถำนศึกษำน ำเข้ำผลกำรทดสอบรำยบุคคล 19 มี.ค. – 8 เม.ย. 65 สถำนศึกษำ/ศูนย์สอบ 
15 ประมวลผลคะแนนกำรทดสอบ 8 - 26 เม.ย.65 สพฐ. 
16 ประกำศผลกำรผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 27 เม.ย. 65 สพฐ. 
17 สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนต่อ

สำธำรณชน 
พ.ค. 65  

เป็นต้นไป 
สพฐ. 

 





 

 

ตอนที่ 2  
กรอบแนวคิดในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

แนวคิดที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ในปีกำรศึกษำ 2564 นี้  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใช้แนวคิดหลัก 3 แนวคิด  
ในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน (Primary Capability) 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร (Decentralization) และแนวคิดเกี่ยวกับ 
ควำมโปร่งใสในกำรจัดสอบ (Transparency) โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน (Primary Capability) 
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ใช้เป็นกรอบในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนนี้ เป็นควำมสำมำรถ 

ที่วิ เครำะห์มำจำกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ก ำหนดแนวทำง 
ในกำรประเมินคุณภำพผู้ เรี ยน  ว่ ำ เป็นกำรประเมินคุณภำพผู้ เ รียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551) สถำนศึกษำต้องจัดให้ผู้ เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
เข้ำรับกำรประเมิน รวมทั้งแนวคิดในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่ำวว่ำควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
เปรียบเสมือนเครื่องมือในกำรเรียนรู้ เนื้อหำควำมรู้เชิงบูรณำกำร โดยในศตวรรษท่ี 21 ได้ระบุสมรรถนะ
พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้ 3 ด้ำน (3Rs) ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน (Writing) และคณิตศำสตร์ 
(Arithmetic) ดังภำพ 
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ดังนั้น ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน (Primary Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จึงประกอบด้วย ควำมสำมำรถตำมกรอบตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Student Outcomes) 
จำกแนวคิดในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์  
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำร

สื่อสำรในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้ทักษะกำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกระบวนกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ ในกำรใช้ภำษำไทยเป็นเครื่องมือสื่อสำรเพ่ือสรุปควำม สืบค้น แสวงหำควำมรู้  
อย่ำงต่อเนื่อง น ำเสนออย่ำงสร้ำงสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือน ำไปแก้ปัญหำ 
ในชีวิตประจ ำวันและรู้เท่ำทันสื่อ ตลอดจนสำมำรถใช้ภำษำแสดงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ   
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในสังคม โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

สำระที่ 1 กำรอ่ำน 
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพ่ือน ำไปใช้

ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
สำระที่ 2 กำรเขียน 

มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียน เขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม  
ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มำตรฐำน ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดง

ควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย 

มำตรฐำน ท 4 .1  เข้ ำ ใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  
กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติ 
ของชำติ 

สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และ

วรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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2) ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรตีควำมและ

แปลงจำกสถำนกำรณ์ปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้เป็น 
ปัญหำเชิ งคณิตศำสตร์  (Mathematical problem) กำรใช้ทักษะกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  
กำรเชื่อมโยง กำรสื่อสำรและสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรให้เหตุผล  
โดยอำศัยข้อเท็จจริง ควำมคิดรวบยอด หลักกำรหรือทฤษฎีทำงคณิตศำสตร์ มีกำรพิจำรณำไตร่ตรอง 
อย่ำงรอบคอบ ประเมินและตัดสินใจอย่ำงสมเหตุสมผลและสร้ำงสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ควำมเป็นพลเมืองดีของประชำคมโลก เพ่ือน ำไปสู่กำรหำผลลัพธ์และกำรอธิบำย /คำดกำรณ์/พยำกรณ์
สถำนกำรณ์ปัญหำหรือปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ดังนี้ 

สำระที่ 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1 เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน  

กำรด ำเนินกำรของจ ำนวนผลที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
มำตรฐำน ค 1.2 เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ล ำดับและ

อนุกรม และน ำไปใช้  
สำระที่ 2 กำรวัดและเรขำคณิต 

มำตรฐำน ค 2.1 เข้ำใจพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่
ต้องกำรวัด และน ำไปใช้  

มำตรฐำน ค 2.2 เข้ำใจและวิเครำะห์รูปคณิตศำสตร์ สมบัติของรูปเรขำคณิต 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิตและทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 

สำระที่ 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 3.1 เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำร

แก้ปัญหำ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร (Decentralization) 
กำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 นี้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรไปยังศูนย์สอบ
ทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร กำรตัดสินใจ และควำมรับผิดชอบ โดยมี
แนวคิดส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
ควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ 

กำรกระจำยอ ำนำจ คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และภำรกิจ  
จำกภำครัฐส่วนกลำง ให้แก่องค์กรอ่ืนใด ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรภำครัฐส่วนภูมิภำค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน โดยเฉพำะภำคประชำชน ไปด ำเนินกำรแทน ซึ่งกำรถ่ำยโอนดังกล่ำว อำจจะมีลักษณะเป็น 
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กำรถ่ำยโอนเฉพำะภำรกิจ ซึ่งเป็นกำรแบ่งภำรกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับกำรกระจำยอ ำนำจด ำเนินกำร  
หรือ เป็นกำรถ่ำยโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นกำรแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงำนย่อยในกำรด ำเนินกำร 
แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจ 

กำรกระจำยอ ำนำจสู่ส่วนภูมิภำค เป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองของรัฐ 
ในระบอบประชำธิปไตย โดยมุ่งลดบทบำทของรัฐส่วนกลำง (Decentralize) ลงเหลือภำรกิจหลักเท่ำที่ 
ต้องท ำ เท่ำที่จ ำเป็น และให้ประชำชนได้มีส่วนในกำรบริหำรงำนชุมชนส่วนภูมิภำค ตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนมำกขึ้น กำรกระจำยอ ำนำจสู่ส่วนภูมิภำค จึงเป็นกำรจัดควำมสัมพันธ์ทำงอ ำนำจหน้ำที่ใหม่ 
ระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนภูมิภำค ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์บ้ำนเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภำวะที่สังคม 
มีกลุ่มที่หลำกหลำย มีควำมต้องกำร และควำมคำดหวังจำกรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกต่ำงกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่
รัฐเองก็มีขีดควำมสำมำรถ และทรัพยำกรที่จ ำกัด ในกำรตอบสนองปัญหำ ควำมต้องกำร ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ส่วนภูมิภำคได้ทันต่อเหตุกำรณ์ และตรงกับควำมต้องกำรของส่วนภูมิภำค โดยกำรกระจำยอ ำนำจจำก
ส่วนกลำงไปยังส่วนภูมิภำค จะด ำเนินกำรกระจำยในสิ่ง ต่อไปนี้ 

1) กำรกระจำยหน้ำที่ เป็นกำรกระจำยภำรกิจหน้ำที่จำกส่วนกลำงที่เป็นประโยชน์โดยตรง
กับส่วนภูมิภำค ให้ส่วนภูมิภำครับผิดชอบด ำเนินกำรเอง 

2) กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ เป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจด ำเนินกำร  
ตำมหน้ำที่ ที่ส่วนกลำงกระจำยไปให้ส่วนภูมิภำคด ำเนินกำร 

3) กำรกระจำยทรัพยำกรกำรบริหำร เป็นกำรกระจำยบุคลำกร งบประมำณ เทคโนโลยี  
ที่เหมำะสม ให้กับส่วนภูมิภำค 

4) กำรกระจำยควำมรับผิดชอบ เป็นกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจ หน้ำที่ ที่รัฐ
กับผู้บริหำรส่วนภูมิภำค และประชำชน ร่วมกันรับผิดชอบ 

5) กำรกระจำยควำมพร้อม เป็นกำรกระจำยควำมพร้อม ที่มีอยู่ ในส่วนกลำงให้กับ 
ส่วนภูมิภำค เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่ส่วนภูมิภำค เป็นกำรท ำให้ส่วนภูมิภำคมีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถบริหำรจัดกำรส่วนภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 มุ่งเน้น 
กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปยังศูนย์สอบที่ เป็นหน่วยงำนจำกสังกัดต่ำง ๆ เพ่ือให้ 
กำรบริหำรจัดกำรสอบสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรวดเร็ว โดยมีกำรก ำหนด  
ศูนย์สอบในกำรบริหำรจัดกำรสอบให้สถำนศึกษำในสังกัดต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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ศูนย์สอบและสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมสอบในศูนย์สอบ 

ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

(สพป.) 

ส ำนักงำน
ส่งเสริม 

กำรปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 

ส ำนัก
กำรศึกษำ
กรุงเทพ 
มหำนคร 

ส ำนัก
กำรศึกษำ 

เมือง
พัทยำ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรส่งเสริม

เอกชน 

ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร

จังหวัด 

ร.ร. สพป. 
ร.ร. สพม. 
ร.ร. ตชด. 
ร.ร. สำธิต 
มหำวิทยำลัย 
ร.ร .รำชประชำ 
นุเครำะห์ 
ร.ร. กำรศึกษำ
พิเศษ 
Home school 
ศูนย์กำรเรียนรู้
ชุมชน 

ร.ร. อบต. 
ร.ร. เทศบำล 
ร.ร. อบจ. 

ร.ร. กทม. ร.ร.เมือง
พัทยำ 

ร.ร.เอกชนใน
กรุงเทพมหำนคร 

ร.ร.เอกชน 
ในจังหวัด 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับควำมโปร่งใสในกำรประเมิน (Transparency) 
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ถือเป็นกำรประเมินคุณภำพ  

เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียนในทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรสอบ
จึงจ ำเป็นต้องมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน ซึ่งจะส่งผลให้ผลที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนมีควำม
น่ำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนในสังกัด ส ำหรับกำรทดสอบครั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติ เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) กำรจัดสนำมสอบ 
ศูนย์สอบก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งเป็นสนำมสอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเคลื่อนย้ำย

นักเรียนออกจำกพ้ืนที่ ยกเว้นในกรณีที่มีนักเรียนจ ำนวนน้อย ไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มีกำรเคลื่อนย้ำยไปรวมกับ
สถำนศึกษำที่อยู่ใกล้เคียง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ แต่ต้องค ำนึงถึง 
ควำมโปร่งใสและยุติธรรมในกำรสอบ 
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2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ประกอบด้วย ประธำนสนำมสอบ 

กรรมกำรกลำง กรรมกำรคุมสอบ กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ กรรมกำรรับ -ส่งแบบทดสอบและ
กระดำษค ำตอบ นักกำรภำรโรง และกรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับกรรมกำรคุมสอบ และ
กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ อำจมำจำกต่ำงสถำนศึกษำ หรือ ต่ำงกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนที่เป็น
สนำมสอบ โดยใช้วิธีกำรหมุนเวียนหรือสลับกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ 
แต่ต้องค ำนึงถึงควำมโปร่งใสและยุติธรรมในกำรสอบ 

3) กำรส่งไฟล์ต้นฉบับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
3.1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรจัดส่งไฟล์ต้นฉบับ

แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบผ่ำนระบบ NT ACCESS ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
3.2) ให้ศูนย์สอบด ำเนินกำรจัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบตำมควำม

เหมำะสม 
4) กำรด ำเนินกำรจัดสอบ 

4.1) ให้ศูนย์สอบด ำเนินกำรจัดสนำมสอบตำมควำมเหมำะสม 
4.2) จ ำนวนผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ ตำมควำมเหมำะสม โดยเป็นไปตำมมำตรกำร

ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
5) กำรติดตำมกำรบริหำรกำรทดสอบ 

5.1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรทดสอบ ท ำกำรติดตำมตรวจเยี่ยม 
กำรประเมินตำมมำตรฐำน โดยคณะกรรมกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะสุ่ม
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนำมสอบ ในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

5.2) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนำมสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 
6) กำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่โปร่งใสในกำรสอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เปิดช่องทำงรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ในควำมไม่โปร่งใสในกำรสอบ 4 ช่องทำง ได้แก่ 

6.1) ศูนย์สอบที่ด ำเนินกำรจัดสอบ 
6.2) โทรศัพท์หมำยเลข 0-2288-5783 
6.3) E-mail: evaluation.obec@gmail.com 
6.4) facebook ของ กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 
  

mailto:evaluation.obec@gmail.com%20และ
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7) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอให้บุคลำกรประจ ำสนำมสอบทุกท่ำน
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ีอให้กำรทดสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ (ภำคผนวก ช)





 

 

ตอนที่ 3  
กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ 

กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับศูนย์สอบ ในกำรประเมินคุณภำพผู้ เ รี ยน ( NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ในส่วนนี้ เป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับภำรกิจของศูนย์สอบ 
คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และบทบำทของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ภำรกิจระดับศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบมีภำระหน้ำที่และบทบำทที่ส ำคัญที่สุดในกำรบริหำรกำรทดสอบให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรบริหำรกำรทดสอบ ซึ่งได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรมำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งในเรื่องของกำรวำงแผนกำรจัดสอบ กำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร  
และควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2564 มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนเดียวกัน โดยมีภำรกิจส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ 
3.1.2 จัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
3.1.3 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
3.1.4 ด ำเนินกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
3.1.5 ก ำกับ และติดตำมกำรด ำเนินกำรสอบ 
3.1.6 รำยงำนผลกำรทดสอบ และเผยแพร่ 

 

3.2 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบจะมีคณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ให้แก่

สถำนศึกษำ ประกอบด้วย ประธำนศูนย์สอบ คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ คณะกรรมกำรรับ -ส่ง

แบบทดสอบ เก็บรักษำแบบทดสอบ และเอกสำรธุรกำร และคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยม โดยมีบทบำทหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ประธำนศูนย์สอบ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
หรือผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนที่เป็นศูนย์สอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยมีหน้ำที่ ดังนี้ 

1) ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด โดยบริหำรกำรประเมินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประเมิน 

2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
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3) ควบคุม ก ำกับ และติดตำมให้กำรด ำเนินกำรบริหำรกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ
และสนำมสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

4) พิจำรณำตรวจสอบ สั่งกำร และติดตำมในกรณีที่เกิดปัญหำกำรบริหำรกำรจัดสอบ
ทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนำมสอบ 

3.2.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1) ประสำนงำนกำรจัดสอบในด้ำนต่ำง ๆ ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศูนย์สอบ และสนำมสอบ 
2) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและคะแนนนักเรียนที่ได้ด ำเนินกำรน ำเข้ำสู่

ระบบ NT Access 
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และสนำมสอบ 
4) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและ

ระดับสนำมสอบ 
5) บริหำรกำรจัดสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
6) จัดส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบให้กับสนำมสอบ 
7) ด ำเนินกำรตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ ณ ศูนย์สอบหรือสนำมสอบที่ก ำหนด 
8) กรณีตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ ณ สนำมสอบให้รวบรวมส่งแบบทดสอบ

แบบเขียนตอบไปยังศูนย์สอบ 
9) จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินระดับศูนย์สอบ 

3.2.3 คณะกรรมกำรรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษำแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และ
อุปกรณ์กำรสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้ 

1) จัดเตรียมสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย เหมำะสม เพ่ือใช้ในกำรเก็บรักษำ
แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 

2) ดูแล และรักษำแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบให้เก็บรักษำไว้ในที่ปลอดภัย 
3) ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรขนส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบ 

ไปยังสนำมสอบ 
3.2.4 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้ 

มีหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำม และตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบของคณะกรรมกำร 
ระดับสนำมสอบระหว่ำงวันที่  14 - 18 มีนำคม 2565 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบเป็นไปตำม 
แนวปฏิบัติกำรจัดสอบและมำตรฐำนกำรประเมิน คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมไม่ควรถ่ำยรูปในห้องสอบหรือ
กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรรบกวนกำรด ำเนินกำรสอบ 
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3.2.5 คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ  ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำไทย และด้ำนคณิตศำสตร์ หรือเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยกรรมกำร 1 คน ต้อง
ตรวจข้อสอบทั้ง 2 ด้ำน และใช้กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 2 คน ต่อกระดำษค ำตอบ 1 ฉบับ โดยให้
คะแนนแบบฉันทำมติร่วมกัน ทั้งนี้  กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบควรมำจำกต่ำงสถำนศึกษำ หรือต่ำง 
กลุ่มเครือข่ำยเท่ำนั้น โดยมีหน้ำที่ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบ และศึกษำเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนในแต่ละวิชำอย่ำงละเอียด 
2) ตรวจข้อสอบเขียนตอบแล้วให้คะแนนนักเรียน 

3.2.6 กรรมกำรบันทึกข้อมูลและคะแนนนักเรียน กำรบันทึกคะแนนขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
กรรมกำรระดับศูนย์สอบ ที่จะท ำกำรบันทึกคะแนน ณ สนำมสอบหรือศูนย์สอบก็ได ้

1) น ำแบบบันทึกคะแนนด้ำนคณิตศำสตร์ (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึก
คะแนนด้ำนภำษำไทย (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับส ำเนำ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน 
(ไฟล์ Excel) ที่ดำวน์โหลดมำจำกระบบ NT Access 

2) น ำไฟล์ Excel ที่บันทึกข้อมูลและคะแนนนักเรียนแล้ว เข้ำสู่ระบบ NT Access 
พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนนนักเรียนรำยบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้
กรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำส่งเข้ำระบบ 

3) น ำเข้ำคะแนนด้ำนคณิตศำสตร์ และด้ำนภำษำไทย บันทึกคะแนนรำยบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมกำรหรือผู้แทนเป็นผู้น ำเข้ำ 





 

 

ตอนที่ 4  
กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ 

กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับสนำมสอบในกำรประเมินคุณภำพผู้ เ รี ยน ( NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ในส่วนนี้  เป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับภำรกิจของสนำมสอบ 
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ คุณสมบัติของกรรมกำรระดับสนำมสอบ บทบำทของคณะกรรมกำรระดับ
สนำมสอบ และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรสอบ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ภำรกิจของสนำมสอบ 
ภำรกิจของสนำมสอบมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนกำรสอบ ระหว่ำงกำรสอบ 

และหลังกำรสอบ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) ก่อนกำรสอบ 

1.1) ประสำนงำนกับศูนย์สอบ และด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรจัดสอบอย่ำงเคร่งครัด 
1.2) เตรียมควำมพร้อมกอ่นกำรจัดสอบในส่วนของสถำนที่สอบ 
1.3) จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับคัดกรองเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ 2019 (Covid-19) ได้แก่ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่ำงกำย แอลกอฮอล์หรือเจลล้ำงมือ หรืออ่ำงล้ำงมือ 
1.4) จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่ำงระหว่ำงผู้เข้ำสอบให้เหมำะสมตำมมำตรกำรป้องกัน

กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
1.5) รับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบเช้ำวันที่ศูนย์สอบด ำเนินกำร

จัดสอบ 
1.6) คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่ำงกำย ล้ำงมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ ำยำที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ทุกครั้งก่อนเข้ำ
สนำมสอบหรือห้องสอบ 

2) ระหว่ำงกำรสอบ 
2.1) ให้ผู้เข้ำสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบ 

สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งที่เข้ำสอบหรือปฏิบัติหน้ำที่  ห้ำมถอดหน้ำกำกอนำมัยขณะที่อยู่ในห้องสอบ 
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

2.2) ด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส
และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติในคู่มือกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

2.3) รักษำผลประโยชน์ให้กับผู้เข้ำสอบ  
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3) หลังกำรสอบ 
3.1) สนำมสอบมอบแบบทดสอบให้กับสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมสอบ เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
3.2) ส่งมอบกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ และกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ 

ประจ ำสนำมสอบให้ศูนย์สอบต่อไป 
 

4.2 คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ประกอบด้วย 
1) ประธำนสนำมสอบ ได้แก่ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่เป็น 

สนำมสอบ หรือผู้ที่ศูนย์สอบพิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม 
2) กรรมกำรกลำง ได้แก่ ข้ำรำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ ร่วมกับ

ประธำนสนำมสอบในกำรบริหำรจัดกำรสอบ โดยก ำหนดให้มี 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ หำกมีห้องสอบไม่ถึง  
3 ห้องสอบ ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมกำรกลำง ให้ประธำนสนำมสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรกลำงด้วย  
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม 

3) กรรมกำรคุมสอบ ได้แก่ ข้ำรำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือครูอัตรำจ้ำง 
หรือพนักงำนรำชกำร ควรมีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจำรณำตำมควำมเหมะสม 

4) นักกำรภำรโรง ได้แก่ นักกำรภำรโรงของโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ หรือโรงเรียน  
ในกลุ่มเครือข่ำย 

5) กรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับศูนย์สอบพิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

4.3 คุณสมบัติของกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
1) เป็นข้ำรำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือพนักงำนรำชกำร หรือครูอัตรำจ้ำง

ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ 
2) มีควำมรับผิดชอบ 
3) ตรงต่อเวลำ 
4) เก็บรักษำควำมลับได้เป็นอย่ำงดี 
5) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมคู่มือกำรประเมิน อย่ำงเคร่งครัด 
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4.4 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
1) ประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน มีหน้ำที่ ดังนี้ 

1.1) ประสำนงำนกับศูนย์สอบและด ำเนินกำรจัดสอบตำมคู่มือกำรประเมินฯ  
อย่ำงเคร่งครัด 

1.2) ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจัดสอบ และข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 

1.3) เตรียมควำมพร้อมของสถำนที่สอบ ก ำกับ และติดตำมกำรจัดห้องสอบ 
1.4) รับ-ส่งแบบทดสอบ และกระดำษค ำตอบ ระหว่ำงศูนย์สอบ และสนำมสอบ  

(ในกรณีที่ไม่สำมำรถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมำยผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมำยผู้แทนเพ่ือให้ศูนย์สอบ 
เก็บไว้เป็นหลักฐำน) 

1.5) เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลำสอบ ต่อหน้ำ
ตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ 

1.6) ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้ เรียบร้อย  
มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรประเมินฯ 

1.7) สั่งพักกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกรณีที่คณะกรรมกำรคุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่ในสนำมสอบ
บกพร่องต่อหน้ำที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสม และรำยงำนให้ศูนย์สอบทรำบ 

1.8) ตรวจสอบกำรบรรจุกระดำษค ำตอบ ร่วมกับกรรมกำรกลำงและตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรประเมินฯ 

1.9) สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ และรวบรวมเอกสำรกำรจัดสอบ 
เพ่ือน ำส่งศูนย์สอบต่อไป 

2) กรรมกำรกลำง มีหน้ำที่ ดังนี้ 
2.1) ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับประธำนสนำมสอบในกำรประสำนงำนกับศูนย์สอบ และ

ด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรประเมินฯ อย่ำงเคร่งครัด 
2.2) ศึกษำคู่มือกำรประเมินฯ ให้ชัดเจน 
2.3) จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ เพ่ือมอบแก่กรรมกำรคุมสอบ 

ก่อนเวลำสอบ 
2.4) หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ ท ำหน้ำที่ ในกำรตรวจนับจ ำนวนแบบทดสอบ และ

กระดำษค ำตอบทั้งแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนผู้เข้ำสอบแต่ละห้องสอบ 
2.5) ตรวจรับ และนับจ ำนวนแบบทดสอบของแต่ละห้องสอบ ในแต่ละวิชำให้ครบถ้วน

มอบให้ประธำนสนำมสอบเก็บรักษำในที่ปลอดภัย และน ำส่งศูนย์สอบ 
2.6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ประธำนสนำมสอบมอบหมำย 
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3) กรรมกำรคุมสอบ 
3.1) ก ำกับกำรด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งภำยในห้องสอบ 

และบริเวณใกล้เคียงให้มีควำมโปร่งใส ยุติธรรมในกำรคุมสอบ มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติตำมคู่มือ 
กำรประเมินฯ อย่ำงเคร่งครัด 

3.2) ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid-19) 

3.3) ควบคุมมิให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบ หรือกระท ำกำรทุจริตในระหว่ำงกำรสอบ 
3.4) รำยงำนประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริต หรือมี 

กำรทุจริตเกิดข้ึน 
3.5) ห้ำมบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคุมสอบเข้ำในห้องสอบ 
3.6) รักษำควำมลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอ่ืน ดูหรือถ่ำยรูป

แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
3.7) ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้เรียนให้ตรงกับข้อมูลผู้เข้ำสอบ 
3.8) ตรวจนับกระดำษค ำตอบ และแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
3.9) ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูล ส่วนหัวของกระดำษค ำตอบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
3.10) บรรจุกระดำษค ำตอบใส่ซอง แล้วน ำส่งประธำนสนำมสอบหรือผู้แทน 

4) นักกำรภำรโรง 
4.1) อ ำนวยควำมสะดวกแก่ กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
4.2) จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบให้เรียบร้อยก่อนด ำเนินกำรสอบและ

จัดเตรียมสถำนที่ในกำรติดเอกสำรประชำสัมพันธ์ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบให้เรียบร้อย 
4.3) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบ 

 

4.5 แนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
4.5.1 กำรจัดสนำมสอบและห้องสอบ 

1) กำรจัดสนำมสอบ 
ศูนย์สอบก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งเป็นสนำมสอบ เพ่ือหลีกเลี่ย 

งกำรเคลื่อนย้ำยนักเรียนออกจำกพ้ืนที่ ยกเว้นในกรณีที่มีนักเรียนจ ำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มี  

กำรเคลื่อนย้ำยไปรวมกับสถำนศึกษำที่อยู่ใกล้เคียง และสำมำรถจัดสนำมสอบได้ตำมควำมเหมำะสม 

ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง โดยให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และให้ด ำเนินกำรตำม

มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) อย่ำงเคร่งครัด 
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2) กำรจัดห้องสอบ 
หน่วยงำนต้นสังกัดในระดับภูมิภำคพิจำรณำวำงแผนกำรด ำเนินกำร 

ก ำหนดจ ำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบ โดยให้ค ำนึงถึงมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) อย่ำงเคร่งครัด 

4.5.2 ข้อปฏิบัติในกำรสอบของผู้เข้ำสอบ 
ระเบียบกำรเข้ำห้องสอบ 
1) ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวผู้ เข้ำสอบ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ 

บัตรประจ ำตัวนักเรียนที่มีรูป หรือหลักฐำนอย่ำงอ่ืนที่สำมำรถใช้แสดงตัวตนของผู้เข้ำสอบ 
2) ผู้ เ ข้ ำสอบมำสำย เกิน  15  น ำที  ไม่ มี สิ ทธิ์ สอบในวิ ช ำนั้ น  ( ระ เบี ยบ

กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548) 
3) ให้ผู้เข้ำสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลำ 
4) ห้ำม ผู้เข้ำสอบน ำต ำรำ เอกสำร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสำร 

เข้ำห้องสอบ 
5) อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบน ำนำฬิกำเข้ำห้องสอบเฉพำะนำฬิกำธรรมดำที่ใช้ดูเวลำ

เท่ำนั้น 
อุปกรณ์ที่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ โดยผู้เข้ำสอบต้องเตรียมมำในวันสอบ ได้แก่ 
1) ดินสอด ำ 
2) ยำงลบ 
3) กบเหลำดินสอ 
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4.5.3 ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรสอบ (ห้องสอบ) 
 

ระยะเวลำ กำรปฏิบัติ 
ก่อนถึงเวลำสอบ 15 นำที ให้ผู้เข้ำสอบเข้ำห้องสอบ กรรมกำรคุมสอบตรวจบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ หรือบัตรประจ ำตัว

ประชำชน หรือหลักฐำนอย่ำงอ่ืนที่แสดงตัวตนของผู้เข้ำสอบ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรสอบ 
ก่อนถึงเวลำสอบ 10 นำที 1. ให้ผู้เข้ำสอบ 2 คน ตรวจซองแบบทดสอบ เพ่ือยื่นยันควำมเรียบร้อยของแบบทดสอบแล้วลง 

   ลำยมือชื่อในส่วนท้ำยของ แบบ สพฐ.2 
2. แจกกระดำษค ำตอบให้ผู้เข้ำสอบ 
3. แจ้งให้ผู้ เข้ำสอบตรวจสอบว่ำกระดำษค ำตอบเป็นของตนเอง และลงลำยมือชื่อใน   
    กระดำษค ำตอบ 

ก่อนถึงเวลำสอบ 5 นำที แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้ำสอบเรียงตำมล ำดับ 
เมื่อถึงเวลำสอบ ประกำศให้ผู้เข้ำสอบเริ่มท ำแบบทดสอบ 
ระหว่ำงกำรสอบ 1. ดูแลกำรจัดสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมโปร่งใส ไม่มีกำรทุจริตหรือกระท ำผิด  

   ระเบียบระหว่ำงกำรสอบ  
2. ดูแลให้ผู้เข้ำสอบ และกรรมกำรก ำกับห้องสอบ สวมหน้ำกำกอนำมัยในระหว่ำงกำรสอบ 

เมื่อเวลำสอบผ่ำนไป 30 นำที ให้ผู้เข้ำสอบลงลำยมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ แบบ สพฐ.2 
ก่อนหมดเวลำสอบ 5 นำที ประกำศเวลำให้ผู้เข้ำสอบทรำบเพ่ือตรวจสอบควำมเรียบร้อยของกระดำษค ำตอบและ  

กำรระบำยค ำตอบ 
เมื่อหมดเวลำสอบ 1. ประกำศหมดเวลำ 

2. แจ้งให้ผู้เข้ำสอบหยุดกำรสอบ 
3. ตรวจสอบกำรลงชื่อ–สกุล ของผู้เข้ำสอบ และตรวจดูกำรลงลำยมือชื่อบนหัวกระดำษ 

ของผู้เข้ำสอบทุกคน 
4. เก็บแบบทดสอบ และกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุไว้บนหน้ำซอง 
   เพ่ือน ำส่งประธำนสนำมสอบ 

หลังสอบเสรจ็แต่ละวชิำ 1. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบตำมดุลพินิจของกรรมกำรคุมสอบ 
2. กรรมกำรคุมสอบน ำกระดำษค ำตอบเขียนตอบ และกระดำษค ำตอบเลือกตอบ 
   แล้วบรรจุในซองเพ่ือน ำส่งประธำนสนำมสอบ 

 3. กรรมกำรคุมสอบอย่ำงน้อย 1 คน ร่วมตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน กับประธำนสนำมสอบ 
และเป็นสักขีพยำนในกำรบรรจุซองกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ 



 

 

ตอนที่ 5  
กำรตรวจข้อสอบ 

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ก ำหนด
รูปแบบของข้อสอบในกำรทดสอบเป็น 2 แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ 
ด ำเนินกำรตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบแต่งตั้ง และตรวจให้คะแนน  
ตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 

5.1 กำรตรวจข้อสอบ 
คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพ่ือตรวจข้อสอบ ณ ศูนย์สอบ หรือสนำมสอบตำมที่ศูนย์สอบ

ก ำหนด โดยมีกรรมกำรตรวจข้อสอบอย่ำงน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ จ ำนวนผู้ตรวจข้อสอบให้อยู่ในดุลย
พินิจของศูนย์สอบ ตำมควำมเหมำะสมของสภำพและบริบทพ้ืนที่ โดยค ำนึงถึงควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
โปร่งใส 
 

5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
คณะกรรมกรรมกำรตรวจข้อสอบ ควรเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 หรือ

เป็นครูผู้สอนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และคณิตศำสตร์ ทั้งนี้ต้องเป็นกรรมกำรที่มำจำกต่ำง
สถำนศึกษำ 
 

5.3 แนวปฏิบัติของกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
1) ให้กรรมกำรตรวจข้อสอบ รับซองกระดำษค ำตอบ ซึ่งบรรจุซองบรรจุกระดำษค ำตอบ

แบบเลือกตอบ และกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ ตรวจสอบใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ แบบ สพฐ.2 และจ ำนวน
กระดำษค ำตอบในซองให้ถูกต้อง ตรงกับใบปะหน้ำซอง 

2) ให้คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอย่ำงน้อย 2 คน ต่อหนึ่ งฉบับ โดยต้องตรวจ
กระดำษค ำตอบของผู้เรียนทุกข้อและทุกคน ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

3) น ำคะแนนแบบเขียนตอบของกรรมกำรแต่ละคน มำหำข้อสรุป (ตัดสินใจร่วมกัน/
ฉันทำมติ) เพ่ือให้เกิดควำมเที่ยงของคะแนนประเมิน แล้วระบำยคะแนนลงในตอนท้ำยของกระดำษค ำตอบ
แบบเลือกตอบ ของผู้เข้ำสอบแต่ละคน 

4) น ำกระดำษค ำตอบที่ระบำยคะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบแล้ว บรรจุในซอง
กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ โดยเรียงล ำดับตำมใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ แบบ สพฐ.2 เพ่ือน ำส่งคณะกรรมกำร
บันทึกคะแนนต่อไป





 

 

ตอนที่ 6  
เอกสำรในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

เอกสำรในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  
ในส่วนนี้เป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับเอกสำรที่จัดส่งไปยังศูนย์สอบและสนำมสอบ รวมทั้งกำรรับส่งข้อสอบ
และเฉลย โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

6.1 เอกสำรที่จัดส่งไปยังศูนย์สอบ 
เอกสำรที่ส่งไปยังศูนย์สอบแต่ละแห่งส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่ำนระบบ NT ACCESS 

ประกอบด้วย 
1) คู่มือกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) แบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สพฐ. 2) 
3) แบบทดสอบ และกระดำษค ำตอบ 
4) แบบบันทึกคะแนน แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ แบบบันทึกด้ำนภำษำไทย และ 

แบบบันทึกคะแนนด้ำนคณิตศำสตร์ 
5) ไฟล์ excel แบบฟอร์มกำรกรอกคะแนนนักเรียนเพ่ือน ำเข้ำระบบ NT Access 
6) ไฟล์วีดีทัศน์อธิบำยแนวทำงกำรน ำคะแนนผลกำรทดสอบเข้ำระบบ NT Access 
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6.2 กำรรับข้อสอบและบรรจุกระดำษค ำตอบ 
6.2.1 กำรรับข้อสอบและบรรจุกระดำษค ำตอบในระดับสนำมสอบ 

1) ขั้นตอนกำรรับข้อสอบและบรรจุกระดำษค ำตอบ ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
1.1) ก่อนกำรสอบ 

1.1.1) ประธำนสนำมสอบรับคู่มือกำรประเมินฯ และแบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ 
(สพฐ. 2) 

1.1.2) ประธำนสนำมสอบรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ณ ศูนย์สอบ
ในช่วงเช้ำก่อนเวลำสอบระหว่ำงวันที่ 14 - 18 มีนำคม 2565 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 

1.2) หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ 
1.2.1) กรรมกำรระดับสนำมสอบตรวจนับกระดำษค ำตอบในแต่ละวิชำของ

แต่ละห้องสอบให้ครบถ้วน 
1.2.2) กรรมกำรระดับสนำมสอบรวบรวมแบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สพฐ. 2) ของ 

ห้องสอบแต่ละห้อง บรรจุใส่รวมกันในซองเอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ และจัดส่งให้ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้น
กำรสอบ 

2) เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ มีดังต่อไปนี้ 
- เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ เก็บไว้ที่ศูนย์สอบ 
- แบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สพฐ. 2) 
- แบบบันทึกคะแนน 

 



 

 

ตอนที่ 7 
กำรน ำผลกำรประเมินเข้ำสู่ระบบ NT ACCESS 

 

กำรน ำผลกำรประเมินเข้ำสู่ระบบ NT ACCESS ในส่วนนี้เป็นกำรน ำเสนอวิธีกำรน ำผล 

กำรประเมินเข้ำสู่ระบบ NT Access โดยบันทึกคะแนนลงในไฟล์ เพ่ือน ำผลไปใช้ประมวลผล และวิเครำะห์ผล

กำรประเมิน เพ่ือน ำไปรำยงำนผล โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะให้บริกำรประมวลผลและรำยงำนผล 

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ผ่ำนระบบ NT Access โดยให้สถำนศึกษำน ำข้อมูลคะแนนผลกำรทดสอบ

ของนักเรียนรำยบุคคลเข้ำสู่ระบบ ระหว่ำงวันที่ 19 มีนำคม – 7 เมษำยน 2565 โดยแบ่งช่วงเวลำ 

ในกำรน ำเข้ำจ ำแนกตำมภูมิภำค ดังนี้ 

1) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวันที่ 19 - 23 มีนำคม 2565 

2) ภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 24 - 28 มีนำคม 2565 

3) ภำคเหนือ ระหว่ำงวันที่ 29 มีนำคม – 2 เมษำยน 2565 

4) ภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 3 - 7 เมษำยน 2565 

  

19 - 23 มีนำคม 2565 

24 - 28 มีนำคม 2565 

29 มีนำคม – 2 เมษำยน 2565 

3 - 7 เมษำยน 2565 
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7.1 ช่องทำงกำรเข้ำสู่โปรแกรม ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
7.1.1 เข้ำระบบ NT Access โดยด ำเนินกำรผ่ำน URL: https://www.google.co.th  

พิมพ์ที่ช่องค้นหำ ค ำว่ำ (1) “NT Access” คลิกเลือก (2) “ระบบจัดกำรสอบ” 

 
 

7.1.2 เลือก Server เครื่องใดก็ได ้

 
  

https://www.google.co.th/


 

33 

7.1.3 คลิก “ระบบน ำส่งคะแนนสอบ RT/NT ปีกำรศึกษำ 2564” 

 
 
7.1.4 คลิกเลือก “NT ป.3” 
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7.1.5 กรอก (1) “ชื่อผู้ใช้งำน” User ID และ (2) “รหัสผ่ำน” Password ของผู้ใช้ แล้วคลิกเลือก 

(3) “เข้ำสู่ระบบ” ตำมล ำดับ (กรณีโรงเรียนไม่ทรำบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำน ให้ประสำนศูนย์สอบ) 

 
 

7.2 กำรดำวน์โหลดไฟล์/แบบฟอร์มกรอกคะแนน 
7.2.1 ส ำหรับ User ศูนย์สอบต้องคลิกเลือกสนำมสอบที่ต้องกำรดำวน์โหลดไฟล์ก่อน  

จึงจะสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ได้ ส่วน User สนำมสอบสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ได้ โดยไม่ต้องเลือกห้องสอบ 
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7.2.2 คลิก (1) “ดำวน์โหลดไฟล์น ำส่งคะแนน” (2) ดำวน์โหลดไฟล์ออกจำกระบบเป็น  

ไฟล์ ZIP ส ำหรับน ำไปบันทึกคะแนน NT ป.3 ต่อไป โดย “ห้ำมเปลี่ยนชื่อไฟล์ Excel ที่ได้มำจำก 

กำรดำวน์โหลดในระบบเด็ดขำด” 

 
7.2.3 ด ำเนินกำรแตกไฟล์ Zip ที่ดำวน์โหลดได้จำกระบบ โดยคลิก (1) “Downloads” 

จำกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ที่ได้จำกกำรดำวน์โหลด จำกนั้น คลิกขวำที่ (2) “โฟลเดอร์ที่ได้มำจำก 

กำรดำวน์โหลด” และ คลิกเลือกแตกไฟล์ (3) “Extract files…” หรือ “Extract Here” เพ่ือท ำกำรแตกไฟล์ 

ซึ่งไฟล์ที่แตกได้จะมีจ ำนวน 2 ไฟล์ ไฟล์แรกเป็นไฟล์กรอกคะแนนส ำหรับเด็กปกติ ส่วนไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์

กรอกคะแนนส ำหรับเด็กพิเศษ จำกนั้น คลิก (4) “ไฟล์ Excel ที่แตกออกมำ” เพ่ือจะน ำไปด ำเนินกำร

กรอกข้อมูลและคะแนนของนักเรียนต่อไป 
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7.2.4 เมื่อเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมำ จะพบ sheet 2 sheet คือ (1) “คณิตศำสตร์” และ (2) 

“ภำษำไทย” จำกนั้น (3) “กรอกข้อมูลของนักเรียนที่เข้ำสอบ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน กำรกรอกข้อมูล

นักเรียน ให้ด ำเนินกำรกรอกและแก้ไขที่ Sheet คณิตศำสตร์เพียง Sheet เดียว ซึ่งข้อมูลนักเรียนจะลิงค์ไปที่ 

Sheet ภำษำไทย โดยอัตโนมัติ โดยช่องเลขที่นั่งสอบไม่ต้องกรอกข้อมูล จำกนั้น เลือก (4) “ประเภทเด็ก” และ 

(5) “สถำนะ” กรณีนัก เรียนคนนั้นสอบวิชำใดวิชำหนึ่ ง  เช่น  สอบคณิตศำสตร์  แต่ ไม่ ได้สอบ 

ภำษำไทยให้กรอกใน sheet ภำษำไทย ให้เลือกที่ช่องสถำนะเป็น “ขำดสอบ” ให้สังเกต (6) “ขำดสอบ” เมื่อ

เลือกขำดสอบคอลัมน์แนวนอนทั้งแถวจะเป็นสีแดง 

 

จำกนั้นกรอกคะแนนตำมแบบบันทึกคะแนนคณิตศำสตร์ และแบบบันทึกคะแนน 

ภำษำไทย ที่ได้มำจำกกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ตัวเลือกจ ำเป็นต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ช่องใดที่

ไม่มีคะแนนให้เลือก “0” คะแนน เน้นย้ ำอย่ำงเคร่งครัดกำรกรอกคะแนนต้องกรอกให้ครบทุกช่อง  

ทั้ง 2 Sheet ยกเว้นวิชำที่ขำดสอบ จำกนั้นคลิก “บันทึก” เพ่ือท ำกำรบันทึกข้อมูล โดยห้ำมเปลี่ยนชื่อไฟล์ 

Excel ที่ได้มำจำกกำรดำวน์โหลดเด็ดขำด ดังภำพ 
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“ตัวอย่ำงภำพ กำรกรอกคะแนนคณิตศำสตร์” 

 

“ตัวอย่ำงภำพ กำรกรอกคะแนนภำษำไทย” 

 

หมำยเหตุ: กรุณำตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำสอบทั้ง 2 ด้ำน ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนน ำส่งเข้ำระบบ

เนื่องจำกระบบไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลผู้เข้ำสอบได้  
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7.3 กำรน ำส่งผลคะแนนเข้ำสู่ระบบ ในรูปแบบไฟล์ Excel 
7.3.1 ส ำหรับศูนย์สอบเป็นผู้น ำส่งคะแนนเข้ำสู่ระบบ ให้คลิกเลือก (1) “น ำส่ง 

ไฟล์คะแนนเข้ำระบบ” จำกนั้นคลิก (2) “เลือกสนำมสอบ” และคลิก (3) “เลือกไฟล์” เพ่ือน ำไฟล์ 

ที่กรอกข้อมูลและคะแนนนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ส่งเข้ำระบบ จำกนั้นให้คลิก (4) “น ำส่ง” 
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เมื่อน ำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียนเรียบร้อย ระบบจะแจ้ง “น ำส่งข้อมูลคะแนนส ำเร็จ” 

ให้คลิก “ปิด” 

 

7.3.2 ส ำหรับสนำมสอบเป็นผู้น ำส่งคะแนนเข้ำสู่ ระบบ คลิกเลือก (1) “น ำส่ง 

ไฟล์คะแนนเข้ำระบบ” จำกนั้นคลิกเลือก (2) “เลือกไฟล์” เพ่ือน ำไฟล์ที่กรอกข้อมูลและคะแนนนักเรียน

เรียบร้อยแล้ว ส่งเข้ำระบบ จำกนั้นให้คลิก (3) “น ำส่ง” 

 

 



 

40 

เมื่อน ำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียนเรียบร้อย ระบบจะแจ้ง “น ำส่งข้อมูลคะแนนส ำเร็จ” 

ให้คลิก “ปิด” 

 

7.4 กรณีพบข้อผิดพลำดในกำรน ำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียนเข้ำสู่ระบบ NT Access 
กรณีพบข้อผิดพลำดในกำรน ำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียนเข้ำสู่ระบบ NT Access ระบบ

จะปรำกฎ Pop up แจ้งเตือนว่ำ กำรน ำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียนพบข้อผิดพลำด จึงไม่สำมำรถน ำส่ง 

ได้ส ำเร็จ Pop up ที่แจ้งเตือน ในช่องข้อผิดพลำด จะแสดงรำยละเอียดข้อผิดพลำด ตัวอย่ำงเช่น  

แสดงชื่อสมรรถนะ และล ำดับของนักเรียน ส่วนใดที่พบข้อผิดพลำด หรืออำจจะพบข้อผิดพลำดทั้ง  

2 สมรรถนะ จำกนั้นคลิกปุ่ม Close เพ่ือปิด Pop up แจ้งเตือน และด ำเนินกำรแก้ไขให้ข้อมูลและคะแนน

ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่วนข้อใดที่นักเรียนไม่มีคะแนนให้ใส่ 0 ห้ำมเว้นว่ำงไว้ เมื่อด ำเนินกำรแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว ให้น ำส่งใหม่อีกครั้ง 

ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่ระบบแจ้งเตือน 
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7.5 ตรวจสอบกำรน ำส่งคะแนน NT ป.3 
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรน ำส่งคะแนน NT ป.3 เรียบร้อย ขอให้ศูนย์สอบและสนำมสอบ

ตรวจสอบควำมถูกต้องกำรน ำส่งคะแนน NT ป.3 เข้ำสู่ระบบ โดยสำมำรถด ำเนินกำร ได้ดังต่อไปนี้ 

7.5.1 กำรเข้ำตรวจสอบข้อมูลในสถำนะศูนย์สอบ คลิก (1) “เลือกสนำมสอบ” จำกนั้นคลิกเลือก 

(2) “ห้องสอบ” จะปรำกฏข้อมูลที่ได้ด ำเนินกำรน ำส่งคะแนนเข้ำระบบ ในส่วนที่ต้องตรวจสอบกำรน ำส่ง

ข้อมูลคะแนนนักเรียนว่ำสมบูรณ์หรือไม่นั้น ให้ตรวจสอบที่ช่องข้อมูลและแนนนักเรียน และช่องสถำนะ 

ระบบจะแจ้งว่ำ (3) “ให้คะแนนแล้ว” 
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7.5.2 ส ำหรับกำรตรวจสอบคะแนนนักเรียนแบบละเอียด สำมำรถเข้ำไปดูได้ โดยคลิกเลือก 

ทีด่้ำนของนักเรียนที่ต้องกำรดูได้เลย ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมข้ึนมำ ดังภำพ 

 
 

 



 

 

ตอนที่ 8 
กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนให้กับ

ผู้ เรียนที่ เข้ำสอบ สถำนศึกษำ ศูนย์สอบ หน่วยงำนต้นสังกัด และประเทศ ผ่ำนระบบ NT Access  

(http://nt.obec.go.th) โดยแบบรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลทั่วไป

ค่ำสถิติผลกำรสอบรำยด้ำนและภำพรวม ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

จ ำแนกเปรียบเทียบตำมระดับต่ำง ๆ ของคะแนนสอบรำยตัวชี้วัด และระดับคุณภำพรำยด้ำน เป็นต้น 

 

8.1 กำรรำยงำนระดับบุคคล 
ผู้เรียนสำมำรถเข้ำดูผลกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียนในระบบโดยเลือก (ประกำศผลสอบ

รำยบุคคล คลิกที่นี)่ และพิมพ์เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ระบบจะแสดงแบบรำยงำน ได้แก ่

Student 01: แบบสรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของนักเรียน 

 

8.2 กำรรำยงำนระดับโรงเรียน 
สถำนศึกษำสำมำรถเข้ำดูผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้ำใช้และรหัสผ่ำน

ของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยแบบรำยงำน ดังนี้ 

School 01: แบบสรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯของโรงเรียน 

School 02: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯของโรงเรียน 

School 03: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯของนักเรียนจ ำแนกรำยบุคคลในแต่ละด้ำน 

School 04: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯของนักเรียนจ ำแนกรำยบุคคลในแต่ละตัวชี้วัด 

School 05: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรำยข้อ 

School 06: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมช่วงคะแนนของผลกำรประเมินฯ 

School 07: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯเรียงล ำดับตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยนักเรียน 

School 08: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯของโรงเรียน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

School 09: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯจ ำแนกนักเรียนรำยคน 

  

http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceSeat.aspx
http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceSeat.aspx


 

44 

8.3 กำรรำยงำนระดับศูนย์สอบหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ศูนย์สอบสำมำรถเข้ำดูผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้ำใช้และรหัสผ่ำน 

ของศูนย์สอบ ประกอบด้วยข้อมูลแบบรำยงำน ดังนี้ 

Local 01: แบบสรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 

Local 02: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯ ของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 

Local 03: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ จ ำแนกรำยโรงเรียนในแต่ละด้ำน 

Local 04: แบบรำยงำนผลจ ำแนกรำยโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 

Local 05: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรำยข้อ 

Local 06: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมช่วงคะแนนของผลกำรประเมินฯ 

Local 07: แบบรำยงำนผลกำรเรียงล ำดับตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยโรงเรียน 

Local 08: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของต้นสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) เปรียบเทียบกับ 

ปีที่ผ่ำนมำ 

Local 09: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯ จ ำแนกตำมโรงเรียน 

8.4 กำรรำยงำนระดับจังหวัดหรือศึกษำธิกำรจังหวัด 
ศูนย์สอบสำมำรถเข้ำดูผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้ำใช้และรหัสผ่ำน 

ของจังหวัดหรือศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลแบบรำยงำน ดังนี้ 

Province 01: แบบสรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของจังหวัด (เขตพ้ืนที่) 

Province 02: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯ ของจังหวัด (เขตพ้ืนที่) 

Province 03: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ จ ำแนกรำยโรงเรียนในแต่ละด้ำน 

Province 04: แบบรำยงำนผลจ ำแนกรำยโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 

Province 05: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรำยข้อ 

Province 06: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมช่วงคะแนนของผลกำรประเมินฯ 

Province 07: แบบรำยงำนผลกำรเรียงล ำดับตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยโรงเรียน 

Province 08: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของจังหวัด เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

Province 09: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯ จ ำแนกตำมโรงเรียน 

  



 

45 

8.5 กำรรำยงำนระดับหน่วยงำนต้นสังกัด 
ต้นสังกัดสำมำรถเข้ำดูผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้ำใช้และรหัสผ่ำน

ของต้นสังกัด ประกอบด้วยข้อมูลแบบรำยงำน ดังนี้ 

Central 01: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของต้นสังกัด 

Central 02: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯ ของต้นสังกัด 

Central 03: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ จ ำแนกรำยสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ในแต่ละด้ำน 

Central 04: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ จ ำแนกรำยสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 

ในแต่ละตัวชี้วัด 

Central 05: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรำยข้อ 

Central 06: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมช่วงคะแนนของผลกำรประเมินฯ 

Central 07: แบบรำยงำนผลกำรเรียงล ำดับตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยของสังกัดย่อย 

(เขตพ้ืนที่) 

Central 08: แบบรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของต้นสังกัดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

Central 09: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรประเมินฯ จ ำแนกตำมต้นสังกัดย่อย 

(เขตพ้ืนที่)





 

 

ตอนที่ 9  
กำรจัดสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ หมำยถึง ผู้เข้ำสอบที่มีควำมต้องกำรพิเศษเกี่ยวกับ
วิธีกำร กระบวนกำร เครื่องมือหรือบริกำรอ่ืนใดที่ใช้ในกำรจัดสอบแตกต่ำงไปจำกเด็กทั่วไป เพ่ือให้  
เด็กเหล่ำนั้นสำมำรถท ำข้อสอบได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 

9.1 แนวทำงกำรจัดสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
กำรด ำเนินกำรจัดสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 9 ประเภท โดยแต่ละประเภท

มีแนวทำงกำรจัดสอบ ดังนี้ 
9.1.1 เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น หมำยถึง คนที่สูญเสียกำรเห็นตั้งแต่ระดับ

เล็กน้อยจนถึงตำบอดสนิท อำจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ตำบอด หมำยถึง คนกลุ่มนี้ไม่สำมำรถใช้กำรมองเห็นจำกประสำทตำได้เลย  
ต้องใช้อักษรเบรลล์ ช่วยในกำรอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อสอบ ในกำรด ำเนินกำร ผู้จัดสอบแจกข้อสอบ 
ฉบับอักษรเบรลล์ให้เด็กแต่ละคน โดยแยกออกมำให้สอบในห้องเฉพำะและให้มีกรรมกำรคุมสอบที่มำจำก
โรงเรียนสอนคนตำบอดแห่งนั้น ๆ หรือผู้ที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เป็นกรรมกำรคุมสอบ
ช่วยในกำรคุมสอบและช่วยเหลือเท่ำที่จ ำเป็น โดยกรรมกำรคุมสอบจะเป็นผู้ระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบ
ให้เด็กแต่ละคนในช่วงท้ำยของเวลำในกำรคุมสอบ อำจให้กรรมกำร 1 คน ช่วยเด็กประมำณ 3 - 5 คน  
แต่เด็กบำงคนอำจให้กรรมกำรคุมสอบเป็นผู้อ่ำนข้อสอบให้ฟัง โดยใช้ข้อสอบปกติ  ให้กรรมกำรคุมสอบ 
แยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อ่ืน ครูอ่ำนข้อสอบให้ฟังและเด็กจะท ำมือแสดง
สัญลักษณ์ค ำตอบแล้วให้กรรมกำรคุมสอบช่วยระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบก็ได้ โดยให้เวลำเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 

2) สำยตำเลือนรำง หมำยถึง คนกลุ่มนี้ยังสำมำรถใช้กำรมองเห็นจำกประสำทตำ 
ที่หลงเหลือได้ เด็กกลุ่มนี้อำจจะต้องกำรให้จัดท ำข้อสอบที่มีอักษรขนำดขยำยเพ่ิมกว่ำปกติ ฟอนด์ขนำด 20 พอยด์ 
(โดยประมำณ) เพ่ือสำมำรถอ่ำนข้อสอบด้วยตนเองได้ และอำจจะมีควำมยำกล ำบำกในกำรตอบ 
ในกระดำษค ำตอบ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ก ำหนดในกำรตอบขนำดเล็กมำก อำจต้องให้กรรมกำรคุมสอบ 
ช่วยตอบให้ โดยเด็กท ำค ำตอบไว้ก่อนระหว่ำงท ำข้อสอบ แล้วค่อยอ่ำนให้กรรมกำรคุมสอบช่วยตอบหรือเขียน
ค ำตอบให้ภำยหลัง หรือเด็กอำจให้กรรมกำรคุมสอบอ่ำนข้อสอบให้ฟังและช่วยตอบให้เด็กคนนั้น ๆ  
ตำมที่เด็กบอกค ำตอบก็ได้ หรือกรรมกำรคุมสอบ 1 คน ต่อเด็ก 3 - 5 คน โดยให้เวลำในกำรท ำข้อสอบเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 
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9.1.2 เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน หมำยถึง คนที่สูญเสียกำรได้ยินตั้งแต่ระดับ
รุนแรงถึงระดับน้อย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) หูตึง คนกลุ่มนี้สำมำรถรับรู้กำรได้ยินผ่ำนระบบประสำทหูได้ แต่มีระดับกำรได้ยิน
น้อยกว่ำปกติทั่วไป และอำจพูดสื่อสำรได้ไม่ชัดเจน มักจะใส่เครื่องช่วยฟังเพ่ือช่วยในกำรได้ยินให้ดีขึ้น  
เด็กกลุ่มนี้สำมำรถท ำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยอำจไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

2) หูหนวก คนกลุ่มนี้ไม่สำมำรถรับรู้กำรได้ยินผ่ำนทำงประสำทหูได้แม้จะใส่ 
เครื่องช่วยฟัง ช่วยกำรได้ยินแล้วก็ตำม และต้องใช้ภำษำมือในกำรสื่อสำรแทนกำรใช้เสียงพูด แม้เด็กกลุ่มนี้
มีลักษณะภำยนอกคล้ำยเด็กทั่วไป แต่เขำเหล่ำนี้จะมีพัฒนำกำรทำงภำษำด้อยกว่ำเด็กทั่วไปที่ อำยุ 
อยู่ในระดับเดียวกัน กำรด ำเนินกำรสอบควรจัดให้มีล่ำมภำษำมือจำกโรงเรียนโสตศึกษำในจังหวัดนั้น  
ช่วยหรือผู้ที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรแปลรำยละเอียดข้อสอบ เพ่ือช่วยให้เด็กหูหนวก
ที่เข้ำสอบมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและสำมำรถแสดงศักยภำพในกำรท ำข้อสอบได้ถูกต้อง และควรให้เวลำ 
ในกำรท ำข้อสอบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 

9.1.3 เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ หมำยถึง คนที่มีพัฒนำกำรช้ำกว่ำคนทั่วไป  
เมื่อวัดระดับเชำว์ปัญญำ กรณีนี้เด็กจะมีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำต่ ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ยและมีข้อจ ำกัด 
ในกำรปรับตัว แต่หำกเป็นเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำที่เรียนร่วมกับเด็กทั่วไป จะมีควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนได้ในระดับประถมศึกษำอยู่แล้ว อำจเปิดโอกำสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้ำสอบด้วย โดยอำจเพ่ิมเวลำ 
ในกำรท ำข้อสอบได้แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

9.1.4 เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ หมำยถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน 
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลำยส่วนขำดหำยไป กระดูกและกล้ำมเนื้อพิกำร เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีควำม
พิกำรของระบบประสำท มีควำมล ำบำกในกำรเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในสภำพปกติ แบ่งเป็น 

9.1.5 เด็กมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว เช่น คนมีอวัยวะไม่สมส่วนหรือ
ขำดหำยไปโดยเฉพำะแขนขำดหรือกล้ำมเนื้อแขนลีบผิดปกติ ท ำให้มีอุปสรรคในกำรเขียนค ำตอบหรือ
ระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบ แต่เด็กกลุ่มนี้มีควำมสำมำรถทำงสมองและสติปัญญำอยู่ในระดับปกติ  
ในกำรท ำข้อสอบ ให้จัดให้เด็กเหล่ำนี้สอบในห้องเฉพำะและให้มีกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรระบำย
ค ำตอบหรือเขียนค ำตอบให้นักเรียน โดยให้ เด็กแต่ละคนอ่ำนข้อสอบด้วยตนเองและบอกค ำตอบ 
ให้กรรมกำรช่วยเขียนค ำตอบให้ กรณีท่ีมเีด็กกลุ่มนี้มำกอำจใช้กรรมกำรคุมสอบ 1 คน ต่อเด็ก 3 - 5 คน และให้
เวลำท ำข้อสอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด แต่หำกเด็กสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ ให้เด็กคนนั้นสอบรวมกับเด็กทั่วไป อนึ่งควรจัดสนำมสอบส ำหรับเด็กกลุ่มนี้ 
ให้เหมำะสม เช่น ควรจัดอยู่ชั้นล่ำงของอำคำรเพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้เก้ำอ้ีรถเข็น 

9.1.6 เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสุขภำพ  ได้แก่ คนที่มีควำมเจ็บป่วยเรื้อรังหรือม ี
โรคประจ ำตัว และต้องได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง เด็กเหล่ำนี้หำกสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้ท ำ
ข้อสอบด้วยตนเอง หำกไม่สำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้กรรมกำรคุมสอบช่วยเขียนค ำตอบให้  
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โดยเด็กเป็นผู้บอกค ำตอบ ให้กรรมกำรเขียน โดยเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบให้ได้ตำมควำมจ ำเป็นแต่ไม่เกิน 
ร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 

9.1.7 เด็กที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ หมำยถึง เด็กที่มีควำมบกพร่องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
หรือหลำยอย่ำง เกี่ยวกับควำมเข้ำใจหรือกำรใช้ภำษำ อำจเป็นภำษำพูดหรือภำษำเขียน เด็กเหล่ำนี้ส่วน
ใหญ่กระจำยอยู่ในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ในกำรจัดสอบต้องเปิดโอกำสให้เด็กเหล่ำนี้มีโอกำสในกำรท ำข้อสอบ
ร่วมกับเด็กทั่วไปด้วย โดยอำจจัดให้มีกรรมกำรคุมสอบ เพ่ือช่วยควบคุมและอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกำรเฉพำะ  
เพรำะเด็กเหล่ำนี้ สำมำรถบอกค ำตอบที่ถูกต้องได้ แต่อำจไม่สำมำรถแสดงศักยภำพของตนเองด้ำนกำร 
เขียนค ำตอบได้ กรรมกำรคุมสอบควรเขียนหรือระบำยค ำตอบให้เด็กเหล่ำนี้ด้วย เพรำะเด็กเหล่ำนี้สำมำรถ
บอกค ำตอบได้ อนึ่งหำกเด็กสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ก็ให้นักเรียนคนนั้นท ำข้อสอบด้วยตนเอง  
กำรเพ่ิมเวลำอำจพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

9.1.8 เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ หมำยถึง คนที่มีควำมบกพร่อง 
ในเรื่องของกำรเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตรำควำมเร็วและจังหวะกำรพูดผิดปกติ หรือคนที่มี 
ควำมบกพร่องในเรื่องควำมเข้ำใจหรือกำรใช้ภำษำพูด กำรเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ใน  
กำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งอำจเกี่ยวกับรูปแบบของภำษำ เนื้อหำของภำษำและหน้ำที่ของภำษำ กรณีนี้ 
ให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อื่น และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบ
ให้ตำมแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

9.1.9 เด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ หมำยถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป 
จำกปกติเป็นอย่ำงมำก และปัญหำทำงพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทำงสังคม กรณีนี้ 
ให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบ
ให้ตำมแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

9.1.10 เด็กออทิสติก หมำยถงึ คนที่มีควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรด้ำนสังคม ภำษำและ 
กำรสื่อควำมหมำย พฤติกรรม อำรมณ์ และจินตนำกำร เด็กเหล่ำนี้มีควำมผิดปกติของระบบกำรท ำงำน 
ของสมองบำงส่วน ท ำให้เด็กเหล่ำนี้มีควำมบกพร่องของพัฒนำกำรด้ำนภำษำ ด้ำนสังคม และกำรมีปฏิสัมพันธ์ 
ทำงสังคม มีควำมสนใจเฉพำะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เด็กเหล่ำนี้อำจไม่มีสมำธิในกำรท ำข้อสอบได้ตลอดกำรสอบ 
และหำกเด็กสำมำรถควบคุมสมำธิของตนเองให้ท ำข้อสอบได้ ควรเปิดโอกำสให้เด็กเหล่ำนี้มีโอกำสในกำร
ท ำข้อสอบได้ตำมศักยภำพที่เขำมี โดยให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวน
สมำธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบให้ตำมแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด หำกเด็ก 
มีศักยภำพในกำรท ำข้อสอบได้เพียงใด ให้ถือว่ำเป็นศักยภำพในกำรท ำข้อสอบของเด็กคนนั้นแล้ว 

9.1.11 บุคคลพิกำรซ้อน หมำยถึง คนที่มีสภำพควำมบกพร่องหรือควำมพิกำรมำกกว่ำ 
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญำอ่อนที่สูญเสียกำรได้ยิน เป็นต้น กรณีนี้ ให้กรรมกำรคุมสอบ
แยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบให้ตำมแต่กรณี 
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โดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด (การพิจารณาให้เด็กที่มีความพิการซ้อนเข้าสอบนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารโรงเรียนว่าควรให้นักเรียนเข้าสอบได้หรือไม่) 

9.2 ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรจัดสอบเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
กรณีท่ีสนำมสอบมีเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำร

ได้ยิน เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ 
เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และเด็กออทิสติก ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

9.2.1 เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ รำยงำนตัวที่ห้องอ ำนวยกำรสอบประจ ำสนำมสอบ
เพ่ือสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับห้องสอบ (กรณีไม่ทรำบข้อมูล) 

9.2.2 ให้กรรมกำรคุมสอบรับรำยงำนตัวผู้ เข้ำสอบที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิ เศษ  
โดยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแจ้งห้องสอบและแจ้งรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรสอบ เช่น ระเบียบกำรเข้ำ
สอบ ตำรำงสอบให้กับผู้เข้ำสอบ เป็นต้น 

9.2.3 ให้สนำมสอบอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่ำว ตำมควำมเหมำะสม 
 

9.2 หลักฐำนที่ใช้แนบประกอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ต้องกำรเข้ำสอบ

แนบหลักฐำนยืนยันสถำนภำพของผู้เรียนไปยังศูนย์สอบ ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 เพ่ือท ำกำร
ตรวจสอบ โดยมีหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

1) ใบรับรองแพทย์/บัตรประจ ำตัวคนพิกำร หรือ 
2) หนังสือรับรองที่ออกโดยสถำนศึกษำ ที่ลงนำมโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือ 
3) รำยชื่อนักเรียนเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ดำวน์โหลดมำจำกระบบบริหำร

จัดกำรข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (Special Education Technology: SET) ดังภำพ 
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ภำคผนวก ก  
ตัวอย่ำงข้อสอบ 

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
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ตัวอย่ำงข้อสอบ 
กำรประเมินควำมสำมำรถ 

ด้ำนภำษำไทย 
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ตัวอย่ำงข้อสอบ 
กำรประเมินควำมสำมำรถ 

ด้ำนคณิตศำสตร์ 
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ภำคผนวก ข  

ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  

(รำยบุคคล)
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ภำคผนวก ค  

ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  

(รำยโรงเรียน)
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ภำคผนวก ง  

ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  

รำยเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ (ศูนย์สอบ)
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ภำคผนวก จ  

ตัวอย่ำงกระดำษค ำตอบ
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ตัวอย่ำงกระดำษค ำตอบวิชำภำษำไทย 
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ตัวอย่ำงกระดำษค ำตอบวิชำคณิตศำสตร์ 

 



 

 

ภำคผนวก ฉ  

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏบิัติของผูเ้ข้ำสอบ 
ฉบับที ่2 พ.ศ.2555 และ  

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏบิัติ 
ของผู้เข้ำสอบ พ.ศ.2548
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

ดร.อัมพร พินะสำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ดร.เกศทิพย์ ศุภวำนิช รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบคู่มือ 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์                       นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือ 
ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

    นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นำยมีนำ จินำรักษ์ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยณัฏฐภัทร เฉลยไตร พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยศรำวุธ แจ่มคล้ำย พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
นำยเจริญ ทำเงนิ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำงสำวจุฑำภรณ์ สำยตรง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
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คณะบรรณำธิกำรกิจคู่มือ 
ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

นำยก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

นำยมีนำ จินำรักษ์ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยณัฏฐภัทร เฉลยไตร พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยศรำวุธ แจ่มคล้ำย พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยเจริญ ทำเงิน พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำงสำวจุฑำภรณ์ สำยตรง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
นำยสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ่อกรุวิทยำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยมีนำ จินำรักษ์ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2288-5783 
E-mail: Evaluation.obec@gmail.com 
Facebook: ค้นหำ “กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สทศ. สพฐ.” 
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