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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน มีนโยบำยที่จะประเมินนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ในควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 3 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ( Literacy)  
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จึ ง ได้จัดท ำคู่ มือกำรจัดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เ รี ยนระดับชำติ  ( National Test: NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ส ำหรับส่วนกลำง ศูนย์สอบ และสนำมสอบ 

ภำยในคู่มือกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 จะอธิบำยถึงเหตุผลและควำมส ำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบ
และโครงสร้ำงเครื่องมือ กรอบแนวคิดในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ กำรบริหำร
จัดกำรระดับศูนย์สอบ กำรบริหำรจัดกำรระดับสนำมสอบ กำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เอกสำรในกำร
จัดสอบ ตำรำงสอบและข้อปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทดสอบเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
มีมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ ผลกำรทดสอบมีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริง
ของนักเรียน สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ของนักเรียนทั้งในระดับรำยบุคคล โรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ศูนย์สอบ และรำยสังกัด 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ 
ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ โดยยึดแนวทำงตำมคู่มือกำรจัดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ 
ผลกำรประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักเรียน สำมำรถน ำไปวำงแผน
ปรับปรุงและพัฒนำได้อย่ำงดีต่อไป 
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ตอนที่ 1  
บทน ำ 

1.1 เหตุผลและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรแสวงหำควำมรู้ 
อย่ำงต่อเนื่อง กำรรับรู้ข้อมูลอย่ำงมีวิจำรณญำณ ใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับอย่ำงมีเหตุผลและมีประสิทธิภำพ  
จึงเป็นสิ่งจ ำเป็น ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นแต่ควำมรู้เพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป 
โดยเฉพำะผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลำยด้ำน เช่น ทักษะกำรสื่อสำร  
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำรคิดค ำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งกำรแข่งขันได้อย่ำงปลอดภัย  
และมีควำมสุข นอกจำกนี้ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยำวชนควรมีคือ ทักษะกำรเรียนรู้ 
และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน (Writing) 
และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ กำรคิดว ิเครำะห์ (Critical Thinking) กำรสื ่อสำร 
(Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรร่วมมือ (Collaboration) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผู้เรียน 
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (กนป.) ให้ปรับเปลี่ยน 
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จำกกำรสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมำเป็นกำรสอบวัดสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คือ ควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning 
Abilities) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 โดยได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเข้ำประชุมร่วมกันระดมควำมคิด  
เพ่ือก ำหนดนิยำมและกรอบโครงสร้ำงของเครื่องมือวัดสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง 3 ด้ำน พิจำรณำกลั่นกรอง
นิยำมและกรอบโครงสร้ำงของเครื่องมือวัด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
เพ่ือประเมินคุณภำพของนักเรียน กรอบโครงสร้ำงนี้ นอกจำกใช้เพ่ือกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินผู้เรียนแล้ว 
โรงเรียนยังสำมำรถใช้นิยำมและตัวชี้วัดที่ร่วมกันก ำหนดขึ้นนี้ ไปวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กำรประเมิน เพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดี 

ในปีกำรศึกษำ 2560 นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนจำกโรงเรียนในทุกสังกัด โดยวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนส ำคัญ 3 ด้ำน คือ  
ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลกำรประเมิน
ที่ได้จะเป็นข้อมูลส ำคัญท่ีสะท้อนคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
กำรตัดสินใจเชิงนโยบำย กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนกำรศึกษำของชำติ ระดับส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  
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และระดับสถำนศึกษำ โดยได้จัดท ำคู่มือกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปในทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกัน อันจะท ำให้ผล 
กำรประเมินมีควำมน่ำเชื่อถือและน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำได้อย่ำงถูกต้องตำมควำมสำมำรถ  
ของนักเรียนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 

(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ในด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy)  
และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ส ำหรับส่วนกลำง ศูนย์สอบ และสนำมสอบ 

1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสอบให้กับผู้เรียน 
ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนจำกทุกสังกัด ดังนี้ 

1.3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1.3.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
1.3.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1.3.4 กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
1.3.5 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
1.3.6 ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
1.3.7 ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ 

1.4 ตำรำงสอบ 
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ก ำหนดสอบในวันที่ 7 มีนำคม 2561 รำยละเอียดตำมตำรำงสอบ ดังนี้ 

วันสอบ เวลำ วิชำ เวลำสอบ 
วันพุธที่ 7 มีนำคม 2561 09.00 – 10.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 60 นำที 

พัก 30 นำที 
10.30 – 12.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 90 นำที 

พัก 60 นำที 
13.00 – 14.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 60 นำที 

1.5 ประกำศผลกำรสอบ 
ประกำศผลกำรสอบวันที่ 30 เมษำยน 2561 
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1.6 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

ปีกำรศึกษำ 2560 แสดงรำยละเอียดดังตำรำง 
แบบทดสอบควำมสำมำรถ จ ำนวนข้อ คะแนนเต็ม เวลำ (นำที) 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 30 35 60 
ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 30 35 90 
ด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) 30 35 60 

รวมทั้งสิ้น 90 105 210 

1.7 โครงสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบ 
1.7.1 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ มีกรอบโครงสร้ำงในกำรทดสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ

เลือกตอบ 
ข้อสอบเขียนตอบ 

แบบตอบสั้น แบบตอบอิสระ 
1. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเรื่อง 

ที่ฟัง ดู และอ่ำน 
4 ข้อ - - 

2. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 3 ข้อ - - 
3. ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน 5 ข้อ 1 ข้อ - 
4. บอก เล่ำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู และอ่ำน 

อย่ำงง่ำย ๆ 
5 ข้อ - - 

5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง 
ดู และอ่ำน 

5 ข้อ - 1 ข้อ 

6. สื่อสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่อง 
ที่ฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงเหมำะสม 

5 ข้อ 1 ข้อ - 

รวมทั้งหมด 27 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 1 - 27 รูปแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก (ข้อละ 1 คะแนน) 
ข้อ 28 - 29 รูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน (แต่ละข้อจะมีคะแนน 0, 1, 2) 
ข้อ 30  รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน (แต่ละข้อจะมีคะแนน 0, 2, 4) 
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1.7.2 ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ มีกรอบโครงสร้ำงในกำรทดสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ

เลือกตอบ 

ข้อสอบเขียนตอบ 
แบบตอบ

ส้ัน 
แบบตอบ

อิสระ 
1. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 

เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง  ๆ
ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์  
เรื่อง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

11 ข้อ 1 ข้อ - 

2. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด 
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวัด ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

8 ข้อ - 
1 ข้อ 

(แสดงวิธีท ำ) 

3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอด
ทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง เรขำคณิต ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

3 ข้อ - - 

4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอด
ทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง พีชคณิต ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

3 ข้อ - - 

5. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอด 
ทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

2 ข้อ 1 ข้อ - 

รวมทั้งหมด 27 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 1 - 27 รูปแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก (ข้อละ 1 คะแนน) 
ข้อ 28 - 29 รูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 1 คะแนน (แต่ละข้อจะมีคะแนน 0, 1) 
ข้อ 30  รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 6 คะแนน (แต่ละข้อจะมีคะแนน 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
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1.7.3 ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล มีกรอบโครงสร้ำงในกำรทดสอบประเมิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ

เลือกตอบ 

ข้อสอบเขียนตอบ 

แบบตอบสั้น 
แบบตอบ

อิสระ 
1. มีควำมเข้ำใจในข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำง 

ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ 
และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

3 ข้อ 1 ข้อ - 

2. วิเครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมรู้        
ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์  
และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

6 ข้อ 1 ข้อ - 

3. สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วำงแผน บนพ้ืนฐำนของ
ข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้
องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ 
เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

8 ข้อ - - 

4. สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงมีหลักกำรและเหตุผล 
หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ในกรณีท่ีมี
สถำนกำรณ์ท่ีต้องกำรตัดสินใจหรือมีปัญหำ 

10 ข้อ - 1 ข้อ 

รวมทั้งหมด 27 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 1 - 27 รูปแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก (ข้อละ 1 คะแนน) 
ข้อ 28 - 29 รูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน (แต่ละข้อจะมีคะแนน 0, 1, 2) 
ข้อ 30  รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน (แต่ละข้อจะมีคะแนน 0, 2, 4) 
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1.8 ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้ำงแบบทดสอบ NT และก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เม.ย. 60 – ม.ค. 61 สพฐ. 
2 ปรับปรุงโปรแกรม NT Access ส.ค. – ต.ค. 60 สพฐ. 
3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทดสอบ NT ระดับ สพฐ. ก.ย. 60 สพฐ. 
4 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทดสอบ NT ระดับ สพฐ. ต.ค. 60 สพฐ. 
5 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอ่ืน ๆ 

เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดสอบและกำรใช้โปรแกรม NT Access 
รุ่นที่ 1 7 – 10 พ.ย. 60 
รุ่นที่ 2 12 – 15 พ.ย. 60 

สพฐ. 

6 ศูนย์สอบน ำเข้ำและตรวจสอบข้อมูลสถำนศึกษำที่มีสิทธิ์สอบ 
ผ่ำนระบบ NT Access 

10 – 17 พ.ย. 60 ศูนย์สอบ 

7 สถำนศึกษำน ำเข้ำข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่ำนระบบ NT Access 20 พ.ย. – 22 ธ.ค. 60 สถำนศึกษำ 
8 ศูนย์สอบส ำรวจและจัดสนำมสอบ 22 – 31 ธ.ค. 60 ศูนย์สอบ 
9 สถำนศึกษำตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 

ผ่ำนระบบ NT Access (ครั้งสุดท้ำย) 
3 – 10 ม.ค. 61 สถำนศึกษำ 

10 สพฐ. ตรวจสอบกำรจัดสนำมและข้อมูลนักเรียนที่เข้ำสอบ 10 – 15 ม.ค. 61 สพฐ. 
11 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนำมสอบ 16 – 31 ม.ค. 61 ศูนย์สอบ 
12 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรจัดกำรสอบระดับศูนย์สอบ 

และสนำมสอบ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
26 ก.พ. – 6 มี.ค. 61 ศูนย์สอบ 

13 สพฐ. จัดจ้ำงพิมพ์ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ 12 - 28 ก.พ. 61 สพฐ. 
14 จัดส่งคู่มือและเอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบไปยังศูนย์สอบ 6 – 10 ก.พ. 61 สพฐ. 
15 จัดส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบไปยังศูนย์สอบ 1 - 5 มี.ค. 61 สพฐ. 
16 ศูนย์สอบด ำเนินกำรจัดสอบ 7 มี.ค.61 ศูนย์สอบ 
17 สนำมสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 8 - 9 มี.ค.61 ศูนย์สอบร่วมกับสนำมสอบ 
18 สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 6 - 10 มี.ค.61 สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ 
19 สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวค ำตอบ  15 มี.ค.60 เป็นต้นไป สพฐ. 
20 สพฐ. รับกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบ 10 - 14 มี.ค.61 สพฐ.และศูนย์สอบ 
21 ตรวจกระดำษค ำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนกำรทดสอบ 15 มี.ค.– 20 เม.ย.61 สพฐ. 
22 ประกำศผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ 30 เม.ย.61 สพฐ. 
23 สรุปและรำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ 

ผู้เรียนระดับชำติต่อสำธำรณชน 
พ.ค. 61 สพฐ. 
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ตอนที่ 2  
กรอบแนวคิดในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 

แนวคิดที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test: NT) ในปีกำรศึกษำ 2560 นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใช้แนวคิดหลัก  
3 แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียน ( Primary 
Capability) แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร  (Decentralizaiton) และแนวคิด
เกี่ยวกับควำมโปร่งใสในกำรจัดสอบ (Transparency) โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน (Primary Capability) 
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ใช้เป็นกรอบในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนนี้  

เป็นควำมสำมำรถที่วิเครำะห์มำจำกผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน (Student Outcomes) จำกกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควำมสำมำรถพ้ืนฐำนเปรียบเสมือนเครื่องมือในกำรเรียนรู้  เนื้อหำควำมรู้ 
เชิงบูรณำกำร โดยในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุสมรรถนะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้ 3 ด้ำน (3Rs) ได้แก่  
กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน (Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) ดังภำพ 
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นอกจำกสมรรถนะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้ 3 ด้ำน (3Rs) ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) 
กำรเขียน (Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) แล้ว ในปัจจุบันนี้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล
และกำรคิดเชิงคุณธรรมก็ถือว่ำเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของผู้เรียนอีกด้วย 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดให้ควำมสำมำรถในกำรใช้เหตุผล (Reasoning 
Abilities) เพ่ิมเป็นควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของผู้เรียนอีกด้วย 

ดังนั้น ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน (Primary Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในกำร
ทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จึงประกอบด้วยควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 3 ด้ำน ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถ 
ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2556) 

1) ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) คือ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เพ่ือรู้  เข้ำใจ 

วิเครำะห์ สรุปสำระส ำคัญ ประเมินสิ่งที่อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ รู้จักเลือกอ่ำนตำมวัตถุประสงค์ น ำไปใช้
ในชีวิตประจ ำวันและกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรศึกษำตลอดชีวิต และสื่อสำรเป็นภำษำเขียน 
ได้ถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำและอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 บอกควำมหมำยของค ำ และประโยคจำกเรื่องที่ ฟัง ดู และอ่ำน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ตอบค ำถำมจำกเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่ำน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 บอก เล่ำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงง่ำย ๆ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 สื่อสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน 

อย่ำงเหมำะสม 
2) ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 

ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) คือ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะกำรคิด
ค ำนวณ ควำมคิดรวบยอด และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ ำวัน โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้ วัดที่ 1 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

ตัวชี้ วัดที่ 2 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวัด ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 
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ตัวชี้ วัดที่ 3 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง เรขำคณิต ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

ตัวชี้ วัดที่ 4 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณติศำสตร์ เรื่อง พีชคณิต ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

ตัวชี้ วัดที่ 5 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

3) ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) คือ ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยง

ควำมรู้และประสบกำรณ์ ด้ำนวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์และเศรษฐศำสตร์ และด้ำน
กำรด ำเนินชีวิต โดยกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ และตัดสินใจอย่ำงมีหลักกำร และเหตุผล  
บนพ้ืนฐำนของข้อมูลสถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศที่เพียงพอ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีควำมเข้ำใจในข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

ตัวชี้ วัดที่  2 วิ เครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมรู้ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 3 สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วำงแผน บนพ้ืนฐำนของข้อมูล 
สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์  สิ่งแวดล้อม  
ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 4 สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงมีหลักกำรและเหตุผล หรือให้
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ในกรณีที่มี
สถำนกำรณ์ท่ีตอ้งกำรตัดสินใจหรือมีปัญหำ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร (Decentralizaiton) 
กำรบริหำรจัดกำรสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2560 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
กำรถ่ำยโอนเฉพำะภำรกิจ ซึ่งเป็นกำรแบ่งภำรกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับกำรกระจำยอ ำนำจด ำเนินกำร  
หรือ เป็นกำรถ่ำยโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นกำรแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงำนย่อยในกำรด ำเนินกำร 

แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรกระจำยอ ำนำจสู่ส่วนภูมิภำค เป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองของรัฐ 

ในระบบประชำธิปไตย โดยมุ่งลดบทบำทของรัฐส่วนกลำง (Decentralize) ลงเหลือภำรกิจหลักเท่ำที่ต้องท ำ 
เท่ำที่จ ำเป็น และให้ประชำชนได้มีส่วนในกำรบริหำรงำนชุมชนส่วนภูมิภำค ตำมเจตนำรมย์ของประชำชน
มำกขึ้น กำรกระจำยอ ำนำจสู่ส่วนภูมิภำค จึงเป็นกำรจัดควำมสัมพันธ์ทำงอ ำนำจหน้ำที่ใหม่ ระหว่ำง
ส่วนกลำงกับส่วนส่วนภูมิภำค 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 ที่มีอยู่ในส่วนกลำงให้กับ  
ส่วนภูมิภำค เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่ส่วนภูมิภำค เป็นกำรท ำให้ส่วนภูมิภำคมีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถบริหำรจัดกำรส่วนภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ  (National Test: NT)  
ในปีกำรศึกษำ 2560 มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปยังศูนย์สอบที่เป็นหน่วยงำนจำก
สังกัดต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรสอบสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรวดเร็ว 
โดยมีกำรก ำหนดศูนย์สอบในกำรบริหำรจัดกำรสอบให้สถำนศึกษำในสังกัดต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ศูนย์สอบและสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมสอบในศูนย์สอบ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ(สพป.) 

ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำร
ปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 

ส ำนักกำรศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนัก
กำรศึกษำ 
เมืองพัทยำ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน 

ร.ร. สพป. 
ร.ร. สพม. 
ร.ร. เอกชน 
ร.ร. ตชด. 
ร.ร. สำธิตมหำวิทยำลัย 
ร.ร.รำชประชำนุเครำะห ์

ร.ร. กำรศึกษำพิเศษ 
Home school 

ร.ร. อบต. 
ร.ร. เทศบำล 
ร.ร. อบจ 

ร.ร. กทม. ร.ร.เมืองพัทยำ ร.ร.เอกชน  
ในกรุงเทพมหำนคร 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับควำมโปร่งใสในกำรจัดสอบ (Transparency) 
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ถือเป็น 

กำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนในระดับชำติอย่ำงหนึ่ง ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรสอบจึงจ ำเป็นต้องมี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน ซึ่งจะส่งผลให้ผลที่ได้จำกกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติมีควำมน่ำเชื่อ และเป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนต่ำง  ๆ ในกำรทดสอบครั้งนี้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติ  เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1) กำรจัดสนำมสอบ 
ศูนย์สอบจัดสนำมสอบ โดยก ำหนด 1 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเป็น  1 สนำมสอบ  

(กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอำจเรียกชื่อต่ำงกัน เช่น ศูนย์เครือข่ำย กลุ่มคุณภำพ กลุ่มโรงเรียน เป็นต้น)  
โดยก ำหนดให้โรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ จะต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ทั้งนี้ให้ศูนย์สอบเป็นผู้
พิจำรณำเลือกโรงเรียนในกลุ่มที่มีควำมพร้อม ควำมเหมำะสมเพ่ือเป็นสนำมสอบ  หำกมีควำมจ ำเป็น เช่น 
โรงเรียนมีนักเรียนจ ำนวนมำก หรือนักเรียนเดินทำงมำสอบล ำบำก อำจให้โรงเรียนเหล่ำนี้เป็นสนำมสอบก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบแต่ต้องค ำนึงถึงควำมโปร่งใสและยุติธรรมในกำรสอบ 
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2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ประกอบด้วย ประธำนสนำมสอบ 

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

3) กำรรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
กำรจัดรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะมีระบบกำรขนส่งเอกสำรที่มีควำมเคร่งครัดและปลอดภัยสูง 
3.1) ในกำรรับส่งกล่องแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบในทุกศูนย์สอบ  จะต้อง 

ให้ผู้ประสำนงำนระดับศูนย์สอบเป็นผู้ลงนำมทุกครั้ง และศูนย์สอบเก็บรักษำกล่องแบบทดสอบและ
กระดำษค ำตอบไว้ในห้องม่ันคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่คอยดูแลตลอดเวลำ 

3.2) ศูนย์สอบส่งมอบแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ พร้อมเอกสำรประกอบกำรสอบ 
ให้กับประธำนสนำมสอบหรือตัวแทน ในตอนเช้ำของวันสอบ 

3.3) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้ประธำนสนำมสอบหรือตัวแทนที่มีหน้ำที่รับ–ส่ง
กระดำษค ำตอบระดับสนำมสอบเป็นผู้รับผิดชอบน ำซองกระดำษค ำตอบส่งมอบให้ศูนย์สอบ 

3.4) ศูนย์สอบตรวจสอบควำมเรียบร้อยของซองกระดำษค ำตอบ บรรจุลงในกล่อง 
พร้อมส่งมอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

4) กล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
กำรบรรจุแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

จะบรรจุแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 3 ด้ำน ใส่กล่องแยกเป็นรำยห้องสอบ โดยกล่องบรรจุแบบทดสอบ
ต้องแข็งแรง และปิดผนึกด้วยเทปกำว อนุญำตให้ประธำนสนำมสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน  
1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลำสอบต่อหน้ำตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ 

5) กำรติดตำมกำรบริหำรกำรทดสอบ 
5.1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรทดสอบ ท ำกำรติดตำมตรวจเยี่ยม 
กำรทดสอบตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ โดยคณะกรรมกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จะสุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนำมสอบ ในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

5.2) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนำมสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 
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6) กำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่โปร่งใสในกำรสอบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เปิดช่องทำงรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

ในควำมไม่โปร่งใสในกำรสอบ 4 ช่องทำง ได้แก่ 
- ศูนย์สอบที่ด ำเนินกำรจัดสอบ 
- โทรศัพท์หมำยเลข 0-2288-5783 และ 0-2288-5787 
- E-mail: evaluation.obec@gmail.com 
- facebook ของ กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 
7) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 

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

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

กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับศูนย์สอบ ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนนี้เป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับภำรกิจของศูนย์สอบ 
คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และบทบำทของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1 ภำรกิจระดับศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบมีภำระหน้ำที่และบทบำทที่ส ำคัญที่สุดในกำรบริหำรกำรทดสอบให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรบริหำรกำรทดสอบ ซึ่งได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรมำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งในเรื่องของกำรวำงแผนกำรจัดสอบ กำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร และ 
ควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2560 
มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนเดียวกัน โดยมีภำรกิจส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
3.1.2 ด ำเนินกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
3.1.3 ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรสอบ 
3.1.4 รำยงำนผลกำรทดสอบ และเผยแพร่ 

3.2 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ 
3.2.1 ประธำนศูนย์สอบ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ที่เป็นศูนย์สอบ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย หรือผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนที่เป็นศูนย์สอบ มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1) ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  

โดยบริหำรกำรทดสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
3) ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ให้กำรด ำเนินกำรบริหำรกำรจัดสอบ ระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
4) พิจำรณำตรวจสอบ สั่งกำร ติดตำม กรณีที่เกิดปัญหำในกำรบริหำรกำรจัดสอบทั้งระดับ 

ศูนย์สอบ และระดับสนำมสอบ 
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3.2.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1) ประสำนงำนกำรจัดสอบในด้ำนต่ำง ๆ ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน ศูนย์สอบและสนำมสอบ 
2) ก ำกับ และติดตำม ให้สถำนศึกษำส่งข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลนักเรียน ในระบบ NT Access 

(http://nt.obec.go.th) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภำยในวันและเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนด 

3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลนักเรียน 
4) ด ำเนินกำรจัดสนำมสอบ ในระบบ NT Access 
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access 
6) ดูแลและประสำนงำนเรื่องกำรน ำส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบในกรณีต่ำง ๆ 
7) แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และสนำมสอบ 
8) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ 
9) ประสำนงำนกำรรับ-ส่งแบบทดสอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
10) บริหำรกำรจัดสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
11) รับกระดำษค ำตอบและเอกสำรประกอบกำรสอบจำกสนำมสอบ 
12) ด ำเนินกำรตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ ณ สถำนที่ที่ศูนย์สอบก ำหนด 
13) รวบรวมกระดำษค ำตอบ พร้อมเอกสำรประกอบกำรสอบ จัดส่งให้กับส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
14) จัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบระดับศูนย์สอบ 

3.2.3 คณะกรรมกำรรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษำแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และอุปกรณ์กำรสอบ 
มีหน้ำที่ ดังนี้ 

1) จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสม เพ่ือใช้ในกำรเก็บรักษำแบบทดสอบและ
กระดำษค ำตอบ 

2) ดูแล รักษำแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบที่เก็บรักษำไว้ในที่ปลอดภัย 
3) ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรขนส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบ ไปยังสนำมสอบ 
4) ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรส่งมอบกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบ ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.2.4 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้ 

มีหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำม และตรวจเยี่ยม กำรด ำเนินกำรจัดสอบ ของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ
ในระหว่ำงวันที่ 6 – 8 มีนำคม 2561 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบเป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรจัดสอบและ
มำตรฐำนกำรทดสอบ 

http://nt.obec.go.th/
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3.2.5 คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ  ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  
ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล หรือเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 กรรมกำร 1 คน ต้องตรวจข้อสอบทั้ง 
3 ด้ำน และใช้กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 2 คน ต่อกระดำษค ำตอบ 1 ฉบับ โดยให้คะแนนแบบ 
ฉันทำมติร่วมกัน ทั้งนี้กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบต้องมำจำกต่ำงโรงเรียน หรือต่ำงกลุ่มเครือข่ำย
เท่ำนั้น โดยมีหน้ำที่ ดังนี้ 

1) ศึกษำเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนในแต่ละวิชำอย่ำงละเอียด 
2) ตรวจข้อสอบเขียนตอบแล้วระบำยคะแนนลงในกระดำษค ำตอบของนักเรียนแต่ละคน 
3) รวบรวมกระดำษค ำตอบและบรรจุใส่ซองกระดำษค ำตอบพร้อมปิดผนึก ส่งคืนให้ศูนย์สอบ 

เพ่ือน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต่อไป
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ตอนที่ 4  
กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ 

กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับสนำมสอบในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนนี้เป็นกำรน 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) เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบในส่วนของสถำนที่สอบ ติดประกำศรำยชื่อ  

ผู้เข้ำสอบ และสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้ำสอบ 
1.3) ประสำนงำนกับศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ เพ่ือให้ศูนย์สอบได้เพ่ิม

ข้อมูลผู้เข้ำสอบในระบบ NT Access 
1.4) รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบในเช้ำวันที่ 7 มีนำคม 2561 

2) ระหว่ำงกำรสอบ 
2.1) ด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส

และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติในคู่มือกำรจัดกำรทดสอบ 
2.2) รักษำผลประโยชน์ให้กับผู้เข้ำสอบ โดยตรวจนับจ ำนวนกระดำษค ำตอบทุกฉบับ

ของผู้เข้ำสอบเรียงตำมล ำดับเลขท่ีจำกน้อยไปหำมำก และน ำส่งศูนย์สอบให้ครบถ้วน 
3) หลังกำรสอบ 

3.1) สนำมสอบมอบแบบทดสอบให้กับโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ 
3.2) ส่งมอบกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ (ที่ยังไม่ได้ตรวจ) และกระดำษค ำตอบ

แบบเลือกตอบ พร้อมเอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบให้ศูนย์สอบต่อไป 
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4.2 คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ประกอบด้วย 
1. ประธำนสนำมสอบ ได้แก่ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย หรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่เป็น 

สนำมสอบ หรือผู้ที่ศูนย์สอบพิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม 
2. กรรมกำรกลำง ได้แก่ ข้ำรำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยก ำหนด 1 คน ต่อ 

3 ห้องสอบ (หำกมีห้องสอบไม่ถึง 3 ห้องสอบ ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมกำรกลำง) 
3. กรรมกำรคุมสอบ ได้แก่ ข้ำรำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือครูอัตรำจ้ำง 

หรือพนักงำนรำชกำร ซึ่งต้องมำจำกต่ำงโรงเรียน โดยก ำหนดให้มีกรรมกำรคุมสอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ 
3. นักกำรภำรโรง ได้แก่ นักกำรภำรโรงของโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ หรือโรงเรียนใน 

กลุ่มเครือข่ำย 
4. กรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศูนย์สอบสำมำรถพิจำรณำ

แต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 

4.3 คุณสมบัติของกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
1. เป็นข้ำรำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือพนักงำนรำชกำร หรือครูอัตรำจ้ำง

ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน 
2. มีควำมรับผิดชอบ 
3. ตรงต่อเวลำ 
4. เก็บรักษำควำมลับได้เป็นอย่ำงดี 
5. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมคู่มือกำรจัดสอบฯ อย่ำงเคร่งครัด 

4.4 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
1) ประธำนสนำมสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้ 

1.1) ประสำนงำนกับศูนย์สอบและด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรจัดสอบฯ อย่ำงเคร่งครัด 
1.2) ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กระบวนกำรจัดสอบและข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
1.3) เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ ก ำกับกำรจัดห้องสอบ ติดรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

และเอกสำรกำรสอบอ่ืน ๆ ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบ และหน้ำห้องสอบ 
1.4) รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ระหว่ำงศูนย์สอบ และสนำมสอบ  

(ในกรณีที่ไม่สำมำรถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมำยผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมำยผู้แทนเพ่ือให้ศูนย์สอบ 
เก็บไว้เป็นหลักฐำน) 

1.5) เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลำสอบ ต่อหน้ำ
ตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ 
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1.6) อนุมัติผู้ เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ที่ ไม่มี เลขที่นั่ งสอบ แล้วบันทึกใน 
แบบรำยงำน (สพฐ.5) 1 ฉบับ ต่อนักเรียน 1 คน เพ่ือรำยงำนให้ศูนย์สอบทรำบ 

1.7) ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตำมคู่มือกำรจัดสอบ ฯ 

1.8) สั่งพักกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกรณีที่คณะกรรมกำรคุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่ในสนำมสอบ
บกพร่องต่อหน้ำที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมและรำยงำนให้ศูนย์สอบทรำบ 

1.9) บรรจุและผนึกซองกระดำษค ำตอบ โดยตรวจสอบร่วมกับตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

1.10) สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ รวมทั้งกำรส่งมอบเอกสำร 
กำรจัดสอบน ำส่งศูนย์สอบต่อไป 

2) กรรมกำรกลำง 
ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับประธำนสนำมสอบในกำรประสำนงำนกับศูนย์สอบและด ำเนินกำร

ตำมคู่มือกำรจัดสอบฯ อย่ำงเคร่งครัด 
3) กรรมกำรคุมสอบ 

3.1) ก ำกับกำรด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งภำยในห้องสอบ 
และบริเวณใกล้เคียงให้มีควำมโปร่งใสและยุติธรรมในกำรคุมสอบ มีประสิทธิภำพและปฏิบัติตำมคู่มือ  
กำรจัดสอบฯ 

3.2) กำรด ำเนินกำรคุมสอบ ขอให้ยึดตำมแนวปฏิบัติตำมคู่มือฉบับนี้เป็นหลักในกำร
ปฏิบัติงำน 

3.3) ควบคุมมิให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท ำกำรทุจริตในระหว่ำงกำรสอบ 
3.4) รำยงำนประธำนสนำมสอบ กรณีสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตหรือมีกำรทุจริตเกิดขึ้น 

และห้ำมบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
3.5) รักษำควำมลับของแบบทดสอบ ด้วยกำรไม่ให้กรรมกำรหรือบุคคลอ่ืน ดูหรือ

ถ่ำยรูปแบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
3.6) ตรวจสอบชื่อ-สกุลนักเรียนให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้ำสอบ 
3.7) ตรวจนับกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
3.8) ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูล และกำรระบำยที่ส่วนหัวของกระดำษค ำตอบให้

ถูกต้อง ครบถ้วน (เฉพำะกรณีเด็กเข้ำสอบกรณีพิเศษ) 
3.9) บรรจุกระดำษค ำตอบใส่ซอง แล้วน ำส่งที่ประธำนสนำมสอบ โดยด ำเนินกำร  

แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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3.9.1) กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชำ ให้กรรมกำรคุมสอบ
รวบรวมโดยเรียงล ำดับตำมเลขที่น้อยไปหำมำก บรรจุลงในซอง วิชำละ 1 ซอง และด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. น ำใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ สพฐ.2 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ. ) บรรจุลงซอง
กระดำษค ำตอบ ในกรณีที่มีนักเรียน walk in ให้น ำ สพฐ.3 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ.) ใส่ในซองนี้ด้วย 

2. บรรจุลงซองกระดำษค ำตอบ โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง และน ำซองนี้  
ใส่ในซองบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ 

3.9.2 กระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชำ ให้กรรมกำรคุมสอบ 
ฉีกตำมรอยปรุที่หน้ำสุดท้ำยของแบบทดสอบทุกฉบับ แล้วรวบรวมกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ บรรจุใน
ซองกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบโดยเรียงตำมล ำดับเลขที่น้อยไปหำมำก น ำใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ สพฐ.2 
(ส ำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) ใส่ในซองนี้ด้วย แล้วให้ปิดผนึกซองต่อหน้ำประธำนสนำมสอบ 

3.10) ให้กรรมกำรคุมสอบกรอกข้อมูลหน้ำซองข้อสอบแบบเลือกตอบและซองข้อสอบ
เขียนตอบให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน 

3.11) รักษำกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบของผู้เข้ำสอบไม่ให้สูญหำย แล้วรีบน ำส่ง
ประธำนสนำมสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นกำรสอบในแต่ละวิชำ โดยให้มีตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ อย่ำงน้อย 1 คน 
ร่วมอยู่เป็นสักขีพยำน ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของแบบทดสอบ ร่วมกับประธำนสนำมสอบ  
แล้วให้ประธำนสนำมสอบเป็นผู้ปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบ พร้อมลงลำยมือชื่อบนรอยปิดผนึกซอง 
ให้เรียบร้อยก่อนน ำส่งศูนย์สอบ 

4) นักกำรภำรโรง 
4.1) อ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
4.2) จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกำรสอบให้เรียบร้อย ก่อนด ำเนินกำรสอบและ

จัดเตรียมสถำนที่ในกำรติดเอกสำรประชำสัมพันธ์ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบให้เรียบร้อย 
4.3) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบ 

4.5 แนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
4.5.1 กำรจัดสนำมสอบและห้องสอบ 

4.5.1.1 กำรจัดสนำมสอบ 
ศูนย์สอบสำมำรถจัดสนำมสอบตำมควำมเหมำะสม โดยให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย  

ของนักเรียนเป็นหลัก ถ้ำหำกโรงเรียนใดที่มีเด็ก เข้ำสอบเป็นจ ำนวนมำก หรือมีควำมยำกล ำบำก 
ในกำรเดินทำงมำยังสนำมสอบ ศูนย์สอบสำมำรถแต่งตั้งโรงเรียนเหล่ำนี้เป็นสนำมสอบได้เลย 
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4.5.1.2 กำรจัดห้องสอบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดห้องสอบในแต่ละสนำมสอบ

เป็น 3 ประเภท คือ 
1) ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติท่ีใช้ข้อสอบปกต)ิ 
2) ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษทีใ่ช้ข้อสอบปกติ) 
3) ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษทีใ่ช้ข้อสอบพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษรขยำย) 

โดยลักษณะกำรจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก จนถึง 
ห้องปกติสุดท้ำย ตำมด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตำมล ำดับ 

 
 
 

หมำยเหตุ  กำรจัดห้องสอบของสนำมสอบที่มีห้องพิเศษ 1 (เด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ) เพ่ือมิให้เด็กพิเศษ
เกิดควำมรู้สึกว่ำตนเองแตกต่ำงจำกเพ่ือน ๆ ศูนยส์อบ/สนำมสอบสำมำรถบริหำรจัดให้นักเรียน
สอบร่วมกับเด็กปกติได้ โดยน ำโต๊ะของเด็กพิเศษมำวำงไว้ในห้องเด็กปกติ และด ำเนินกำร 
จัดสอบตำมปกติ แต่ตอนบรรจุกระดำษค ำตอบกลับให้บรรจุแยกตำมจ ำนวนห้องสอบที่ สพฐ. ส่งไป 
ตัวอย่ำงเช่น โรงเรียนชนำธิปวิทยำ มีนักเรียน 10 คน มีห้องสอบ 2 ห้อง คือ ห้องปกติ อยู่ 1 ห้อง 
ห้องพิเศษ 1 อยู่ 1 ห้อง ในวันสอบจริงศูนย์สอบอำจก ำหนดโรงเรียนนี้มีห้องสอบ เพียง 1 ห้อง
(ให้สอบร่วมกัน ) ซึ่ ง  สพฐ.จะส่งข้อสอบไปสนำมสอบ 2 ห้องสอบ (กล่อง) ดังนั้น  
ตอนแพ็คกระดำษค ำตอบกลับขอให้แยกกล่องออกเป็น 2 ห้องสอบ (กล่อง) เหมือนที่ สพฐ. ส่งไป 

 

4.5.1.3 จ ำนวนนักเรียนในห้องสอบ 
ศูนย์สอบต้องก ำหนดสนำมสอบ ผ่ำนระบบ NT Access ภำยในช่วงเวลำที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยโปรแกรม NT Access จะท ำกำรก ำหนดห้องสอบในแต่ละสนำม
สอบโดยอัตโนมัติ ก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำสอบห้องละ 30 คน (ยกเว้นห้องสุดท้ำยสำมำรถมีจ ำนวนนักเรียนได้
สูงสุด 35 คน) โดยกำรจัดห้องสอบจะจัดนักเรียนเข้ำห้องสอบทีละโรงเรียน โดยเริ่มต้นที่นักเรียนในโรงเรียน
ที่เป็นสนำมสอบก่อน หลังจำกนั้นจะเรียงตำมรหัสของโรงเรียนจำกน้อยไปหำมำก และกำรเรียงล ำดับเลขที่
นั่งของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจะจัดเรียงตำมที่โรงเรียนส่งข้อมูลเข้ำโปรแกรม NT Access 
  

ห้องพิเศษ 
1 

ห้องปกติ 
ห้องสุดท้ำย 

ห้องปกติ 
ห้องที่ 1 

ห้องพิเศษ 
2 
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ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำโรงเรียนกบินทร์วิทยำเป็นสนำมสอบ มีโรงเรียนมำเข้ำสอบ 3 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนกบินทร์วิทยำ (รหัส 10003) มีนักเรียน 20 คน โรงเรียนนำรีศึกษำ (รหัส 10007) มีนักเรียน 10 คน 
และโรงเรียนชนำธิปวิทยำ (รหัส 10009) มีจ ำนวนนักเรียน 20 คน กำรจัดห้องสอบจะเป็น ดังต่อไปนี้ 

1) มีจ ำนวนเด็กที่เข้ำสอบทั้งหมด 50 คน ดังนั้นจะต้องมีห้องสอบทั้งสิ้น 2 ห้อง 
2) จัดเรียงนักเรียนเข้ำห้องสอบ โดยเรียงตำมตัวอักษรของชื่อโรงเรียน ในที่นี้ คือ กบินทร์วิทยำ 

คนที่ 1-20 นำรีศึกษำ คนที่ 1-10 และชนำธิปวิทยำคนที่ 1-20 ตำมล ำดับ ดังภำพ 
3) จัดนักเรียนเข้ำห้องสอบ โดยจัดห้องสอบให้มีโต๊ะสอบทั้งหมด 5 แถว ๆ ละ 6 ตัว  

ถ้ำนักเรียนครบ 30 คน คนที่ 31 ให้จัดนักเรียนเข้ำสอบในห้องถัดไป 
4) ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้ เข้ำสอบที่ โต๊ะนักเรียน โดยเรียงล ำดับเลขที่นั่ งสอบ 

ตำมประกำศ สพฐ.2 ดังภำพต่อไปนี้ 
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4.5.2 ข้อปฏิบัติในกำรสอบของผู้เข้ำสอบ 
ระเบียบกำรเข้ำห้องสอบ 
1. นักเรียนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนในกำรเข้ำห้องสอบ หรือ บัตรประจ ำตัวนักเรียน

ที่มีรูป หรือหลักฐำนอย่ำงอ่ืนที่สำมำรถใช้แสดงตัวตนของนักเรียน 
2. นักเรียนมำสำยเกิน 15 นำที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชำนั้น (ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย

กำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548) 
3. ให้นักเรียนนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลำ 
4. ห้ำม นักเรียนน ำต ำรำ เอกสำร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสำรเข้ำห้องสอบ 
5. อนุญำต ให้นักเรียนน ำนำฬิกำเข้ำห้องสอบเฉพำะนำฬิกำธรรมดำท่ีใช้ดูเวลำเท่ำนั้น 
อุปกรณ์ที่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ โดยนักเรียนต้องเตรียมมำในวันสอบ ได้แก่ 
1. ดินสอด ำ 2B ใช้ส ำหรับระบำยค ำตอบ 
2. ยำงลบ 
3. กบเหลำดินสอ 

4.5.3 กรณีผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
ผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีรำยชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สพฐ.2) ซ่ึงนักเรียน

จะเข้ำสอบได ้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกประธำนสนำมสอบแล้ว โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้ผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) เข้ำสอบในห้องสอบสุดท้ำย โดยนั่งต่อจำกเลขที่นั่งสอบ

สุดท้ำยของห้องสอบสุดท้ำยในสนำมสอบนั้น ๆ 
2. ให้ผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ใช้แบบทดสอบส ำรอง และกระดำษค ำตอบส ำรอง 

ส ำหรับเลขท่ีนั่งสอบให้ใช้เลขท่ีนั่งสอบต่อจำกเลขที่สุดท้ำยของห้องสอบสุดท้ำยในสนำมสอบนั้น ๆ 
3. ให้ผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (แบบ สพฐ.3) 

วิชำละ 1 แผ่น (ส ำหรับส่งคืน สพฐ.) หำกมีนักเรียนเข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) จ ำนวนมำกกว่ำ 1 คน  
ก็ให้ลงชื่อในแผ่นเดียวกัน 

4. เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบให้เก็บกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ  (Walk in) ใส่ในซอง
กระดำษค ำตอบต่อจำกนักเรียนคนสุดท้ำยของห้องสุดท้ำยในสนำมสอบนั้น ๆ 

4.5.4 กรณีกระดำษค ำตอบช ำรุด 
ให้นักเรียนระบำยลงในช่อง “ยกเลิกกระดำษค ำตอบ” และให้ใช้กระดำษส ำรอง โดยระบุ

รำยละเอียดของผู้เข้ำสอบตำมกระดำษค ำตอบเดิม และเก็บกระดำษค ำตอบที่ช ำรุดใส่ซองคืนด้วย (ให้ใส่
กระดำษค ำตอบที่ถูกยกเลิกอยู่หลังกระดำษค ำตอบส ำรองของเด็กคนนั้น) 
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4.5.5 กรณีเด็กขำดสอบ 
1. เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบให้เก็บกระดำษค ำตอบของเด็กขำดสอบ โดยให้กรรมกำรคุมสอบระบำย

ในช่อง “ขำดสอบ” แล้วเก็บรวบรวมกระดำษค ำตอบตำมเลขที่นั่งสอบ 
2. ให้กรรมกำรคุมสอบเก็บกระดำษค ำตอบของเด็กขำดสอบเรียงตำมเลขที่นั่งสอบปกติ 
3. ให้กรรมกำรคุมสอบ ระบุว่ำ “ขำดสอบ” ด้วยหมึกสีแดง ในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ สพฐ.2 

4.5.6 ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรสอบ (ห้องสอบ) 
ระยะเวลำ กำรปฏิบัต ิ

ก่อนถึงเวลำสอบ 15 นำท ี ให้ผู้เข้ำสอบเข้ำห้องสอบ กรรมกำรคุมสอบตรวจบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหลักฐำนอย่ำง
อ่ืนที่แสดงตัวตนของนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบ 

ก่อนถึงเวลำสอบ 10 นำท ี 1.  ให้ผู้เข้ำสอบ 2 คนตรวจซองแบบทดสอบ เพื่อยื่นยนัควำมเรียบร้อยของแบบทดสอบ 
แล้วลงลำยมือชื่อใน สพฐ.2 

2. แจกกระดำษค ำตอบให้ผู้เข้ำสอบเรียงตำมล ำดับเลขที่นั่งสอบจำกน้อยไปหำมำก 
3. แจ้งให้ผู้เข้ำสอบตรวจสอบว่ำกระดำษค ำตอบเป็นของตนเอง และลงลำยมือชื่อใน 

กระดำษค ำตอบ 
ก่อนถึงเวลำสอบ 5 นำท ี แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้ำสอบเรียงตำมล ำดับเลขที่นั่งสอบจำกน้อยไปหำมำก 
เมื่อถึงเวลำสอบ ประกำศให้ผู้เข้ำสอบเร่ิมท ำแบบทดสอบ 
ระหว่ำงกำรสอบ ดูแลกำรจัดสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมโปร่งใส ไม่มีกำรทุจริตหรือกระท ำผิด

ระเบียบระหว่ำงกำรสอบ 
เมื่อเวลำสอบผ่ำนไป 30 นำท ี ให้ผู้เข้ำสอบลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ สพฐ.2  
ก่อนหมดเวลำสอบ 5 นำท ี ประกำศเวลำให้ผู้เข้ำสอบทรำบเพื่อตรวจสอบควำมเรียบร้อยของกระดำษค ำตอบและกำรระบำยค ำตอบ 
เมื่อหมดเวลำสอบ 1. ประกำศหมดเวลำ 

2. แจ้งให้ผู้เข้ำสอบหยุดกำรสอบ 
3.  ตรวจสอบกำรลงชื่อ–สกุลและเลขที่นั่งสอบของผู้เข้ำสอบ และตรวจดูกำรลงลำยมือชื่อ 
   บนหัวกระดำษของนักเรียนทุกคน 
4. เก็บแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุไว้บนหน้ำซอง 
   เพื่อน ำส่งประธำนสนำมสอบ 

หลังสอบเสร็จแต่ละวชิำ 1. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบตำมดุลพินิจของกรรมกำรคุมสอบ 
2. กรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน ลงลำยมือชื่อในกระดำษค ำตอบของนักเรียนทุกคน 
3. กรรมกำรคุมสอบน ำกระดำษค ำตอบเขียนตอบและกระดำษค ำตอบเลือกตอบ  
   เรียงตำมล ำดับเลขที่นั่งสอบจำกน้อยไปมำก แล้วบรรจุในซอง โดยไม่ผนึก เพื่อน ำส่ง  
   ต่อประธำนสนำมสอบ 

 4. กรรมกำรคุมสอบอย่ำงน้อย 1 คน ร่วมตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน กับประธำนสนำมสอบ 
และเป็นสักขีพยำนในกำรปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบต่อหน้ำประธำนสนำมสอบ 
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ตอนที่ 5  
กำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 2560 
ก ำหนดรูปแบบของข้อสอบในกำรทดสอบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบ 
แบบเขียนตอบ โดยจ ำแนกกำรตรวจข้อสอบ ดังนี้ 

1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ด ำเนินกำรตรวจโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน โดยกำรตรวจให้คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำรอ่ำนแผ่นกระดำษค ำตอบผ่ำน 
เครื่องอ่ำนสัญลักษณ์ด้วยแสง (Optical Mark Reader: OMR) 

2. ข้อสอบแบบเขียนตอบ ด ำเนินกำรตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ
แบบเขียนตอบที่ศูนย์สอบแต่งตั้งขึ้น และตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดขึ้น 

5.1 กำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
กำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศูนย์สอบด ำเนินกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ณ ศูนย์สอบ หรือกลุ่มเครือข่ำย ในวันที่ 8 หรือ 9 มีนำคม 
2561 โดยมีกรรมกำรตรวจข้อสอบอย่ำงน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ จ ำนวนผู้ตรวจข้อสอบให้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศูนย์สอบ 

ทั้งนี้ ศูนย์สอบอำจพิจำรณำให้ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่สนำมสอบได้ ตำมควำม
เหมำะสมของสภำพและบริบทพ้ืนที่ โดยค ำนึงถึงควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส 

5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
คณะกรรมกรรมกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ควรเป็นครูผู้สอนในระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 หรือเป็นครผูู้สอนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล และ
ต้องเป็นกรรมกำรมำจำกต่ำงกลุ่มเครือข่ำย หรือกลุ่มเครือข่ำยเดียวกันแต่ต่ำงโรงเรียน 

5.3 แนวปฏิบัติของกรรมกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
1. ให้กรรมกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ รับซองกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบและ

ซองบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ (เพ่ือส่งกลับ) โดยตรวจสอบใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สพฐ.2) และ
จ ำนวนกระดำษค ำตอบในซองให้ถูกต้องให้ตรงกับใบปะหน้ำซอง 

2. ให้คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบอย่ำงน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ โดยต้อง
ตรวจกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบของนักเรียนทุกข้อและทุกคน ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ส ำนักทดสอบ
ทำงกำรศึกษำก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
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3. น ำคะแนนของกรรมกำรแต่ละคน มำหำข้อสรุป (ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทำมติ) เพ่ือให้
เกิดควำมเที่ยงของคะแนนประเมินของนักเรียนแต่ละคน และระบำยคะแนนลงในตอนท้ำยของ
กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบของนักเรียนคนนั้น 

5.4 กำรบรรจุซองกระดำษค ำตอบหลังกำรตรวจ 
1. กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของ

กระดำษค ำตอบ แล้วบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ โดยเรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก ในซองบรรจุ
กระดำษค ำตอบเพ่ือส่งกลับ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ สพฐ.2 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ
กรณีพิเศษ (walk in) ให้ ใส่สพฐ.3 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ .) จำกนั้น ปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบ 
แบบเลือกตอบต่อหน้ำกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และให้กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบเซ็นชื่อก ำกับ
ทั้ง 2 คน 

2. ศูนย์สอบบรรจุซองกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบลงในกล่องปรับขนำด พร้อมกรอก
ข้อมูลหน้ำกล่อง ระบุจ ำนวนซองกระดำษค ำตอบเพ่ือส่งกลับ (แบบเลือกตอบ) ที่บรรจุอยู่ในกล่องให้ถูกต้อง
เพ่ือส่งกลับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. สนำมสอบบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ (ที่ตรวจแล้ว) ใส่ซองกระดำษค ำตอบ
ข้อสอบแบบเขียนตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ สพฐ.2 (ส ำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) เก็บไว้ที่ศูนย์สอบ  
เพ่ือกำรขอตรวจสอบคะแนนในภำยหลัง
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ตอนที่ 6  
เอกสำรในกำรจัดสอบ 

เอกสำรในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)
ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนนี้เป็นกำรน ำเสนอเก่ียวกับเอกสำรที่จัดส่งไปยังสนำมสอบ และกำรรับส่งข้อสอบ
และเฉลย โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

6.1 เอกสำรที่จัดส่งไปยังสนำมสอบ 
เอกสำรที่ส่งไปยังสนำมสอบแต่ละแห่งประกอบด้วย 1) คู่มือกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถ

พ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 2) ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ 3) เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

1) คู่มือกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
เป็นเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ  
ในปีกำรศึกษำ 2560 

 

2) ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ในกำรจัดสอบครั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนจะบรรจุลงในกล่องให้แต่ละสนำมสอบ โดยภำยในกล่องจะมีซองข้อสอบและกระดำษค ำตอบ
ของแต่ละห้องสอบมัดรวมกันไว้ ซึ่งในแต่ละมัดจะมี 3 ซอง จ ำแนกตำมวิชำที่สอบ (ซองละ 1 วิชำ) ดังภำพ 
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โดยในซองแบบทดสอบแต่ละวิชำนั้น ด้ำนหลังปิดปำกซอง และปิดทับด้วย Security Seal 
เพ่ือป้องกันกำรเปิดก่อนถึงก ำหนด ภำยในซองประกอบไปด้วยแบบทดสอบและซองกระดำษค ำตอบ  
ของวิชำนั้น โดยในแต่ละซองจะมีแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบตำมจ ำนวนของนักเรียนที่สอบ 
ในห้องสอบนั้น ๆ ดังภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยแบบทดสอบที่ใช้ในกำรทดสอบครั้งนี้ พิมพ์ด้วยกระดำษปรู๊ฟ ขนำด 7.5 x 9.85 นิ้ว  
มีกำรปิดปำกเพ่ือป้องกันกำรเปิดอ่ำนด้วยกระดำษกำวแบบบำง (สำมำรถฉีกได้ง่ำย) โดยแยกเป็น 3 วิชำ 
ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล นอกจำกนี้
แบบทดสอบส ำรองจะถูกส่งไปยังสนำมสอบจ ำนวนร้อยละ 5 ของแบบทดสอบทั้งหมด หรืออย่ำงน้อย  
1 ฉบับ/ห้องสอบ โดยจะถูกบรรจุอยู่กล่องแรกของแต่ละสนำมสอบ 

 
  

กระดำษกำว 
แบบแกะง่ำย 

(ป้องกันกำรแกะข้อสอบ
ก่อนวันสอบ) 
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ซองกระดำษค ำตอบของแต่ละวิชำ ยังไม่มีกำรปิดผนึก (จะปิดผนึกเมื่อครูผู้ตรวจ
ข้อสอบตรวจและระบำยคะแนนครบทุกคน) ภำยในซองบรรจุกระดำษค ำตอบพิมพ์ด้วยกระดำษพิเศษ
อย่ำงดี (OMR) ประกบด้วยกระดำษแข็งติดใบปะหน้ำบอกรำยละเอียดวิชำที่สอบ สถำนที่สอบ ห้องสอบ 
จ ำนวนที่บรรจุ ประกบไว้เพ่ือป้องกันกำรยับ ดังภำพ 

 
 
 
 
 
 
 

กระดำษค ำตอบใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ  
ปกีำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวน 3 แผ่น ดังนี้ 

แผนที่ 1 กระดำษค ำตอบวิชำด้ำนภำษำ (สีเขียว) ส ำหรับใช้สอบในภำคเช้ำ 
แผนที่ 2 กระดำษค ำตอบวิชำด้ำนค ำนวณ (สีฟ้ำ) ส ำหรับใช้สอบในภำคเช้ำ 
แผนที่ 3 กระดำษค ำตอบวิชำด้ำนเหตุผล (สีม่วง) ส ำหรับใช้สอบในภำคบ่ำย 
นอกจำกนี้ ยังมีกระดำษค ำตอบส ำรอง (สีส้ม) จ ำนวนร้อยละ 5 ของกระดำษค ำตอบ

ทั้งหมด โดยจะถูกบรรจุอยู่กล่องแรกของแต่ละสนำมสอบ 
กระดำษค ำตอบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน (จะถูกพิมพ์เรียบร้อย 

มำจำกโรงพิมพ์) ส่วนข้อสอบเลือกตอบ (นักเรียนจะเป็นผู้ระบำยค ำตอบ) และข้อสอบเขียนตอบ  
(ครูผู้ตรวจข้อสอบจะเป็นผู้ระบำยคะแนน) 
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3) เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ ในกำรจัดสอบครั้งนี้ จะบรรจุเอกสำรธุรกำรประจ ำ

สนำมสอบใส่ลงในซองแยกออกจำกกล่องข้อสอบและกระดำษค ำตอบ โดยมีเอกสำรธุรกำร ดังนี้ 
3.1) รำยชื่อติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ (ติดด้ำนล่ำงของอำคำรที่เป็นห้องสอบ) 
3.2) รำยชื่อติดหน้ำห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ชุด ติดประตูหน้ำห้องและหลังห้อง) 
3.3) แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ  

(2 ชุด ส ำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ และส่งคืน สพฐ. อย่ำงละ 1 ชุด) 
3.4) แบบ สพฐ.3 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 

สนำมสอบละ 3 แผ่น 
3.5) แบบ สพฐ.5 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบฟอร์มส ำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบกำรสอบ 

สนำมสอบละ 2 แผ่น 
3.6) แบบ สพฐ.6 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบค ำขอแก้ไขข้อมูล สนำมสอบละ 2 แผ่น 
3.7) แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบระหว่ำงประธำน 

สนำมสอบ/กรรมกำรกลำงกับกรรมกำรคุมสอบ 
3.8) แบบ NT2 บัญชีส่งจ ำนวนกล่องกระดำษค ำตอบ และเอกสำรอ่ืน ๆ จำกสนำมสอบ

ถึงศูนย์สอบ 
3.9) แบบ NT3 บัญชีส่งจ ำนวนกล่องกระดำษค ำตอบ จำกศูนย์สอบถึง สพฐ. 
3.10) ซองใส่กระดำษค ำตอบเขียนตอบ 
3.11) สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้ำสอบ 
3.12) กล่องใส่กระดำษค ำตอบและเอกสำรธุรกำรส ำหรับส่งคืน สพฐ. 

หมำยเหตุ: ตัวอย่ำงแบบฟอร์มเอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ อยู่ในภำคผนวก 

ข้อมูลนักเรยีน 

ข้อสอบเลือกตอบ 
(นักเรียนเป็นผู้ระบำย) 

ข้อสอบเขียนตอบ 
(ครูผู้ตรวจข้อสอบเป็นผู้ระบำย) 

ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจขอสอบเด็ก 1 คน 
(ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทำมติ) 
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(ห้องที่ 2) 

(ห้องที่ 1) 

6.2 กำรรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบและเฉลย 
กำรรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบและเฉลยในกำรสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 

ของผู้เรียนระดับชำติ ในปีกำรศึกษำ 2560 ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
1) สพฐ.จะส่งซองเอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ พร้อมคู่มือไปยังศูนย์สอบ ในวันที่ 6 - 10 

กุมภำพันธ์ 2561 โดยให้ผู้แทนศูนย์สอบเซ็นรับเอกสำร ตำมวันเวลำที่นัดหมำย 
2) สพฐ.จะส่งกล่องแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ กล่องส่งกระดำษค ำตอบกลับ 

ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 มีนำคม 2561 โดยให้ผู้แทนศูนย์สอบเซ็นรับเอกสำร ตำมวันเวลำที่นัดหมำย 
3) สนำมสอบมำรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบที่ศูนย์สอบเช้ำวันที่ 7 มีนำคม 

2561 
4) แบบทดสอบส ำรอง และกระดำษค ำตอบส ำรอง (ร้อยละ5) จะถูกส่งไปยังสนำมสอบ

ทุกแห่ง โดยจะถูกบรรจุไว้ในกล่องแรกของทุกสนำมสอบ 
5) แบบทดสอบฉบับจริงที่ใช้สอบ แบบทดสอบส ำรอง (ที่ไม่ได้ใช้) และกระดำษค ำตอบ

ส ำรอง (ที่ไม่ได้ใช้) เมื่อสอบเสร็จแล้วให้เผยแพร่ (แจกจ่ำย) ให้แก่สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมสอบในสนำมต่ำง ๆ 
6) กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ (ที่ระบำยคะแนนเขียนตอบแล้ว) บรรจุใส่ซอง

กระดำษค ำตอบส่งกลับ โดยแยกเป็น 3 ซอง คือ กระดำษค ำตอบด้ำนภำษำ 1 ซอง กระดำษค ำตอบ 
ด้ำนค ำนวณ 1 ซอง และกระดำษค ำตอบด้ำนเหตุผล 1 ซอง โดยน ำซองทั้งสำมมำมัดรวมกันในแต่ละห้องสอบ 
แล้วบรรจุลงในกล่องกระดำษค ำตอบขำกลับ (ท่ี สพฐ. ส่งมำให้) ส่งมำยัง สพฐ. ดังภำพ 
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7) กระดำษค ำตอบเขียนตอบในแต่ละห้องสอบที่ตรวจแล้ว เมื่อระบำยคะแนนใน
กระดำษค ำตอบเลือกตอบเสร็จแล้ว ให้บรรจุลงในซองบรรจุกระดำษค ำตอบข้อสอบเขียนตอบที่ สพฐ. ส่งมำให้ 
(ซองละ 1 วิชำ) แล้วเก็บรักษำไว้ที่ศูนย์สอบเพ่ือกำรตรวจสอบภำยหลัง 

8) กำรส่งกระดำษค ำตอบเลือกตอบกลับมำยัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน อยู่ระหว่ำงวันที่ 10 - 14 มีนำคม 2561 โดยผู้แทนศูนย์สอบจะต้องส่งมอบกระดำษค ำตอบให้กับ
บริษัทรับส่งกระดำษค ำตอบตำมวันและเวลำที่นัดหมำย 

9) กำรส่งเฉลยข้อสอบเขียนตอบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะส่งเฉลย
พร้อมเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนในแต่ละวิชำผ่ำนทำงระบบ NT Access (ส่งไฟล์เฉลยหลังสอบเสร็จแต่ละวิชำ 
30 นำท ีในวันที่ 7 มีนำคม 2561) 

วันสอบ เวลำสอบ วิชำ เวลำที่ใชส้อบ เวลำส่งเฉลย 
วันพุธที่ 7 มี.ค. 61 09.00 – 10.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 60 นำที 

10.30 น. 
พัก 30 นำที 

10.30 – 12.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 90 นำที 
12.30 น. 

พัก 60 นำที 
13.00 – 14.00 น. ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 60 นำที 14.30 น. 

6.3 กำรรับ–ส่งระหว่ำงศูนย์สอบ–สนำมสอบ 
ก่อนกำรสอบ สนำมสอบจะต้องมำรับคู่มือกำรจัดสอบและเอกสำรธุรกำรประจ ำห้องสอบ 

ก่อนวันสอบ และมำรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบที่ศูนย์สอบในช่วงเช้ำก่อนสอบของวันที่ 7 มีนำคม 
2561 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 

หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ สนำมสอบต้องรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบส่งให้ 
ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นกำรสอบ (ภำยในวันที่ 7 มีนำคม 2561) เพ่ือศูนย์สอบจะได้ด ำเนินกำรส่งมอบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต่อไป ดังนี้ 

1. กล่องกระดำษค ำตอบ ซึ่งภำยในจะมีซองกระดำษค ำตอบเลือกตอบ (ที่ไม่ปิดผนึกซอง) 
อยู่ภำยในซองกระดำษค ำตอบเขียนตอบ มีจ ำนวนกระดำษค ำตอบครบถ้วนตำมแบบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ 
สพฐ.2 และ สพฐ.3 กรณีมีนักเรียน walk in จำกนั้นปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบเขียนตอบให้เรียบร้อย 
พร้อมระบุรำยละเอียดหน้ำซองให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

2. ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ สพฐ.2 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ. และส ำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) และ
ในกรณีที่มีนักเรียน walk in ให้ส่ง สพฐ.3 (ส ำหรับส่งคืน สพฐ.) มำด้วย 

3. เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ อ่ืน ๆ เช่น 
3.1 เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ อ่ืน ๆ ส ำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ 

- แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
- แบบ NT2 บัญชีส่งจ ำนวนกล่องกระดำษค ำตอบ และเอกสำรอ่ืน ๆ 
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3.2 เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ อ่ืน ๆ ส ำหรับส่งคืน สพฐ. 
- แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส ำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบกำรสอบ 
- แบบ สพฐ.6 แบบค ำขอแก้ไขข้อมูล 
- แบบ NT3 บัญชีส่งจ ำนวนกล่องกระดำษค ำตอบ และเอกสำรอ่ืน ๆ จำกศูนย์สอบถึง สพฐ. 

6.4 กำรรับ–ส่งระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน–ศูนย์สอบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะท ำกำรรับส่งเอกสำรประกอบกำรสอบ

กับศูนย์สอบแต่เพียงหน่วยงำนเดียว โดยมีก ำหนดกำร ดังต่อไปนี้ 

รำยกำร 
ช่วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเผยแพร่คู่มือกำรจัดสอบให้ศูนย์สอบ
ผ่ำนระบบเว็บไซด์ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (http://bet.obec.go.th) และ
ผ่ำนระบบ NT Access (http://nt.obec.go.th) 

ม.ค. 61 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดส่งคู่มือกำรจัดสอบให้แก่ศูนย์สอบ 6 - 10 ก.พ. 61 
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พ้ืนฐำนจั ดส่ ง แบบทดสอบและ
กระดำษค ำตอบไปยังศูนย์สอบ (ผ่ำนทำงบริษัทรับจ้ำงขนส่ง ตำมก ำหนดกำรของ 
แต่ละศูนย์สอบ) 

1 – 5 มี.ค. 61 

ศูนย์สอบส่งกระดำษค ำตอบกลับมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(ผ่ำนทำงบริษัทรับจ้ำงขนส่ง ตำมก ำหนดกำรของแต่ละศูนย์สอบ) 

10 - 14 มี.ค. 61 
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ตอนที่ 7  
กำรรำยงำนผลกำรสอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะรำยงำนผลกำรสอบให้กับนักเรียนผู้เข้ำสอบ 
โรงเรียน ศูนย์สอบหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และประเทศ ผ่ำนระบบ NT Access 
โดยแบบรำยงำนผลกำรสอบจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลทั่วไป ค่ำสถิติผลกำรสอบรำยด้ำนและภำพรวม 
ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน จ ำแนกเปรียบเทียบตำมระดับต่ำง ๆ 
คะแนนสอบรำยตัวชี้วัดและระดับคุณภำพรำยด้ำน เป็นต้น 

7.1 กำรรำยงำนระดับบุคคล 
นักเรียนสำมำรถเข้ำดูผลกำรสอบโดยกำรพิมพ์เลขประจ ำตัวประชำชน  จะแสดง 

แบบรำยงำน ได้แก ่
Student 01: แบบสรุปรำยงำนผลกำรทดสอบของนักเรียน 

7.2 กำรรำยงำนระดับโรงเรียน 
โรงเรียนสำมำรถเข้ำดูผลกำรสอบโดยรหัสผู้เข้ำใช้และรหัสผ่ำนของโรงเรียน ประกอบด้วย

แบบรำยงำน ดังนี้ 
School 01: แบบสรุปรำยงำนผลกำรสอบของโรงเรียน 
School 02: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบของโรงเรียน 
School 03: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบนักเรียนจ ำแนกรำยบุคคลในแต่ละด้ำน 
School 04: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบนักเรียนจ ำแนกรำยบุคคลในแต่ละตัวชี้วัด 
School 05: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรำยข้อ 
School 06: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมช่วงคะแนนของผลกำรทดสอบ 
School 07: แบบรำยงำนผลกำรเรียงล ำดับตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยนักเรียน 
School 08: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบของโรงเรียนย้อยหลัง 3 ปี 
School 09: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบจ ำแนกนักเรียนรำยคน 

7.3 กำรรำยงำนระดับศูนย์สอบหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ศูนย์สอบสำมำรถเข้ำดูผลกำรสอบโดยรหัสผู้เข้ำใช้และรหัสผ่ำนของศูนย์สอบ ประกอบด้วย

ข้อมูลแบบรำยงำน ดังนี้ 
Local 01: แบบสรุปรำยงำนผลกำรสอบของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
Local 02: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
Local 03: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบจ ำแนกรำยโรงเรียนในแต่ละด้ำน 
Local 04: แบบรำยงำนผลจ ำแนกรำยโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
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Local 05: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรำยข้อ 
Local 06: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมช่วงคะแนนของผลกำรทดสอบ 
Local 07: แบบรำยงำนผลกำรเรียงล ำดับตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยโรงเรียน 
Local 08: แบบรำยงำนผลผลกำรทดสอบของต้นสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ย้อนหลัง 3 ปี 
Local 09: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบจ ำแนกตำมโรงเรียน 

7.4 กำรรำยงำนระดับหน่วยงำนต้นสังกัด 
ต้นสังกัดสำมำรถเข้ำดูผลกำรสอบโดยรหัสผู้เข้ำใช้และรหัสผ่ำนของต้นสังกัด ประกอบด้วย

ข้อมูลแบบรำยงำน ดังนี้ 
Central 01: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบของต้นสังกัด 
Central 02: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบของต้นสังกัด 
Central 03: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบจ ำแนกรำยสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ในแต่ละด้ำน 
Central 04: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบจ ำแนกรำยสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่)  

ในแต่ละตัวชี้วัด 
Central 05: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรำยข้อ 
Central 06: แบบรำยงำนจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมช่วงคะแนนของผลกำรทดสอบ 
Central 07: แบบรำยงำนผลกำรเรียงล ำดับตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยของสังกัดย่อย  

(เขตพ้ืนที่) 
Central 08: แบบรำยงำนผลกำรทดสอบของต้นสังกัดย้อนหลัง 3 ปี 
Central 09: แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบจ ำแนกตำมต้นสังกัดย่อย  

(เขตพ้ืนที่)
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ตอนที่ 8  
กำรจัดสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ หมำยถึง ผู้เข้ำสอบทีม่ีควำมต้องกำรพิเศษเก่ียวกับวิธีกำร กระบวนกำร 
เครื่องมือหรือบริกำรอ่ืนใดที่ใช้ในกำรจัดสอบแตกต่ำงไปจำกเด็กทั่วไป เพ่ือให้เขำเหล่ำนั้นสำมำรถแสดง
ควำมสำมำรถในกำรท ำข้อสอบได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

8.1 แนวทำงกำรจัดสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
กำรด ำเนินกำรสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 9 ประเภท โดยแต่ละประเภท

อำจมีแนวทำงกำรจัดสอบ ดังนี้ 

1) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น หมำยถึง คนที่สูญเสียกำรเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตำบอดสนิท อำจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1) ตำบอด หมำยถึง คนกลุ่มนี้ไม่สำมำรถใช้กำรมองเห็นจำกประสำทตำได้เลย 
ต้องใช้อักษรเบลล์ ช่วยในกำรอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อสอบ ในกำรด ำเนินกำรผู้จัดสอบแจกข้อสอบ 
ฉบับอักษรเบลล์ให้นักเรียนแต่ละคน โดยแยกออกมำให้สอบในห้องเฉพำะและให้มีกรรมกำรคุมสอบ 
ที่มำจำกโรงเรียนสอนคนตำบอดแห่งนั้น ๆ เป็นกรรมกำรคุมสอบช่วยในกำรคุมสอบและช่วยเหลือ 
เท่ำที่จ ำเป็น โดยกรรมกำรคุมสอบจะเป็นผู้ระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบให้นักเรียนแต่ละคนในช่วงท้ำย
ของเวลำในกำรคุมสอบโดยอำจให้กรรมกำร 1 คน ช่วยนักเรียนประมำณ 3 - 5 คน แต่เด็กบำงคนอำจให้
กรรมกำรคุมสอบเป็นผู้อ่ำนข้อสอบให้ฟัง โดยใช้ข้อสอบปกติ ให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ
เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อ่ืน ครอู่ำนข้อสอบให้ฟังและนักเรียนจะท ำมือแสดงสัญลักษณ์ค ำตอบแล้วให้
กรรมกำรคุมสอบช่วยระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบก็ได้ โดยให้เวลำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จำกเวลำ  
ที่ก ำหนด 

1.2) สำยตำเลือนลำง หมำยถึง คนกลุ่มนี้ยังสำมำรถใช้กำรมองเห็นจำกประสำทตำ 
ที่หลงเหลือได้ เด็กกลุ่มนี้อำจจะต้องกำรให้จัดท ำข้อสอบที่มีอักษรขนำดขยำยเพ่ิมกว่ำปกติ ฟอนด์ขนำด 20 
พอยด์ (โดยประมำณ) เพ่ือสำมำรถอ่ำนข้อสอบด้วยตนเองได้ และอำจจะมีควำมยำกล ำบำกในกำรระบำย
กระดำษค ำตอบ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ก ำหนดให้ระบำยกระดำษค ำตอบในแต่ละข้อขนำดเล็กมำก อำจต้องให้
กรรมกำรคุมสอบช่วยอนุเครำะห์ระบำยค ำตอบให้ โดยเด็กท ำค ำตอบไว้ก่อนระหว่ำงท ำข้อสอบและค่อยอ่ำน
ให้กรรมกำรคุมสอบช่วยระบำยค ำตอบหรือเขียนค ำตอบให้ภำยหลัง หรือเด็กอำจให้กรรมกำรคุมสอบ  
อ่ำนข้อสอบให้ฟังและช่วยระบำยค ำตอบให้นักเรียนคนนั้น ๆ ตำมที่นักเรียนบอกค ำตอบก็ได้หรือกรรมกำร 
คุมสอบ 1 คน ต่อเด็ก 3 - 5 คน โดยให้เวลำในกำรท ำข้อสอบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 
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2) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน หมำยถึง คนที่สูญเสียกำรได้ยินตั้งแต่ระดับ
รุนแรงถึงระดับน้อย อำจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

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

2.2) หูหนวก เด็กกลุ่มนี้ไม่สำมำรถรับรู้กำรได้ยินผ่ำนทำงประสำทหูได้แม้จะใส่ 
เครื่องช่วยฟัง ช่วยกำรได้ยินแล้วก็ตำม และต้องใช้ภำษำมือในกำรสื่อสำรแทนกำรใช้เสียงพูด แม้เด็กกลุ่มนี้
มีลักษณะภำยนอกคล้ำยเด็กทั่วไป แต่เขำเหล่ำนี้จะมีพัฒนำกำรทำงภำษำด้อยกว่ำเด็กทั่วไปที่อำยุ 
อยู่ในระดับเดียวกัน กำรด ำเนินกำรสอบควรจัดให้มีล่ำมภำษำมือจำกโรงเรียนโสตศึกษำในจังหวัดนั้น  
ช่วยในกำรแปลรำยละเอียดข้อสอบ เพ่ือช่วยให้เด็กหูหนวกที่เข้ำสอบมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและสำมำรถ
แสดงศักยภำพในกำรท ำข้อสอบได้ถูกต้อง และควรให้เวลำในกำรท ำข้อสอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จำกเวลำ  
ที่ก ำหนด 

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

4) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ หมำยถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน 
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลำยส่วนขำดหำยไป กระดูกและกล้ำมเนื้อพิกำร เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง  
มีควำมพิกำรของระบบประสำท มีควำมล ำบำกในกำรเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในสภำพปกติ 
แบ่งเป็น 

4.1) เด็กมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว เช่น คนมีอวัยวะไม่สมส่วน
หรือขำดหำยไปโดยเฉพำะแขนขำดหรือกล้ำมเนื้อแขนลีบผิดปกติ ท ำให้มีอุปสรรคในกำรเขียนค ำตอบหรือ
ระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบ แต่เด็กกลุ่มนี้มีควำมสำมำรถทำงสมองและสติปัญญำอยู่ในระดับปกติ  
ในกำรท ำข้อสอบ ให้จัดให้เด็กเหล่ำนี้สอบในห้องเฉพำะและให้มีกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ระบำยค ำตอบหรือเขียนค ำตอบให้นักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนอ่ำนข้อสอบด้วยตนเองและบอก
ค ำตอบให้กรรมกำรช่วยเขียนค ำตอบให้ และให้เวลำท ำข้อสอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด แต่หำก 
เด็กสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ ให้เด็กคนนั้นสอบรวมกับ
เด็กทั่วไป อนึ่งควรจัดสนำมสอบส ำหรับเด็กกลุ่มนี้ให้เหมำะสม เช่น ควรจัดอยู่ชั้นล่ำงของอำคำรเพ่ือควำม
สะดวกในกำรใช้เก้ำอ้ีรถเข็น 

4.2) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสุขภำพ ได้แก่ คนที่มีควำมเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี 
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 

5) เด็กที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ หมำยถึง เด็กที่มีควำมบกพร่องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
หลำยอย่ำง เกี่ยวกับควำมเข้ำใจหรือกำรใช้ภำษำ อำจเป็นภำษำพูดหรือภำษำเขียน เด็กเหล่ำนี้ส่วนใหญ่
กระจำยอยู่ในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ในกำรจัดสอบต้องเปิดโอกำสให้เด็กเหล่ำนี้มีโอกำสในกำรท ำข้อสอบ
ร่วมกับเด็กทั่วไปด้วย โดยอำจจัดให้มีกรรมกำรคุมสอบ เพ่ือช่วยควบคุมและอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกำรเฉพำะ 
เพรำะเด็กเหล่ำนี้ สำมำรถพูดค ำตอบที่ถูกต้องได้ แต่อำจไม่สำมำรถแสดงศักยภำพของตนเองด้ำนกำรเขียน
ค ำตอบได้ กรรมกำรคุมสอบควรอนุเครำะห์เขียนหรือระบำยค ำตอบให้เด็กเหล่ำนี้ด้วย เพรำะเด็กเหล่ำนี้
สำมำรถพูดค ำตอบได้ อนึ่งหำกเด็กสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ก็ให้นักเรียนคนนั้นท ำข้อสอบด้ วย
ตนเอง กำรเพ่ิมเวลำอำจพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

6) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ หมำยถึง คนที่มีควำมบกพร่องในเรื่อง
ของกำรเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตรำควำมเร็วและจังหวะกำรพูดผิดปกติ หรือคนที่มี 
ควำมบกพร่องในเรื่องควำมเจ้ำใจหรือกำรใช้ภำษำพูด กำรเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในกำร
ติดต่อสื่อสำร ซึ่งอำจเกี่ยวกับรูปแบบของภำษำ เนื้อหำของภำษำและหน้ำที่ของภำษำ  กรณีนี้ให้กรรมกำร
คุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบให้ตำม 
แต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

7) เด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ หมำยถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจำก
ปกติเป็นอย่ำงมำก และปัญหำทำงพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทำงสังคม กรณีนี้ 
ให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อื่น และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบ
ให้ตำมแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

8) เด็กออทิสติก หมำยถึง คนที่มีควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรด้ำนสังคม ภำษำและ 
กำรสื่อควำมหมำย พฤติกรรม อำรมณ์ และจินตนำกำร เด็กเหล่ำนี้มีควำมผิดปกติของระบบกำรท ำงำน 
ของสมองบำงส่วน ท ำให้เด็กเหล่ำนี้มีควำมบกพร่องของพัฒนำกำรด้ำนภำษำ ด้ำนสังคม และกำรปฏิสัมพันธ์ 
ทำงสังคม มีควำมสนใจเฉพำะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เด็กเหล่ำนี้อำจไม่มีสมำธิในกำรท ำข้อสอบได้ตลอดกำรสอบ 
และหำกเด็กสำมำรถควบคุมสมำธิของตนเองให้ท ำข้อสอบได้ ควรเปิดโอกำสให้เด็กเหล่ำนี้มีโอกำสในกำร
ท ำข้อสอบได้ตำมศักยภำพที่เขำมี โดยให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวน
สมำธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบให้ตำมแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด หำกเด็ก 
มีศักยภำพในกำรท ำข้อสอบได้เพียงใด ให้ถือว่ำคือศักยภำพในกำรท ำข้อสอบของเด็กคนนั้นแล้ว 

9) บุคคลพิกำรซ้อน หมำยถึง คนที่มีสภำพควำมบกพร่องหรือควำมพิกำรมำกกว่ำหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญำอ่อนที่สูญเสียกำรได้ยิน  เป็นต้น กรณีนี้ให้กรรมกำรคุมสอบ 
แยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนสมำธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบให้ตำมแต่กรณี 
โดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด (การพิจารณาให้เด็กที่มีความพิการซ้อนเข้าสอบนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารโรงเรียนว่าควรให้นักเรียนเข้าสอบได้หรือไม่) 
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8.2 ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรจัดสอบเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
กรณีที่สนำมสอบมีเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีควำมบกพร่อง

ทำงกำรได้ยิน เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว
หรือสุขภำพ เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และเด็กออทิสติก ขอให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ รำยงำนตัวที่ห้องอ ำนวยกำรสอบประจ ำสนำมสอบ 
เพ่ือสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับห้องสอบ (กรณีไม่ทรำบข้อมูล) 

2. ให้กรรมกำรคุมสอบรับรำยงำนตัวผู้ เข้ำสอบที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดย 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรแจ้งห้องสอบและแจ้งรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรสอบ เช่น ระเบียบกำรเข้ำสอบ 
ตำรำงสอบให้กับผู้เข้ำสอบ เป็นต้น 

3. ให้สนำมสอบอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่ำว ตำมควำมเหมำะสม 
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8.3 หลักฐำนที่ใช้แนบประกอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบคู่มือ 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยวิทยำ บัวภำรังษี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือ 
ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยสงกรำนต์ วีระเจริญ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

นำงสำวจรุวรรณ ชูขำว ศึกษำนิเทศก์ 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

นำงสุภำ แสงสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสงขลำ 

นำงสำวบุษยมำศ แบ่งทิศ ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑ 

นำงสำวรุสนันท์ แก้วตำ ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๑ 

นำงสุชญำ บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 
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นำงสำวสุกัญญำ ศรีสำคร ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ 

นำงนิตยำ รอดเข็ม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสะอำด (สวรรค์คงคำ) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

นำยสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ่อกรุวิทยำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

ดร.วิชำญ เกษเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยวรำวุธ วดวีรวิทย ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยพงษ์พิสุทธิ์ นำคะสิงห์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

 ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะบรรณำธิกำรกิจคู่มือ 
ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยวิทยำ บัวภำรังษี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

นำยวิทยำ บัวภำรังษี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

นำยก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

นำงสำววิจิตรำ ศรีค ำภำ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำงสำวพัชรี ปันเด พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
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นำงสำวณิชำบูล เทศถัน พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยประจักษ์ คชกูล พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยมีนำ จินำรักษ์ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
นำยสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ่อกรุวิทยำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2288-5783, 0-2288-5787 โทรสำร 0-2281-6236 
E-mail: Evaluation.obec@gmail.com 
Facebook: ค้นหำ “กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สทศ. สพฐ.” 




