
 
 





 
 

คำนำ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ที่สามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะของผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำการประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย 
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ กับผู้เรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ดังนั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา 
จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ฉบับสนามสอบข้ึน 
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับสนามสอบ 

ภายในคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จะอธิบายถึง
เหตุผลและความสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและโครงสร้างเครื่องมือ กรอบแนวคิดในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการระดับสนามสอบ การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เอกสารในการจัดสอบ 
ตารางสอบและข้อปฏิบัติของผู ้ เข้าสอบ เพื ่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริง
ของนักเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของ
นักเรียนทั้งในระดับรายบุคคลและสถานศึกษา 

สำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
ที ่ให ้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดสอบ โดยยึดแนวทางตามคู ่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำไปวางแผนปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างดีต่อไป 
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ตอนที่ 1  
บทนำ 

1.1 เหตุผลและความสำคัญ 

สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษา 
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21" ที่มุ่งเน้นทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ 
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ 
(Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื ่นอีกหลายด้าน เช่น 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื ่อให ้การบริหารจัดการศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการ
เตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย 
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น รวมถึงนโยบาย 
การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ 

ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ร่วมกับสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ทุกคนจากโรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุมระดมความคิด
เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างของเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งกรอบโครงสร้างนี้ นอกจาก
จะใช้เพื่อการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้นิยามและตัวช้ีวัดที่ร่วมกัน
กำหนดขึ้นนี ้ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับการประเมิน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นอย่างด ี
 

1.2 วัตถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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1.3 กลุ่มเปา้หมาย 

ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประเมินให้กับ
ผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนจากทุกสังกัด ดังนี้ 

1.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.3.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1.3.3 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1.3.4 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
1.3.5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
1.3.6 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.3.7 สำนักการศึกษาเมืองพัทยา 
1.3.8 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) 

 

1.4 ตารางสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564 

รายละเอียดตามตารางสอบ ดังนี้ 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
วันพุธที่ 24 มีนาคม 

2564 
08.30 – 10.00 น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร ์ 90 นาที 

พัก 30 นาที 
10.30 – 12.00 น. ความสามารถด้านภาษาไทย 90 นาที 

 

1.5 ประกาศผลการสอบ 
ประกาศผลการสอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
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1.6 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

แสดงรายละเอียดดังตาราง 
1.6.1 โครงสรา้งแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) รวม 

จำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ 
สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสรา้งความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมี

นิสัยรักการอ่าน  
ป.3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 2   2 
ป.3/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อา่น 2   2 
ป.3/4 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุ

เหตผุลประกอบ 2 
  

2 

ป.3/5 สรปุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

2  
  

2 

ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ 2    2 
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 2   2 
สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขยีนเขียนสื่อสาร เขยีนเรียงความ ย่อความ และเขยีนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน

รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้คว้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิง่หนึง่ได้อย่างชัดเจน  1  1 
ป.3/4 เขียนจดหมายลาคร ู  1   1 
ป.3/5 เขียนเรือ่งตามจินตนาการ   1  1 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ความคดิ และความรู้สกึในโอกาสต่าง ๆ

อย่างมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค์   
ป.3/2 บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู 1    1 

ป.3/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรือ่งทีฟ่ังและด ู 1    1 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมปิญัญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เปน็สมบัติของชาติ 
ป.3/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ 2    2 
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค 2   2 
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 2   2 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) รวม 

จำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ 
ป.3/5 แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ  1   1 
ป.3/6 เล ือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ ่นได้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 
2   

2 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคณุค่า และนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ป.3/1 ระบุข้อคิดที ่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื ่อนำไปใช ้ใน

ชีวิตประจำวัน 
2 

  
2 

ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 2   2 
รวมจำนวนข้อ 26 3 1 30 

          หมายเหตุ  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรปูแบบของข้อสอบภาษาไทย ดังนี้ 
ข้อสอบเลอืกตอบ ข้อละ  3  คะแนน คะแนนเป็น  0, 3 คะแนน   
ข้อสอบเขียนตอบสั้น ข้อละ  5  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 2.5, 5  คะแนน 
ข้อสอบเขียนตอบอสิระ ข้อละ  7  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 คะแนน 
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1.6.2 โครงสรา้งแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) รวม 

จำนวนข้อ เลือกตอบ  ตอบสั้น วิธีทำ 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 จาก 
        สถานการณ์ต่าง ๆ 

1   
 

1 

ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน  โดยที่ตัวเศษน้อยกว่า 
         หรือเท่ากับตัวส่วน 2   2 

ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวน 
        นับไม่เกิน 100,000 และ 0 2 1  1  4 

ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวก 
           ไม่เกิน 1 และหาผลลบ ของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 2    2 

ป.3/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวกเศษส่วนที่มี 
          ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เก ิน 1 และโจทย์ปัญหา  
          การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

2  
 

2 

มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดบัและอนุกรม และนำไปใช้ 
ป.3/1 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือ 
         ลดลงที ละเท่า ๆ กัน 

2  
 

2 

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีต้องการวัด และนำไปใช้ 
ป.3/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับเงิน 1  1   2 
ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับเวลา และ 
         ระยะเวลา 2   2 

ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  
         เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ 1    1 

ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ที่มี 
        หน่วยเป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  
        กิโลเมตรและเมตร 

2  
 

2 

ป.3/9 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตนักับ 
        กิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

1   
 

1 

ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มี  
          หน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 1  1   2 

ป.3/13 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ 
          ความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
 

2   
 

2 
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 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) รวม 

จำนวนข้อ เลือกตอบ  ตอบสั้น วิธีทำ 
มาตรฐาน ค 2.2 เขา้ใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัตขิองรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช ้
ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที ่มีแกนสมมาตร และจำนวน 
         แกนสมมาตร 

2   
 

2 

สาระที่ 3 สถิติและความนา่จะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เขา้ใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ป.3/1  เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
          ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

2  
 

2 

ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที ่เป็นจำนวนนับ และ 
         ใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ 
         ปัญหา 

1   
 

1 

รวมจำนวนข้อ 26 3 1 30 
หมายเหตุ การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

  ข้อสอบเลือกตอบ  ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน 
   ข้อสอบเขียนตอบสั้น  ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเป็น 0, 4 คะแนน 
   ข้อสอบแสดงวิธีทำ ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน 
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1.7 กำหนดการบริหารจัดการประเมินคณุภาพผู้เรยีน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างแบบทดสอบ NT และกำหนดเกณฑ์การประเมิน เม.ย.63  – ม.ค.64 สพฐ. 
2 ปรับปรุงโปรแกรม NT Access ส.ค. – ต.ค. 63 สพฐ. 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบ NT ระดับ สพฐ. 9 ก.ย. 63 สพฐ. 
4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบ NT ระดับ สพฐ. 17 ก.ย. 63 สพฐ. 
5 ประชุมชี ้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ  เกี ่ยวกับ

แนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access 
รุ่นที่ 1 (23 – 25 พ.ย. 63) 
รุ่นที่ 2 (25 – 27 พ.ย. 63) 

สพฐ. 

6 เผยแพร่ Test Blueprint 3 ก.ย.63 สพฐ. 
7 ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบ 

ผ่านระบบ NT Access 
23 พ.ย. - 7 ธ.ค. 63 ศูนย์สอบ 

8 สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบ ผ่านระบบ NT Access 8 – 31 ธ.ค. 63 สถานศึกษา 
9 ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access 

(ครั้งสุดท้าย) 
1 – 17 ม.ค. 64 ศูนย์สอบ 

10 จัดสนามสอบ 4 – 18 ก.พ. 64 ศูนย์สอบ 
11 ออกเลขที่นั่งสอบ 22 - 25 ก.พ. 64 สพฐ. 
12 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 15 – 19 ก.พ. 64 ศูนย์สอบ 
13 จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ 1 – 5 มี.ค. 64 สพฐ. 
14 สนามสอบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป สถานศึกษา 
15 สพฐ. พิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ 1 – 5 มี.ค. 64 สพฐ. 
16 ศูนย์สอบประชุมช้ีแจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและ 

สนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ 
15 - 19 มี.ค. 64 ศูนย์สอบ 

17 จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ 17 - 22 มี.ค. 64 สพฐ. 
18 ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ 24 มี.ค. 64 ศูนย์สอบ 
19 สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 24 - 26 มี.ค. 64 ศูนย์สอบ/สนามสอบ 
20 สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 23 - 26 มี.ค. 64 สพฐ. ร่วมกบัศูนยส์อบ 
21 สพฐ. รบักระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 สพฐ. และศูนย์สอบ 
22 สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคำตอบ  6 เม.ย. 64 เป็นต้นไป สพฐ. 
23 ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ 5 -30 เม.ย.64 สพฐ. 
24 ประกาศผลการผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 5 พ.ค. 64 สพฐ. 
25 สรปุและรายงานผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนต่อสาธารณชน พ.ค. 64 เป็นต้นไป สพฐ. 

 





 

 
 

ตอนที่ 2  
กรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

แนวคิดที ่ใช้ในการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  
ในปีการศึกษา 2563 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใช้แนวคิดหลัก 3 แนวคิด ในการบริหารจัดการ 
ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Primary Capability) แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 
ในการบริหารจัดการ (Decentralization) และแนวคิดเกี ่ยวกับความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency)  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Primary Capability) 
ความสามารถพื้นฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนนี้ เป็นความสามารถ 

ที่วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ว่าเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมิน รวมทั้ง
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่าความสามารถพื้นฐานเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ
เรียนรู้ เนื้อหาความรู้เชิงบูรณาการ โดยในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรยีนรู้ 3 ด้าน 
(3Rs) ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ดังภาพ 
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ดังนั้น ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Primary Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงประกอบด้วย ความสามารถตามกรอบตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน (Student Outcomes) 
จากแนวคิดในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถด้านภาษาไทย 
ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพื ่อการ

สื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื ่องมือสื ่อสารเพื ่อสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้  
อย่างต่อเนื ่อง นำเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพื ่อนำ ไปแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวันและรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีในสังคม โดยมีตัวช้ีวัด ดังนี้ 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตดัสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง  ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี ่ยนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย

อย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
2) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและ
แปลงจากสถานการณ์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้เป็น 
ปัญหาเช ิงคณิตศาสตร ์  (Mathematical problem) การใช ้ท ักษะการคิดคำนวณ การแก ้ป ัญหา  
การเชื ่อมโยง การสื ่อสารและสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผล   
โดยอาศัยข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มี การพิจารณาไตร่ตรอง 
อย่างรอบคอบ ประเมินและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพื่อนำไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย /คาดการณ์/พยากรณ์
สถานการณ์ปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 



  

 
11 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน  

การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ช่ัน ลำดับและอนุกรม 

และนำไปใช้  
 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการ
วัด และนำไปใช้  

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์ร ูปคณิตศาสตร์ สมบัติของร ูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้   

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ (Decentralization) 
การบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู ้เรียน (NT) ป ีการศึกษา 2563 นี ้ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังศูนย์สอบทุกแห่ง 
เริ่มตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงานบริหารจัดการ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ โดยมีแนวคิดสำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
ความหมายของการกระจายอำนาจ 

การกระจายอำนาจ คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ  
จากภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรทอ้งถ่ิน 
องค์กรเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปดำเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็น 
การถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้ร ับการกระจายอำนาจดำเนินการ  
หรือ เป็นการถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยงานย่อยในการดำเนินการ 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 
การกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ 

ในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรฐัส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลกัเท่าที่ต้องทำ 
เท่าที่จำเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนส่วนภูมิภาค ตามเจตนารมณ์ของประชาชน
มากขึ้น การกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที ่ใหม่ ระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที ่เปลี ่ยนแปลงไปในสภา วะที่สังคม 
มีกลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มข้ึน และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่
รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จำกัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการ ที่เกิดข้ึนในแต่ละ
ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของส่ วนภูมิภาค โดยการกระจายอำนาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค จะดำเนินการกระจายในสิ่ง ต่อไปนี้ 
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1) การกระจายหน้าที่ เป็นการกระจายภารกิจหน้าที่จากส่วนกลางที่เป็นประโยชน์โดยตรง
กับส่วนภูมิภาค ให้ส่วนภูมิภาครับผิดชอบดำเนินการเอง 

2) การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจดำเนินการ  
ตามหน้าที่ ที่ส่วนกลางกระจายไปให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ 

3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสม ให้กับส่วนภูมิภาค 

4) การกระจายความรับผิดชอบ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่  ที่รัฐ
กับผู้บริหารส่วนภูมิภาค และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบ 

5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อม ที ่มีอยู ่ในส่วนกลางให้กับ  
ส่วนภูมิภาค เพื ่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ส่วนภูมิภาค เป็นการทำให้ส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัดการส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในปีการศึกษา 2563 มุ ่งเน้นการกระจายอำนาจ 
ในการบริหารจัดการไปยังศูนย์สอบที่เป็นหน่วยงานจากสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการสอบสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว โดยมีการกำหนดศูนย์สอบในการบริหารจัดการสอบ
ให้สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 

ศูนย์สอบและสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมสอบในศูนย์สอบ 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา

(สพป.) 

สำนักงาน
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

สำนัก
การศึกษา 
เมืองพัทยา 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การส่งเสรมิ

เอกชน 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด 

ร.ร. สพป. 
ร.ร. สพม. 
ร.ร. ตชด. 
ร.ร. สาธิต 
มหาวิทยาลัย 
ร.ร .ราชประชา 
นุเคราะห ์
ร.ร. การศึกษา
พิเศษ 
Home school 
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

ร.ร. อบต. 
ร.ร. เทศบาล 
ร.ร. อบจ. 

ร.ร. กทม. ร.ร.เมืองพัทยา ร.ร.เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.เอกชนใน
จังหวัด 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับความโปร่งใสในการประเมิน (Transparency) 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ถือเป็นการประเมินคุณภาพ เพื่อตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพผู้เรียนในทุกสังกัดที่จ ัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ดังนั ้น การบริหารจัดการสอบจึงจำเป็นต้องมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ผลที่ได้จากการประเมนิคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเช่ือ และเป็น
ที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  ในการทดสอบครั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดสนามสอบ 
ศูนย์สอบกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นสนามสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้าย

นักเรียนออกจากพื้นที่ ยกเว้นในกรณีที่มีนักเรียนจำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มีการเคลื่อนย้ายไปรวม
กับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ แต่ต้องคำนึงถึง 
ความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ 

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัสนามสอบ 
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ 

กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ กรรมการรับ -ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบ นักการภารโรง และกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับกรรมการคุมสอบ และ
กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ ต้องมาจากต่างสถานศึกษา หรือ ต่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็น
สนามสอบ โดยใช้วิธีการหมุนเวียนหรือสลับกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับศูนยส์อบ 
แต่ต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ 

3) การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 
การจัดรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานจะมีระบบการขนส่งเอกสารที่มีความเคร่งครัดและปลอดภัยสูง 
3.1) ในการรับส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในทุกศูนย์สอบ จะต้อง 

ให้ผู ้ประสานงานระดับศูนย์สอบเป็นผู ้ลงนามทุกครั ้ง และศูนย์สอบเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบไว้ในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่คอยดูแลตลอดเวลา 

3.2) ศูนย์สอบส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ 
ให้กับประธานสนามสอบหรือตัวแทน ในตอนเช้าของวันสอบ 

3.3) หลังจากเสร็จสิ ้นการสอบ ให้ประธานสนามสอบหรือตัวแทนที่มีหน้าที ่รับ–ส่ง
กระดาษคำตอบระดับสนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบนำซองกระดาษคำตอบส่งมอบให้ศูนย์สอบ 

3.4) ศูนย์สอบตรวจสอบความเรียบร้อยของซองกระดาษคำตอบ บรรจุลงในกล่อง 
พร้อมส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4) กล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 
การบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

จะบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ใส่ซองแยกเป็นรายวิชา และนำซองข้อสอบทั้ง 2 วิชา มาจัดชุดแยก
เป็นรายห้องสอบและบรรจุใส่กล่อง โดยกล่องบรรจุแบบทดสอบต้องแข็งแรง และปิดผนึกด้วยเทปกาว 
อนุญาตให้ประธานสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบ  ต่อหน้า
ตัวแทนกรรมการคุมสอบ 
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5) การติดตามการบริหารการประเมิน 
5.1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาที ่เข้าร่วมการทดสอบ ทำการติดตามตรวจเยี ่ยม  
การประเมินตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะสุ่ม
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบ ในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

5.2) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 
6) การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เปิดช่องทางรับแจ้งเรื ่องร้องเรียน 
ในความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง ได้แก่ 

• ศูนย์สอบที่ดำเนินการจัดสอบ 
• โทรศัพท์หมายเลข 0-2288-5783  
• E-mail: evaluation.obec@gmail.com 
• facebook ของ กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัตขิองผู้กำกบัการสอบ พ.ศ. 2548 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอใหบุ้คลากรประจำสนามสอบทุกท่าน
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเครง่ครัด 
เพี่อใหก้ารทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (ภาคผนวก ช)

mailto:evaluation.obec@gmail.com%20และ


 

 
 

ตอนที่ 3  
การบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ 

การบร ิหารจ ัดการสอบระดับสนามสอบในการประเม ินค ุณภาพผ ู ้ เร ี ยน (NT)  
ชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในส่วนนี ้เป็นการนำเสนอเกี ่ยวกับภารกิจของสนามสอบ 
คณะกรรมการระดับสนามสอบ คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ บทบาทของคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ภารกิจของสนามสอบ 
ภารกิจของสนามสอบมีการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ง ตั้งแต่กอ่นการสอบ ระหว่างการสอบ 

และหลังการสอบ โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) ก่อนการสอบ 

1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบ และดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด 
1.2) เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่สอบ ติดประกาศรายช่ือ 

ผู้เข้าสอบ และสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 
1.3) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid 19) ได้แก่ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ หรืออ่างล้างมือ 
1.4) จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จำนวนผู้เข้าสอบ 20 คน ต่อ 1 ห้องสอบ 
1.5) ประสานงานกับศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ เพื่อให้ศูนย์สอบได้เพิ่ม

ข้อมูลผู้เข้าสอบในระบบ NT Access 
1.6) รับข้อสอบและกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบในเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564 

2) ระหว่างการสอบ 
2.1) คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ำยาที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทุกครั ้งก่อนเข้า 
สนามสอบหรือห้องสอบ 

2.2) ให้ผู ้เข้าสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ และบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการสอบ 
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าสอบหรือปฏิบัติหน้าที่ ห้ามถอดหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในห้องสอบ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

2.3) ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

2.4) รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ ช่ือ-สกุล ผู้เข้าสอบ 
ให้ตรงกับสติ ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ และการลงลายมือชื ่อผู ้เข้าสอบในแบบ สพฐ. 2 ตรวจนับจํานวน
กระดาษคําตอบทุกฉบับของผู้เข้าสอบ เรียงตามลำดับเลขที่จากน้อยไปหามาก และนําส่งศูนย์สอบให้
ครบถ้วน 
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3) หลังการสอบ 
3.1) สนามสอบมอบแบบทดสอบให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบ เพื่อนำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
3.2) ส่งมอบกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ และกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ 

พร้อมเอกสารธุรการประจำสนามสอบให้ศูนย์สอบต่อไป 
 

3.2 คณะกรรมการระดบัสนามสอบ 
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย 
1) ประธานสนามสอบ ได้แก่ ประธานกลุ่มเครือข่าย หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็น 

สนามสอบ หรือผู้ที่ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 
2) กรรมการกลาง ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ

ประธานสนามสอบในการบริหารจัดการสอบ โดยกำหนดให้มี 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ หากมีห้องสอบไม่ถึง  
3 ห้องสอบ ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการกลาง ให้ประธานสนามสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลางด้วย 

3) กรรมการคุมสอบ ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือครูอัตราจ้าง 
หรือพนักงานราชการ ซึ่งต้องมาจากต่างโรงเรียน โดยกำหนดให้มีกรรมการคุมสอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ 

4) นักการภารโรง ได้แก่ นักการภารโรงของโรงเรียนที ่เป็นสนามสอบ หรือโรงเรียน 
ในกลุ่มเครือข่าย 

5) กรรมการอื ่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 

3.3 คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ 
1) เป็นข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้าง

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
2) มีความรับผิดชอบ 
3) ตรงต่อเวลา 
4) เก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการประเมิน อย่างเคร่งครัด 
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3.4 บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
1) ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบและดำเนินการจัดสอบตามคู ่ม ือการประเมินฯ  
อย่างเคร่งครัด 

1.2) ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพื ่อทำความเข้าใจเกี ่ยวกับ
กระบวนการจัดสอบ และข้ันตอนการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบ 

1.3) เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบ กำกับ ติดตามการจัดห้องสอบ การติดรายช่ือ
ผู้มีสิทธ์ิสอบ และเอกสารการสอบอื่น ๆ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ และหน้าห้องสอบ 

1.4) รับ-ส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ระหว่างศูนย์สอบ และสนามสอบ  
(ในกรณีที่ไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมายผู้แทนเพื่อให้ศนูย์สอบ 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน) 

1.5) เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ ต่อหน้า
ตัวแทนกรรมการคุมสอบ 

1.6) อนุมัติให้ผู ้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ที ่ไม่มีเลขที ่นั ่งสอบ ต้องบันทึกใน 
แบบ สพฐ.5 จำนวน 1 ฉบับ ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน เพื่อรายงานให้ศูนย์สอบทราบ 

1.7) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที ่กำหนดไว้ใน 
คู่มือการประเมินฯ 

1.8) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบ
บกพร่องต่อหน้าที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และรายงานให้ศูนย์สอบทราบ 

1.9) ตรวจสอบการบรรจุกระดาษคำตอบ ร่วมกับกรรมการกลางและตัวแทนกรรมการคุมสอบ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ 

1.10) สรุปผลการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และรวบรวมเอกสารการจดัสอบ 
ได้แก่ ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) ซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3)  
และซองเอกสารธุรการประจำสนามสอบ เพื่อนำส่งศูนย์สอบต่อไป 

2) กรรมการกลาง มีหน้าที่ ดังนี้ 
2.1) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนย์สอบ และ

ดำเนินการตามคู่มือการประเมินฯ อย่างเคร่งครัด 
2.2) ศึกษาคู่มือการประเมินฯ สำหรับสนามสอบ ให้ชัดเจน 
2.3) จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ (Package 1) และใบลงลายมือช่ือ 

ผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 เพื่อมอบแก่กรรมการคุมสอบก่อนเวลาสอบ 
2.4) ประสานงานก ับกรรมการคุมสอบในการร ับ –ส ่งซองแบบทดสอบและ

กระดาษคำตอบ (Package 1) และใบลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 
2.5) หลังเสร็จสิน้การสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจนับจำนวนแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ

ทั้งแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในแบบ สพฐ.2 และแบบ สพฐ.3 
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2.6) เม ื ่อตรวจนับเสร ็จแล้ว ให ้นำกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบบรรจุใส ่ ใน  
ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) จำแนกซองละ 1 วิชา ในการปิดผนึกมีแนวทาง 
การดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

กรณีท่ี 1 การตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบที่สนามสอบ เมื่อสนามสอบตรวจ
และบันทึกคะแนนแล้ว ให้ปิดผนึกซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) 

กรณีท่ี 2 การตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบท่ีกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์สอบ สนามสอบ
ไม่ต้องปิดผนึกซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) 

2.7) บรรจุซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และกระดาษคำตอบ
เขียนตอบ บรรจุรวมกันไว้ในซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ในวิชานั ้น ๆ แล้วให้ 
ประธานสนามสอบเป็นผู้ปิดผนึกซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) พร้อมลงลายมือช่ือ
บนรอยปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ก่อนนำส่งศูนย์สอบ 

2.8) ตรวจรับ นับจำนวนแบบทดสอบของแต่ละห้องสอบ และแต่ละวิชาให้ครบถ้วน
มอบให้ประธานสนามสอบเก็บรกัษาในที่ปลอดภัย ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาที่ร่วมสอบ หลังจาก 
การสอบเสร็จสิ้น 

2.9) รวบรวมเอกสารธุรการประจำสนามสอบ ได้แก่ แบบ NT1 แบบ NT2 แบบ สพฐ.2 
แบบ สพฐ.5 แบบ สพฐ.6 และแบบ สพฐ 3 (กรณีมีเด็ก Walk in) ส่งมอบให้ประธานสนามสอบ เพื่อนำส่ง
ศูนย์สอบต่อไป 

2.10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ประธานสนามสอบมอบหมาย 
3) กรรมการคุมสอบ 

3.1) กำกับการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั ้งภายในห้องสอบ 
และบริเวณใกล้เคียงให้มีความโปร่งใส และยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามคู่มือ 
การประเมินฯ อย่างเคร่งครัด 

3.2) ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19)  

3.3) ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบตัิผิดระเบยีบ หรือกระทำการทุจรติในระหว่างการสอบ 
3.4) รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริต หรือมีการทุจริตเกิดข้ึน 
3.5) ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุมสอบเข้าในห้องสอบ 
3.6) รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่น ดูหรือถ่ายรูป

แบบทดสอบเพื่อเผยแพร่ 
3.7) ตรวจสอบช่ือ-สกุลผู้เรียนให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 
3.8) ตรวจนับกระดาษคำตอบ และแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
3.9) ตรวจสอบการกรอกข้อมูล และการระบายที่ ส ่วนหัวของกระดาษคำตอบ 

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน (เฉพาะกรณีเด็กเข้าสอบกรณีพิเศษ) 
  



  

 
19 

3.10) บรรจุกระดาษคำตอบใส่ซอง แล้วนำส่งที่ประธานสนามสอบ โดยดำเนินการ 
แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

3.10.1) กระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ เมื ่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการ 
คุมสอบรวบรวมกระดาษคำตอบโดยเรียงลำดับตามเลขที่น้อยไปหามาก บรรจุลงในซองกระดาษคำตอบ 
แบบเลือกตอบ (Package 2) วิชาละ 1 ซอง และดำเนินการ ดังนี้ 

1. นำใบเซ็นชื ่อผ ู ้ เข ้าสอบแบบ สพฐ.2 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) แนบ
กระดาษคำตอบ และในกรณีที่มีนักเรียน walk in ให้นำแบบ สพฐ.3 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) ใส่ในซองนี้ด้วย 

2. บรรจุกระดาษคำตอบเลือกตอบลงในซองกระดาษคำตอบเลือกตอบ 
(Package 2) โดยไม่ต้องปดิผนึกซอง และนำซองนี้บรรจใุนซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) 

3.10.2) กระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ เมื ่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการ 
คุมสอบ ฉีกตามรอยปรุท่ีหน้าสุดท้ายของแบบทดสอบทุกฉบับ แล้วรวบรวมกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ 
บรรจุในซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) โดยเร ียงตามลำดับเลขที ่น ้อยไปหามาก  
นำใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบแบบ สพฐ.2 (สำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) ใส่ในซองนี้ด้วย โดยยังไม่ต้องปิดผนกึซอง 
และนำไปส่งกรรมการกลาง 

3.11) ให้กรรมการคุมสอบกรอกข้อมูลหน้าซองข้อสอบแบบเลือกตอบ (Package 2)
และซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นช่ือกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน 

3.12) นำซอ ง ก ร ะดาษคำตอบแบบ เ ข ี ยนตอบ  (Package 3) ท ี ่ ไ ด ้ บ ร ร จุ  
ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) แล้ว ส่งมอบให้ประธานสนามสอบหรือกรรมการกลาง
ทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา โดยให้มีตัวแทนกรรมการคุมสอบอย่างน้อย 1 คน ร่วมอยู ่เป็น 
สักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของกระดาษคำตอบทั้งแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 

4) นักการภารโรง 
4.1) อำนวยความสะดวกแก่ กรรมการคุมสอบ โดยดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
4.2) จัดเตรียมสถานที ่ในการจัดการสอบให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสอบและ

จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย 
4.3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบ 

 

3.5 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ 
3.5.1 การจัดสนามสอบและห้องสอบ 

1) การจัดสนามสอบ 
ศูนย์สอบกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นสนามสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้าย

นักเรียนออกจากพื้นที่ ยกเว้นในกรณีที่มีนักเรียนจำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มีการเคลื่อนย้ายไปรวม
กับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง และสามารถจัดสนามสอบได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและประหยัด
งบประมาณ โดยให้จัดห้องสอบเพิ่มตามจำนวนสถานศึกษาที่นักเรียนมาร่วมสอบในสนามสอบนั้น ๆ และ
ให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) อย่าง
เคร่งครัด 
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2) การจัดห้องสอบ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดห้องสอบในแต่ละสนามสอบ

เป็น 3 ประเภท คือ 
2.1) ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติที่ใช้ข้อสอบปกติ) 
2.2) ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ) 
2.3) ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษรขยาย) 

โดยลักษณะการจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตามลำดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก จนถึงห้อง
ปกติสุดท้าย ตามด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามลำดับ 

 
 
 

หมายเหตุ  การจัดห้องสอบของสนามสอบที่มีห้องพิเศษ 1 (เด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ) เพื่อมิให้เด็กพิเศษ
เกิดความรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อน ๆ ศูนย์สอบ/สนามสอบสามารถบริหารจัดให้ผู้เรียน
สอบร่วมกับเด็กปกติได้ โดยนำโต๊ะของเด็กพิเศษมาวางไว้ในห้องเด็กปกติ และดำเนินการ 
จัดสอบตามปกติ แต่การบรรจุกระดาษคำตอบให้บรรจุแยกตามจำนวนห้องสอบที่ สพฐ. ส่งไปให้ 
ตัวอย่าง เช่น โรงเรียนชนาธิปวิทยา มีผู้เรียน 10 คน มีห้องสอบ 2 ห้อง คือ ห้องปกติ จำนวน 
1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 จำนวน 1 ห้อง ในวันสอบจริงศูนย์สอบอาจกำหนดสถานศึกษานีใ้ห้มีห้อง
สอบ เพียง 1 ห้อง (ให้สอบร่วมกัน) ซึ่ง สพฐ.จะส่งข้อสอบไปสนามสอบ 2 ห้องสอบ (กล่อง) 
ดังนั้น การบรรจุกระดาษคำตอบ ให้แยกกล่องออกเป็น 2 ห้องสอบ (กล่อง) เหมือนที่ สพฐ. ส่งไป 

 
3) จำนวนผู้เรียนในห้องสอบ 

ศูนย์สอบต้องกําหนดสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access ภายในช่วงเวลาที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานกําหนด โดยโปรแกรม NT Access จะกำหนดห้องสอบในแต่ละสนามสอบ 
ซึ ่งมีจํานวนผู้เข้าสอบห้องละ 20 คน โดยอัตโนมัติ การจัดห้องสอบจะจัดผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบทีละ
สถานศึกษา โดยเริ่มต้นที่ผู้เรียนในสถานศึกษาที่ เป็นสนามสอบก่อน หลังจากนั้นจะเรียงตามอักษรตัวแรกของ 
ชื่อสถานศึกษา และการเรียงลำดับเลขที่นั่งของผู้เข้าสอบในแต่ละสถานศึกษาจะจัดเรียงตามที่สถานศึกษา 
ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม NT Access 

ตัวอย่าง เช่น ถ้าโรงเรียนเจริญวิทยาเป็นสนามสอบ ซึ่งมีสถานศึกษามาเข้าสอบ 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนเจริญวิทยา มีผู้เข้าสอบ 20 คน โรงเรียนทดสอบศึกษา มีผู้เข้าสอบ 3 คน และโรงเรียนพรกุณา  
มีจำนวนผู้เข้าสอบ 4 คน การจัดห้องสอบจะเป็น ดังต่อไปนี้ 

3.1) มีจำนวนผู้มีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 27 คน ดังนั้นจะต้องมีห้องสอบทั้งสิ้น 2 ห้อง 

ห้องพิเศษ 
1 

ห้องปกต ิ
ห้องสุดท้าย 

ห้องปกต ิ
ห้องท่ี 1 

ห้องพิเศษ 
2 
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3.2) จัดเรียงผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าห้องสอบ โดยเริ่มจากสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ คือ โรงเรียน 
เจริญวิทยา คนที่ 1 - 20 ของห้องที่ 1 ตามด้วยสถานศึกษาอื่น ซึ่งเรียงตามตัวอักษรของช่ือสถานศึกษา คือ 
โรงเรียนทดสอบศึกษา คนที่ 1 - 3 ของห้องที่ 2 และโรงเรียนพรกุณา คนที่ 4 - 7 ของห้องที่ 2 ตามลำดับ 
ดังภาพ 

3.3) จัดรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบเข้าห้องสอบ เรียงลำดับการเข้าสอบตามที่สถานศึกษานำเข้า
โปรแกรม NT Access โดยจัดห้องสอบให้มีโต๊ะสอบทั้งหมด 5 แถว ๆ ละ 4 ตัว  

3.4) ติดสติ ๊กเกอร์ข้อมูลผู ้มีสิทธ์ิสอบที่โต๊ะนักเรียน โดยเรียงลำดับเลขที่นั ่งสอบตาม 
แบบ สพฐ.2  

3.5.2 ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เขา้สอบ 
ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
1) ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรยีน

ที่มีรูป หรือหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ 
2) ผู้เข้าสอบมาสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธ์ิสอบในวิชาน้ัน (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548) 
3) ให้ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา 
4) ห้าม ผู้เข้าสอบนำตำรา เอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ 
5) อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบนำนาฬิกาเข้าห้องสอบเฉพาะนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น 

  

เจริญวิทยา ทดสอบศึกษา พรกุณา 

1 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

9 

10 

11 

12 

16
1 

15
11

14 

13 20 

17
1 

18 

19 

กรรมการคนที่ 1 

กรรมการคนที่ 2 
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อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้นำเขา้ห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเตรยีมมาในวันสอบ ได้แก ่
1) ดินสอดำ 2B ใช้สำหรับระบายคำตอบ 
2) ยางลบ 
3) กบเหลาดินสอ 

3.5.3 กรณีผู้เขา้สอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
ผู ้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ได้แก่ ผู ้ที ่ไม่มีรายชื ่อในใบเซ็นชื ่อผู ้เข้าสอบแบบสพฐ.2  

ซึ่งผู้เรียนจะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสนามสอบหรือผู้แทนแล้ว โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1) เข้าสอบในห้องสอบปกติ โดยนั ่งต่อจากเลขที ่น ั ่งสอบคนสุดท้ายของห้องสอบปกติ 

ห้องสุดท้ายในสนามสอบนั้น ๆ 
2) ใช้แบบทดสอบสำรอง และกระดาษคําตอบสํารอง สําหรับเลขที่นั่งสอบให้ใช้เลขที่นั่งสอบ

ต่อจากเลขที่สุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้น ๆ 
3) ลงช่ือในใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (แบบ สพฐ.3) วิชาละ 1 แผ่น (สำหรับส่งคืน สพฐ.) 

หากมีผู้เรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) จำนวนมากกว่า 1 คน ก็ให้ลงชื่อในแผ่นเดียวกัน 
4) เมื ่อเสร็จสิ ้นการสอบให้เก็บกระดาษคําตอบของผู ้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ใส่ใน 

ซองกระดาษคำตอบต่อจากผู้เข้าสอบคนสุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้น ๆ 
3.5.4 กรณีกระดาษคำตอบชำรุด 

ให้ผู้เข้าสอบระบายลงในช่อง “ยกเลิกกระดาษคำตอบ” และให้ใช้กระดาษคำตอบสำรอง  
โดยระบุรายละเอียดของผู้เข้าสอบตามกระดาษคำตอบเดิม และเก็บกระดาษคำตอบที่ชำรุดใส่ซองคืนด้วย 
(ให้เรียงกระดาษคำตอบที่ถูกยกเลิกอยู่หลังกระดาษคำตอบสำรองของผู้เข้าสอบคนน้ัน) 

3.5.5 กรณีขาดสอบ 
1) เมื ่อเสร็จสิ ้นการสอบให้เก็บกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบ ให้กรรมการคุมสอบระบาย 

ในช่อง “ขาดสอบ” แล้วเก็บรวบรวมกระดาษคำตอบตามเลขที่นั่งสอบ 
2) ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบเรียงตามเลขที่นั่งสอบปกติ 
3) ให้กรรมการคุมสอบ ระบุว่า “ขาดสอบ” ด้วยหมึกสีแดง ในใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบแบบ สพฐ.2 
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3.5.6 กำหนดการบริหารจัดการสอบ (ห้องสอบ) 
ระยะเวลา การปฏิบัต ิ

ก่อนถึงเวลาสอบ 15 
นาที 

ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบตรวจบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

ก่อนถึงเวลาสอบ 10 
นาที 

1. ให้ผู้เข้าสอบ 2 คน ตรวจซองแบบทดสอบ เพื่อยื่นยันความเรียบรอ้ยของแบบทดสอบ
แล้วลง 
   ลายมือช่ือในส่วนท้ายของ แบบ สพฐ.2 
2. แจกกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ จากน้อยไปหามาก 
3. แจ้งให้ผู ้เข้าสอบตรวจสอบว่ากระดาษคำตอบเป็นของตนเอง และลงลายมือชื ่อใน
กระดาษคำตอบ 

ก่อนถึงเวลาสอบ 5 นาที แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ จากน้อยไปหามาก 
เมื่อถึงเวลาสอบ ประกาศให้ผู้เข้าสอบเริ่มทำแบบทดสอบ 
ระหว่างการสอบ 1. ดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตหรือกระทำ

ผิ ด 
   ระเบียบระหว่างการสอบ  
2. ดูแลให้ผู้เข้าสอบ และกรรมการกำกับห้องสอบ สวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการสอบ 

เมื่อเวลาสอบผ่านไป 30 
นาที 

ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือช่ือในใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 

ก่อนหมดเวลาสอบ 5 
นาที 

ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบและ  
การระบายคำตอบ 

เมื่อหมดเวลาสอบ 1. ประกาศหมดเวลา 
2. แจ้งให้ผู้เข้าสอบหยุดการสอบ 
3. ตรวจสอบการลงช่ือ–สกุล และเลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบ และตรวจดูการลงลายมือช่ือ 
   บนหัวกระดาษของผู้เข้าสอบทุกคน 
4. เก็บแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้บนหน้าซอง 
   เพื่อนำส่งประธานสนามสอบ 

หลังสอบเสร็จแต่ละวิชา 1. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบตามดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ 
2. กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ลงลายมือช่ือในกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทุกคน 
3. กรรมการคุมสอบนำกระดาษคำตอบเขียนตอบ และกระดาษคำตอบเลือกตอบ 
   เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปมาก แล้วบรรจุในซอง โดยไม่ผนึก เพื่อนำส่ง  
   ประธานสนามสอบ 

 4. กรรมการคุมสอบอย่างน้อย 1 คน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน กับประธานสนาม
สอบ และเป็นสักขีพยานในการบรรจุซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ  





 

 
 

ตอนที่ 4  
การตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กำหนดรูปแบบของ
ข้อสอบในการทดสอบเป็น 2 แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ โดยจำแนก
การตรวจข้อสอบ ดังนี้ 

1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ดำเนินการตรวจให้คะแนนโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตรวจให้คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การอ่านแผ่นกระดาษคำตอบผ่านเครื่องอ่าน
สัญลักษณ์ด้วยแสง (Optical Mark Reader: OMR) 

2. ข้อสอบแบบเขียนตอบ ดำเนินการตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบ
แบบเขียนตอบที่ศูนย์สอบแต่งตั้ง และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานกำหนด 
 

4.1 การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ศูนย์สอบดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบ 

แบบเขียนตอบ ณ ศูนย์สอบ หรือกลุ่มเครือข่าย ตามที่ศูนย์สอบกำหนด ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมี
กรรมการตรวจข้อสอบอย่างน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ จำนวนผู้ตรวจข้อสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์สอบ 

โดยศูนย์สอบอาจพิจารณาให้ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่สนามสอบได้ ตามความเหมาะสม
ของสภาพและบริบทพื้นที่ โดยคำนึงถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมและโปร่งใส 
 

4.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
คณะกรรมกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ควรเป็นครูผ ู ้สอนในระด ับ ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 หรือเป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ต้องเป็น
กรรมการที่มาจากต่างกลุ่มเครือข่าย หรือกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน แต่ต่างสถานศึกษา 
 

4.3 แนวปฏิบัติของกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
1) ให้กรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ รับซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ 

(Package 3) ซึ่งบรรจุซองบรรจุกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ 
ตรวจสอบใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 และจำนวนกระดาษคำตอบในซองให้ถูกต้อง ตรงกับใบปะหน้าซอง 

2) ให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ โดยต้อง
ตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบของผู้เรียนทุกข้อและทุกคน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด 

3) นำคะแนนของกรรมการแต่ละคน มาหาข้อสรุป (ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ) เพื่อให้
เกิดความเที่ยงของคะแนนประเมิน แล้วระบายคะแนนลงในตอนท้ายของกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ 
ของผู้เข้าสอบแต่ละคน 

4) นำกระดาษคำตอบที่ระบายคะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบแล้ว บรรจุในซองกระดาษคำตอบ
แบบเลือกตอบ (Package 2) โดยเรียงลำดับตามใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 แล้วปิดผนึก เพื่อนำส่งต่อไป





 

 
 

ตอนที่ 5  
เอกสารในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

เอกสารในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเอกสารที่จัดส่งไปยังศูนย์สอบและสนามสอบ รวมทั้งการรับส่งข้อสอบ
และเฉลย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 เอกสารท่ีจัดส่งไปยังศูนย์สอบ 
เอกสารที่ส่งไปยังศูนย์สอบแต่ละแห่งประกอบด้วย  

1) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 (สำหรับศูนย์สอบ)  
ศูนย์สอบละ 20 เล่ม  

2) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 (สำหรับสนามสอบ)  
ศูนย์สอบละ 20 เล่ม 

3) แผ่นพับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบละ 20 แผ่น  
4) เอกสารธุรการของศูนย์สอบ เช่น NT 1, NT 2, NT 3 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.2 เอกสารท่ีจัดส่งไปยังสนามสอบ 

เอกสารที่ส่งไปยังสนามสอบแต่ละแหง่ประกอบด้วย 1) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับสนามสอบ) 2) ข้อสอบและกระดาษคำตอบ 3) แผ่นพับการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เอกสารธุรการประจำสนามสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรยีน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) (สำหรับสนามสอบ) 
เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการบริหารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบละ
อย่างน้อย 2 เล่ม และจัดสรรเพิ่มเติมให้ตามสัดส่วนของคณะกรรมการกลาง 
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2) ข้อสอบและกระดาษคำตอบ ในการจัดสอบครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน จะบรรจุลงในกล่องให้แต่ละสนามสอบ โดยภายในกล่องจะมีชุดของซองข้อสอบและ
กระดาษคำตอบของแต่ละห้องสอบมัดรวมกันไว้ ซึ ่งในแต่ละมัดจะมีซองข้อสอบและกระดาษคำตอบ 
(Package 1) จำนวน 2 ซอง ซึ่งจำแนกตามวิชาที่สอบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โดยในซองข้อสอบและกระดาษคำตอบ (Package 1) แต่ละวิชานั้น ด้านหลังปิดผนึกซอง 

และปิดทับด้วย Security Seal เพื่อป้องกันการเปิดก่อนถึงกำหนด ภายในซองประกอบไปด้วย แบบทดสอบ
และซองกระดาษคำตอบ (Package 2) ของวิชาน้ัน โดยในแต่ละซองจะมีแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ
ตามจำนวนของผู้เรียนที่สอบในห้องสอบนั้น ๆ ดังภาพ 
  

(Package 1) (Package 1) 

ห้องสอบท่ี 1 

(2 วิชา) 
ห้องสอบท่ี 2 

(2 วิชา) 
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แบบทดสอบที่ใช้ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 70 แกรม มีการปิดผนึกเพื่อป้องกันการเปิด
อ่านด้วยกระดาษกาวแบบบาง (สามารถฉีกได้ง ่าย) โดยแยกเป็น 2 วิชา ได้แก่ ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แบบทดสอบสำรองบรรจุอยู่ในกล่องที่ 1 
ของแต่ละสนามสอบ โดยจัดสรรให้สนามสอบจำนวนร้อยละ 10 ของแบบทดสอบทั้งหมด หรืออย่างน้อย 
1 ฉบับ/ห้องสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กระดาษกาว 
แบบแกะง่าย 

(ป้องกันการแกะข้อสอบ
ก่อนวันสอบ) 

ปีการศึกษา 2563 
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ซองกระดาษคำตอบ (Package 2) ของแต่ละวิชา ยังไม่มีการปิดผนึก (จะปิดผนึก 
เมื ่อครูผู ้ตรวจข้อสอบเขียนตอบตรวจและระบายคะแนนครบทุกคนต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ศูนย์สอบ )  
ภายในซองบรรจุกระดาษคำตอบพิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษอย่างดี ประกบด้วยกระดาษแข็งติดใบปะหน้าบอก
รายละเอียดวิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ จำนวนที่บรรจุ ประกบไว้เพื่อป้องกันการชำรุด ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 

(Package 2) 
 

 
กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผูเ้รยีน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 

2 แผ่น ดังนี ้
แผ่นที่ 1 กระดาษคำตอบวิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (สีเขียว) 
แผ่นที่ 2 กระดาษคำตอบวิชาความสามารถด้านภาษาไทย (สีฟ้า) 
นอกจากนี้ ยังมีกระดาษคำตอบสำรอง (สีส้ม) จำนวนร้อยละ 10 ของกระดาษคำตอบทั้งหมด 

โดยบรรจุอยู่กล่องที่ 1 ของแต่ละสนามสอบ 
กระดาษคำตอบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าสอบ (พิมพ์มาจากโรงพิมพ์) 

ส่วนที่ 2 การตอบข้อสอบแบบเลอืกตอบ ผู้เข้าสอบจะเป็นผูร้ะบายคำตอบ และส่วนที่ 3 คะแนนแบบเขียนตอบ 
กรรมการตรวจข้อสอบเป็นผู้ระบายคะแนน  

2.ข้อสอบเลอืกตอบ 
  (ผู้เข้าสอบเป็นผูร้ะบาย) 

 

1.ข้อมูลผู้เข้าสอบ 

3.คะแนนแบบเขียนตอบ 
  (ครูผู้ตรวจข้อสอบเป็นผู้ระบาย) 
  ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจข้อสอบเด็ก 1 คน 
  (ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ) 

 

(Package 2) 

กระดาษแข็ง 
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3) แผ่นพับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

4) เอกสารธุรการประจำสนามสอบ บรรจุอยู่ในซอง โดยแยกออกจากกล่องข้อสอบและ
กระดาษคำตอบ มีดังนี ้

4.1) รายช่ือติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ติดด้านล่างของอาคารที่เป็นห้องสอบ) 
4.2)  รายช่ือติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ชุด ติดประตูหน้าห้องและหลังห้อง) 
4.3) แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ (2 ชุด สำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ 

และส่งคืน สพฐ. อย่างละ 1 ชุด) 
4.4) แบบ สพฐ.3 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 

สนามสอบละ 2 แผ่น 
4.5) แบบ สพฐ.5 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 

สนามสอบละ 2 แผ่น 
4.6) แบบ สพฐ.6 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบคำขอแก้ไขข้อมูล สนามสอบละ 2 แผ่น 
4.7) แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบระหว่างประธานสนามสอบ/

กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ 
4.8) แบบ NT2 บัญชีส่งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่น ๆ จากสนามสอบถึง

ศูนย์สอบ 
4.9) ซองใส่กระดาษคำตอบเขียนตอบ (Package 3) 
4.10) สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 
4.11) กล่องใส่กระดาษคำตอบและเอกสารธุรการสำหรับส่งคืน สพฐ. 

หมายเหตุ: ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารธุรการประจำสนามสอบ อยู่ในภาคผนวก 
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5.3 กำหนดการรบั-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเฉลย 
การรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเฉลยในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

ที่ กิจกรรม ช่วงเวลา 
1 สพฐ. จัดส่งคู่มือการประเมินฯ และซองเอกสารธุรการประจำสนามสอบ 

ไปยังศูนย์สอบ โดยให้ผู้แทนศูนย์สอบเซ็นรับเอกสาร ตามวันเวลาที่
นัดหมาย 

1 – 5 มีนาคม 2564 

2 สพฐ.จะส่งกล ่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ กล ่องส่ง
กระดาษคำตอบกลับ โดยให้ผู้แทนศูนย์สอบเซ็นรับเอกสาร ตามวัน
เวลาที่นัดหมาย 

17 - 22 มีนาคม 2564 

3 สนามสอบมารับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่ ศ ูนย ์สอบ  
โดยแบบทดสอบสำรอง และกระดาษคำตอบสำรอง (ร้อยละ10)  
จะถูกส่งไปยังสนามสอบทุกแห่ง ซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในกล่องแรกของ
ทุกสนามสอบ 

24 มีนาคม 2564 (เช้า) 

4 สพฐ. ส่งเฉลยข้อสอบเขียนตอบของแต่ละวิชา ทาง NT Access และ 
Line application หลังจากการสอบแต่ละวิชาเสร็จสิ้น 30 นาที 

24 มีนาคม 2564  
(หลังสอบเสรจ็ในแต่ละวิชา) 

5 สนามสอบเผยแพร่ (แจกจ่าย) แบบสอบใช้สอบจริง แบบสอบ
สำรอง (ที่ไม่ได้ใช้) และกระดาษคำตอบสำรอง (ที่ไม่ได้ใช้) ให้แก่
สถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบในสนามต่าง ๆ 

24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
(หลังสอบเสรจ็)  

6 ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบเลือกตอบกลับมายัง สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้แทนศูนย์สอบจะต้อง 
ส่งมอบกระดาษคำตอบให้กับบริษัทรับส่งกระดาษคำตอบตามวัน
และเวลาที่นัดหมาย 

29 มีนาคม - 2 เมษายน 
2564 

6 ศูนย์สอบเก็บร ักษากระดาษคำตอบเขียนตอบไว ้ในศูนย์สอบ  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2 เมษายน 2564 
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5.4 การรับข้อสอบและบรรจุกระดาษคำตอบ 
5.4.1 การรับข้อสอบและบรรจุกระดาษคำตอบในระดับสนามสอบ 

3) ขั้นตอนการรับข้อสอบและบรรจุกระดาษคำตอบ ดำเนินการ ดังต่อไปนี ้
1.1) ก่อนการสอบ 

1.1.1) ประธานสนามสอบรับคู ่มือการประเมินฯ และเอกสารธุรการประจำห้องสอบ  
ก่อนวันสอบ 

1.1.2) ประธานสนามสอบรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ณ ศูนย์สอบในช่วงเช้า
ก่อนเวลาสอบของวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสอบ 

1.2) หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
1.2.1) กรรมการระดับสนามสอบตรวจนับกระดาษคำตอบในแต่ละวิชาของแต่ละหอ้งสอบ

ให้ครบถ้วน 
1.2.2) กรรมการระดับสนามสอบรวบรวมเอกสารธุรการ ได้แก่ แบบ สพฐ.5 แบบ สพฐ.6 

แบบ NT 2 และแบบ สพฐ 3 (กรณีมีเด็ก Walk in) ของห้องสอบแต่ละห้อง บรรจุใส่รวมกันในซองเอกสาร
ธุรการประจำสนามสอบ และจัดส่งให้ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ เพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการส่งมอบให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

4) เอกสารธุรการประจำสนามสอบ มีดังต่อไปนี้ 
2.1) เอกสารธุรการประจำสนามสอบ เก็บไว้ท่ีศูนย์สอบ 

แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 
แบบ NT2 บัญชีส่งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่น ๆ 

2.2) เอกสารธุรการประจำสนามสอบ ส่งคืน สพฐ. 
แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
แบบ สพฐ.6 แบบคำขอแก้ไขข้อมูล 

5) ซองเอกสารท่ีสนามสอบต้องส่งคืนศูนย์สอบ มีดังต่อไปนี้ 
3.1) ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) ซึ่งแยกเป็น 2 ซอง คือ 

3.1.1) ซองกระดาษคำตอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (กระดาษปะหน้าซองสีเขียว) 
3.1.2) ซองกระดาษคำตอบความสามารถด้านภาษาไทย (กระดาษปะหน้าซองสีฟ้า) 

3.2) ซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) 
3.3) ซองเอกสารธุรการประจำสนามสอบ (ภายในซองบรรจุ แบบ สพฐ.5 และแบบ สพฐ. 6) 
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6) การบรรจุกระดาษคำตอบใส่ซองเอกสาร 
กรณีท่ี 1 ตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบที่สนามสอบ ดำเนินการ ดังนี้ 
1. กระดาษคำตอบแบบเลือกตอบแต่ละวิชาที่ระบายคะแนนเขียนตอบแล้ว ตรวจนับ

กระดาษคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน แนบด้วย แบบ สพฐ.2 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) รวมทั้งกระดาษคำตอบ
ของ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) และ แบบ สพฐ.3 (ถ้ามี) บรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ 
(Package 2) วิชาละ 1 ซอง แล้วทำการปิดผนึก และนำมาใส่รวมกับกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ ในซอง 
ใส่กระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) 

2. กระดาษคำตอบแบบเขียนตอบแต่ละวิชา ตรวจนับกระดาษคำตอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน แนบด้วย แบบ สพฐ.2 (สำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) บรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ  
(Package 3) แล้วทำการปิดผนึก กรณีที่มีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) ให้เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ (walk in) และ แบบ สพฐ.3 ให้บรรจุใส่กระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ด้วย 

โดยการบรรจุกระดาษคำตอบเลือกตอบและกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ สามารถ
นำเสนอด้วยแผนภาพ ต่อไปนี้ 

 
  

ปิดผนึก 

ปิดผนึก 
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กรณีท่ี 2 ตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบท่ีศูนย์สอบ/กลุ่มเครือข่าย ดำเนินการ ดังนี ้
1. กระดาษคำตอบแบบเลือกตอบแต่ละวิชาที่ยังไม่ได้ระบายคะแนนเขียนตอบ ตรวจนับ

กระดาษคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน แนบด้วย แบบ สพฐ.2 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) รวมทั้งกระดาษคำตอบ
ของ ผู ้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) และ แบบ สพฐ.3 (ถ้ามี) บรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ  
(Package 2) วิชาละ 1 ซอง ไม่ต้องปิดผนึก และนำมาใส่ในซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) 

2. กระดาษคำตอบแบบเขียนตอบแต่ละวิชา ตรวจนับกระดาษคำตอบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน แนบด้วย แบบ สพฐ.2 (สำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) บรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ  
(Package 3) ปิดผนึก กรณีที่มีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) ให้เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกรณี
พิเศษ (walk in) และ แบบ สพฐ.3 ให้บรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ด้วย 

โดยการบรรจุกระดาษคำตอบเลือกตอบและกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ สามารถ
นำเสนอด้วยแผนภาพ ต่อไปนี้ 

 
  

ไมปิ่ดผนึก 

ปิดผนึก 
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5.4.2 การบรรจุซองกระดาษคำตอบส่งไปยังศูนยส์อบ 
การบรรจุซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) จากสนามสอบไปยังศูนย์สอบ  

ให้นำซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ของแต่ละวิชา (2 ซอง) มามัดรวมกันเป็นรายห้องสอบ 
เรียงตามลำดับห้องสอบ จากห้องสอบที่ 1, 2, 3… แล้วจัดส่งมัดซองกระดาษคำตอบดังกล่าวไปยังศูนย์สอบ
ต่อไป ดังภาพ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
5.4.3 การรับข้อสอบและบรรจุกระดาษคำตอบในระดับศูนย์สอบ 

1) ขั้นตอนการรับข้อสอบและบรรจุกระดาษคำตอบ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1.1) ก่อนการสอบ 

1.1.1) ประธานศูนย์สอบหรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมายตรวจรับคู ่มือการประเมินฯ และ 
เอกสารธุรการประจำห้องสอบ ก่อนวันสอบ 

1.1.2) ประธานศ ูนย ์สอบหร ือผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายตรวจร ับแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบ ณ ศูนย์สอบ 

1.1.3) ศูนย์สอบส่งแบบทดสอบให้สนามสอบในช่วงเช้าก่อนเวลาสอบของวันที ่ 24 
มีนาคม 2564 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสอบ 

1.2) หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
1.2.1) กรรมการระดับศูนย์สอบตรวจนับกระดาษคำตอบในแต่ละสนามสอบ 

ให้ครบถ้วน 
1.2.2) กรรมการระดับศูนย์สอบรวบรวมเอกสารธุรการของแต่ละสนามสอบ จำแนก

ตามประเภทของเอกสาร แล้วบรรจุลงซองเอกสารธุรการของศูนย์สอบ เพื่อดำเนินการส่งมอบสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

2) เอกสารธุรการประจำศูนย์สอบ มีดังต่อไปนี ้
แบบ NT 3 บัญชีจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ จากศูนย์สอบถึง สพฐ. 

3) ซองเอกสารท่ีศูนยส์อบต้องส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มดีังต่อไปนี้ 
3.1) ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) 
3.2) ซองเอกสารธุรการประจำสนามสอบ แบบ สพฐ.5 แบบ สพฐ.6 และแบบ NT 2  

รวมทุกสนามสอบ 
3.3) กล่องบรรจุกระดาษคำตอบส่งกลับ (กล่องกากบาทส่ง สพฐ.) 

 

ซองกระดาษคำตอบเขียนตอบ 
(Package 3) 

ห้องสอบท่ี 1 
(2 วิชา) 

ห้องสอบท่ี 2 
(2 วิชา) 
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4) การบรรจุกระดาษคำตอบ 
4.1) กรรมการระดับศูนย์สอบแกะกล่องกระดาษคำตอบจากสนามสอบเพื่อทำการตรวจนับ

กรรมการระดับศูนย์สอบจัดเรียงชุดซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) (1 ชุดมี 2 ซอง) ของ 
แต ่ละสนามสอบ และบรรจ ุตามรายช ื ่ อสนามสอบที ่ต ิดข ้ างกล ่องกระดาษคำตอบส ่งกลับ  
(กล่องกากบาทส่ง สพฐ.) 

 
4.2) ซองเอกสารธุรการประจำสนามสอบไม่ต้องบรรจุลงในกล่องกระดาษคำตอบส่งกลับ 

(กล่องกากบาทส่ง สพฐ.)

1 

(ห้องท่ี 2) 

(ห้องท่ี 1) 

สนามสอบที่ 1 

2 

ซองกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ 

(Package 2) 





 

 
 

ตอนที่ 6  
การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนให้กับ
ผ ู ้ เร ียนท ี ่ เข ้าสอบ สถานศึกษา ศ ูนย ์สอบ หน่วยงานต้นสังกัด และประเทศ ผ ่านระบบ NT Access  
(http://nt.obec.go.th) โดยแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป 
ค่าสถิติผลการสอบรายด้านและภาพรวม ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำแนกเปรียบเทียบตามระดับต่าง ๆ ของคะแนนสอบรายตัวช้ีวัดและระดับคุณภาพรายด้าน เป็นต้น 
 

6.1 การรายงานระดับบุคคล 
ผู้เรียนสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระบบโดยเลือก (ประกาศเลขที่นั่งสอบ

รายบุคคล คลิกที่นี่) และพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงแบบรายงาน ได้แก่ 
Student 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของนักเรียน 

 

6.2 การรายงานระดับโรงเรียน 
สถานศึกษาสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยแบบรายงาน ดังนี ้
School 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯของโรงเรียน 
School 02: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯของโรงเรียน 
School 03: แบบรายงานผลการประเมินฯของนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละด้าน 
School 04: แบบรายงานผลการประเมินฯของนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละตัวช้ีวัด 
School 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
School 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
School 07: แบบรายงานผลการประเมินฯเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยนักเรียน 
School 08: แบบรายงานผลการประเมินฯของโรงเรียน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
School 09: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯจำแนกนักเรียนรายคน 

  

http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceSeat.aspx
http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceSeat.aspx
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6.3 การรายงานระดับศูนยส์อบหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน 

ของศูนย์สอบ ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
Local 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) 
Local 02: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯ ของสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) 
Local 03: แบบรายงานผลการประเมินฯ จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
Local 04: แบบรายงานผลจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวช้ีวัด 
Local 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
Local 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
Local 07: แบบรายงานผลการเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
Local 08: แบบรายงานผลผลการประเมินฯ ของต้นสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) เปรียบเทยีบ

กับปีที่ผ่านมา 
Local 09: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯ จำแนกตามโรงเรียน 

6.4 การรายงานระดับจังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด 
ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน 

ของจังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
Province 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของจังหวัด (เขตพื้นที่) 
Province 02: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯ ของจังหวัด (เขตพื้นที่) 
Province 03: แบบรายงานผลการประเมินฯ จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
Province 04: แบบรายงานผลจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวช้ีวัด 
Province 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
Province 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
Province 07: แบบรายงานผลการเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
Province 08: แบบรายงานผลผลการประเมินฯ ของจังหวัด เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
Province 09: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯ จำแนกตามโรงเรียน 
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6.5 การรายงานระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
ต้นสังกัดสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระบบโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน

ของต้นสังกัด ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
Central 01: แบบรายงานผลการประเมินฯ ของต้นสังกัด 
Central 02: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯ ของต้นสังกัด 
Central 03: แบบรายงานผลการประเมินฯ จำแนกรายสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) ในแต่ละด้าน 
Central 04: แบบรายงานผลการประเมินฯ จำแนกรายสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) 

ในแต่ละตัวช้ีวัด 
Central 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
Central 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
Central 07: แบบรายงานผลการเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยของสังกัดย่อย 

(เขตพื้นที่) 
Central 08: แบบรายงานผลการประเมินฯ ของต้นสังกัดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
Central 09: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินฯ จำแนกตามต้นสังกัดย่อย(เขตพื้นที่)





 

 
 

ตอนที่ 7  
การจัดสอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หมายถึง ผู้เข้าสอบที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับ
วิธีการ กระบวนการ เครื ่องมือหรือบริการอื ่นใดที ่ใช้ในการจัดสอบแตกต่างไปจากเด็กทั่วไป เพื ่อให้  
เด็กเหล่าน้ันสามารถทำข้อสอบได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

7.1 แนวทางการจัดสอบสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
การดำเนินการจดัสอบสำหรับเด็กทีม่ีความต้องการจำเป็นพเิศษ 9 ประเภท โดยแต่ละประเภท

มีแนวทางการจัดสอบ ดังนี ้
1) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นต้ังแต่ระดับเล็กน้อย

จนถึงตาบอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1) ตาบอด หมายถึง คนกลุ ่มนี้ไม่สามารถใช้การมองเห็นจากประสาทตาได้เลย  

ต้องใช้อักษรเบลล์ ช่วยในการอ่านและทำความเข้าใจข้อสอบ ในการดำเนินการ ผู้จัดสอบแจกข้อสอบ 
ฉบับอักษรเบลล์ให้เด็กแต่ละคน โดยแยกออกมาให้สอบในห้องเฉพาะและให้มีกรรมการคุมสอบที่มาจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งนั้น ๆ  หรือผู้ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นกรรมการคุมสอบ
ช่วยในการคุมสอบและช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น โดยกรรมการคุมสอบจะเป็นผู้ระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ
ให้เด็กแต่ละคนในช่วงท้ายของเวลาในการคุมสอบ อาจให้กรรมการ 1 คน ช่วยเด็กประมาณ 3 - 5 คน  
แต่เด็กบางคนอาจให้กรรมการคุมสอบเป็นผู ้อ่านข้อสอบให้ฟัง โดยใช้ข้อสอบปกติ ให้กรรมการคุมสอบ 
แยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น ครูอ่านข้อสอบให้ฟังและเด็กจะทำมือแสดง
สัญลักษณ์คำตอบแล้วให้กรรมการคุมสอบช่วยระบายคำตอบในกระดาษคำตอบก็ได้ โดยให้เวลาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

1.2) สายตาเลือนลาง หมายถึง คนกลุ่มนี้ยังสามารถใช้การมองเห็นจากประสาทตา 
ที่หลงเหลือได้ เด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องการให้จัดทำข้อสอบที่มีอักษรขนาดขยายเพิ่มกว่าปกติ ฟอนด์ขนาด 20 พอยด์ 
(โดยประมาณ) เพื ่อสามารถอ่านข้อสอบด้วยตนเองได้ และอาจจะมีความยากลำบากในการระบาย
กระดาษคำตอบ เนื่องจากมีพื้นที่กำหนดให้ระบายกระดาษคำตอบในแต่ละข้อขนาดเล็กมาก อาจต้องให้
กรรมการคุมสอบช่วยระบายคำตอบให้ โดยเด็กทำคำตอบไว้ก่อนระหว่างทำข้อสอบ แล้วค่อยอ่านให้กรรมการ
คุมสอบช่วยระบายคำตอบหรือเขียนคำตอบให้ภายหลัง หรือเด็กอาจให้กรรมการคุมสอบอ่านข้อสอบให้ฟัง
และช่วยระบายคำตอบให้เด็กคนนั้น ๆ ตามที่เด็กบอกคำตอบก็ได้ หรือกรรมการคุมสอบ 1 คน ต่อเด็ก 3 - 5 คน 
โดยให้เวลาในการทำข้อสอบเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 
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2) เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ
รุนแรงถึงระดับน้อย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1) หูตึง คนกลุ่มนี้สามารถรับรู้การได้ยินผ่านระบบประสาทหูได้ แต่มีระดับการได้ยิน
น้อยกว่าปกติทั่วไป และอาจพูดสื่อสารได้ไม่ชัดเจน มักจะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยในการได้ยินให้ดีข้ึน  
เด็กกลุ่มนี้สามารถทำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

2.2) หูหนวก คนกลุ ่มนี ้ไม่สามารถรับรู ้การได้ยินผ่านทางประสาทหูได้แม้จะใส่  
เครื่องช่วยฟัง ช่วยการได้ยินแล้วก็ตาม และต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารแทนการใช้เสียงพูด แม้เด็กกลุ่มนี้
มีลักษณะภายนอกคล้ายเด็กทั ่วไป แต่เขาเหล่านี ้จะมีพัฒนาการทางภาษาด้อยกว่าเด็กทั ่วไปที ่อายุ  
อยู่ในระดับเดียวกัน การดำเนินการสอบควรจัดให้มีล่ามภาษามือจากโรงเรียนโสตศึกษาในจังหวัดนั้น  
ช่วยหรือผู้ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการแปลรายละเอียดข้อสอบ เพื่อช่วยให้เด็กหูหนวก
ที่เข้าสอบมีความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถแสดงศักยภาพในการทำข้อสอบได้ถูกต้ อง และควรให้เวลา 
ในการทำข้อสอบเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

3) เด็กที ่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไป  
เมื ่อวัดระดับเชาว์ปัญญา กรณีนี ้เด็กจะมีความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี ่ยและมีข้อจำกัด 
ในการปรับตัว แต่หากเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนร่วมกับเด็กทั่วไป จะมีความสามารถ
ในการเรียนได้ในระดับประถมศึกษาอยู่แล้ว อาจเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าสอบด้วย โดยอาจเพิ่มเวลา 
ในการทำข้อสอบได้แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่กำหนด 

4) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน 
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความ
พิการของระบบประสาท มีความลำบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ แบ่งเป็น 

4.1) เด็กมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เช่น คนมีอวัยวะไม่สมส่วน
หรือขาดหายไปโดยเฉพาะแขนขาดหรือกล้ามเนื้อแขนลีบผิดปกติ ทำให้มีอุปสรรคในการเขียนคำตอบหรือ
ระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ แต่เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถทางสมองและสติปัญญาอยู่ในระดับปกติ  
ในการทำข้อสอบ ให้จัดให้เด็กเหลา่น้ีสอบในห้องเฉพาะและให้มีกรรมการอำนวยความสะดวกในการระบาย
คำตอบหรือเขียนคำตอบให้นักเรียน โดยให้เด็กแต่ละคนอ่านข้อสอบด้วยตนเองและบอกคำตอบ  
ให้กรรมการช่วยเขียนคำตอบให้ กรณีที่มีเด็กกลุ่มนี้มากอาจใช้กรรมการคุมสอบ 1 คน ต่อเด็ก 3 - 5 คน และให้
เวลาทำข้อสอบเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด แต่หากเด็กสามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ ให้เด็กคนนั้นสอบรวมกับเด็กทั่วไป อนึ่งควรจัดสนามสอบสำหรับเด็กกลุ่มนี้ 
ให้เหมาะสม เช่น ควรจัดอยู่ช้ันล่างของอาคารเพื่อความสะดวกในการใช้เก้าอี้รถเข็น 
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4.2) เด็กที ่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ คนที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี 
โรคประจำตัว และต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กเหล่าน้ีหากสามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้ทำ
ข้อสอบด้วยตนเอง หากไม่สามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้กรรมการคุมสอบช่วยเขียนคำตอบให้  
โดยเด็กเป็นผู้บอกคำตอบ ให้กรรมการเขียน โดยเพิ่มเวลาในการทำข้อสอบให้ได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 
ร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

5) เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในโรงเรยีนทั่ว ๆ  ไป ในการจัดสอบต้องเปิดโอกาสใหเ้ด็กเหลา่น้ีมีโอกาสในการทำข้อสอบร่วมกบั
เด็กทั ่วไปด้วย โดยอาจจัดให้มีกรรมการคุมสอบ เพื ่อช่วยควบคุมและอำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะ  
เพราะเด็กเหล่านี ้ สามารถบอกคำตอบที่ถูกต้องได้ แต่อาจไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองด้านการ 
เขียนคำตอบได้ กรรมการคุมสอบควรเขียนหรือระบายคำตอบให้เด็กเหล่านี้ด้วย เพราะเด็กเหล่านี้สามารถ
บอกคำตอบได้ อนึ่งหากเด็กสามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ก็ให้นักเรียนคนนั้นทำข้อสอบด้วยตนเอง  
การเพิ่มเวลาอาจพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่กำหนด 

6) เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความบกพร่องในเรื่อง
ของการเปล่งเสียงพูด เช่น เส ียงผ ิดปกติ อ ัตราความเร ็วและจังหวะการพูดผ ิดปกติ หร ือคนที่มี  
ความบกพร่องในเรื ่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที ่ใช้ใน 
การติดต่อสื ่อสาร ซึ ่งอาจเกี ่ยวกับรูปแบบของภาษา เนื ้อหาของภาษาและหน้าที ่ของภาษา กรณีนี้ 
ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น และเพิ่มเวลาในการทำข้อสอบ
ให้ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่กำหนด 

7) เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ
เป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม  กรณีนี้ 
ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น และเพิ่มเวลาในการทำข้อสอบ
ให้ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่กำหนด 

8) เด็กออทิสติก หมายถึง คนที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและ  
การสื ่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ เด็กเหล่านี้มีความผิดปกติของระบบการทำงาน 
ของสมองบางส่วน ทำให้เด็กเหล่านี้มีความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคม มีความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เด็กเหล่านี้อาจไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบได้ตลอดการสอบ 
และหากเด็กสามารถควบคุมสมาธิของตนเองให้ทำข้อสอบได้ ควรเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสในการ
ทำข้อสอบได้ตามศักยภาพที่เขามี โดยให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวน
สมาธิผู้อื่น และเพิ่มเวลาในการทำข้อสอบให้ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่กำหนด หากเด็ก 
มีศักยภาพในการทำข้อสอบได้เพียงใด ให้ถือว่าเป็นศักยภาพในการทำข้อสอบของเด็กคนน้ันแล้ว 

9) บุคคลพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า 
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น กรณีนี้ให้กรรมการคุมสอบ
แยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น และเพิ่มเวลาในการทำข้อสอบให้ตามแต่กรณี 
โดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่กำหนด (การพิจารณาให้เด็กที่มีความพิการซ้อนเข้าสอบนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารโรงเรียนว่าควรให้นักเรียนเข้าสอบได้หรือไม่) 
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7.2 ข้อปฏิบัติสำหรบัการจัดสอบเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
กรณีที่สนามสอบมีเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการ

ได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กออทิสติก ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

7.2.1 เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รายงานตัวที่ห้องอำนวยการสอบประจำสนามสอบ
เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับห้องสอบ (กรณีไม่ทราบข้อมูล) 

7.2.2 ให้กรรมการคุมสอบรับรายงานตัวผ ู ้ เข ้าสอบที ่ม ีความต้องการจำเป็นพิ เศษ  
โดยอำนวยความสะดวกในการแจ้งห้องสอบและแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการ 
เข้าสอบ ตารางสอบให้กับผู้เข้าสอบ เป็นต้น 

7.2.3 ให้สนามสอบอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตามความเหมาะสม 
 

7.3 หลักฐานท่ีใช้แนบประกอบสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการเข้าสอบ

แนบหลักฐานยืนยันสถานภาพของผู้เรียนไปยังศูนย์สอบ ภายในวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2563 เพื่อทำการ
ตรวจสอบ โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1) ใบรับรองแพทย์/บัตรประจำตัวคนพิการ หรือ 
2) หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษา ที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือ 
3) รายชื่อนักเรียนเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบบริหาร

จัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (Special Education Technology: SET) ดังภา 
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ภาคผนวก ก  

ตัวอย่างข้อสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ตัวอย่างข้อสอบ 
การประเมินความสามารถ 

ด้านภาษาไทย 



 

  52 

 
 

 

 
 

 

 



  

 
53 

 
 

 

 
 

 

ตัวอย่างข้อสอบ 
การประเมินความสามารถ 

ด้านคณิตศาสตร ์
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ภาคผนวก ข  

ตัวอย่างแบบรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

(รายบุคคล)
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ภาคผนวก ค  

ตัวอย่างแบบรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

(รายโรงเรียน)
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ภาคผนวก ง  

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
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ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาภาษาไทย 
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ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์ 
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ตัวอย่างกระดาษคำตอบสำรอง 





 

 
 

ภาคผนวก จ  

เอกสารธุรการการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
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สต๊ิกเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 
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รายช่ือติดหน้าสนามสอบ 
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รายช่ือติดหน้าห้องสอบ 
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แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 
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แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สำหรับส่งคืน สพฐ.) 
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แบบ สพฐ.3 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
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แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 

  

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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แบบ สพฐ.6 แบบคำขอแก้ไขข้อมูล 

  

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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แบบ NT 1  

บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบระหว่างประธานสนามสอบ/กรรมการกลางกับ
กรรมการคุมสอบ 

  

กา
รป

ระ
เมิ

นค
ุณ

ภา
พผ

ู้เรีย
น 

ชั้น
ปร

ะถ
มศ

ึกษ
าปี

ที่ 
3 
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แบบ NT 2  

บัญชีส่งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่น ๆ จากประธานสนามสอบถึงศูนย์สอบ 

  

กา
รป

ระ
เมิ

นค
ุณ

ภา
พผ

ู้เรีย
น 

ชั้น
ปร

ะถ
มศ

ึกษ
าปี

ที่ 
3 
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แบบ NT 3 บัญชีส่งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ ถึง สพฐ. 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 





 

 
 

ภาคผนวก ฉ  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 และ  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ 
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

ดร.อำนาจ วิชยานุวัต ิ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัต ิ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

คณะกรรมการกำหนดกรอบคู่มือ 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัต ิ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายวิทยา บัวภารังษี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทกัษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือ 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายสุวิทย์ รัตนกรรด ิ ข้าราชการบำนาญ 
นางสายสวาท รัตนกรรด ิ ข้าราชการบำนาญ 
ดร.รักษ์ศิริ จิตอาร ี ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
นางมาลี อังคุณานุวัต ิ ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
นางสิรกิร บญุมุกสิโก ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 
นายเลิศลกัษณ์ หนูจันทร ์ ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก ์
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
นางภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี 
นางสุภัทรา ภมร ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ดร.สมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
ดร.ลำไย สายโงน ศึกษานิเทศก ์
 สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 2 
ดร.วิเรอืงไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก ์
 สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 
ดร.จิตตานันท์ สุขสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 2 
นายอิทธิพล กาญจนโรมนต ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรงั 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ดร.มยรุี โพธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
นางกัญญา แสงเจรญิโรจน ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 1 
นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายวิทยา บัวภารังษี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทกัษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายก้องเกียรติ ปิ่นกมุภีร ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

คณะบรรณาธิการกิจคู่มือ 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทกัษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มประเมินคณุภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
นายวิทยา บัวภารังษี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทกัษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายก้องเกียรติ ปิ่นกมุภีร ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายมีนา จินารักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายเจรญิ ทาเงิน พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายศราวุธ แจ่มคล้าย พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทกัษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายมีนา จินารักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2288-5783, 0-2288-5787 
E-mail: Evaluation.obec@gmail.com 
Facebook: ค้นหา “กลุ่มประเมินคณุภาพการศึกษา สทศ. สพฐ.” 

  





 

 

 


