




 

ค ำน ำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยที่จะประเมินนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ในควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 3  ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy)  
ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ดังนั้น ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  
จึง ได้จัดท ำค่ม มือกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้ เ รี ยนระดับชำติ  ( National Test: NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ภำยในค่มมือกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 จะอธิบำยถึงเหตุผลและควำมส ำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบ
และโครงสร้ำงเครื่องมือ กรอบแนวคิดในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ กำรบริหำร
จัดกำรระดับศ่นย์สอบ กำรบริหำรจัดกำรระดับสนำมสอบ กำรตรวจข้อสอบข้อเขียน เอกสำรในกำรจัดสอบ 
ตำรำงสอบและข้อปฏิบัติของผ่้ เข้ำสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
มีมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ ผลกำรประเมินมีควำมนมำเชื่อถือ ถ่กต้อง ตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริง
ของนักเรียน สำมำรถน ำข้อม่ลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ของนักเรียนทั้งในระดับรำยบุคคล โรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

สุดท้ำยนี้ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรระดับศ่นย์สอบ 
และระดับสนำมสอบที่ให้ควำมรมวมมือในกำรด ำเนินประเมิน โดยยึดแนวทำงตำมค่มมือกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 
ท ำให้เชื่อมั่นได้วมำผลกำรประเมินให้ข้อม่ลที่ถ่กต้องตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักเรียน สำมำรถ
น ำไปวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำได้อยมำงดีตมอไป 

 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ตอนที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 เหตุผลและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอยมำงรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรแสวงหำควำมร่้ 
อยมำงตมอเนื่อง กำรรับร่้ข้อม่ลอยมำงมีวิจำรณญำณ ใช้ข้อม่ลขมำวสำรที่ได้รับอยมำงมีเหตุผลและมีประสิทธิภำพ  
จึงเป็นสิ่งจ ำเป็น ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุมงเน้นแตมผลสัมฤทธิ์เพียงอยมำงเดียวไมมเพียงพออีกตมอไป 
โดยเฉพำะผ่้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลำยด้ำน เชมน ทักษะกำรสื่อสำร  
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำรคิดค ำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อย่มในโลกแหมงกำรแขมงขันได้อยมำงปลอดภัย  
และมีควำมสุข นอกจำกนี้ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยำวชนควรมีคือ ทักษะกำรเรียนร่้ 
และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แกม กำรอมำน (Reading) กำรเขียน (Writing) 
และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แกม กำรคิดว ิเครำะห์ (Critical Thinking) กำรสื ่อสำร 
(Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรรมวมมือ (Collaboration) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นหนมวยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมิน
ผ่้เรียน ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยปฏิร่ปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (กนป.) ให้ปรับเปลี่ยน
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผ่้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จำกกำรสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมำเป็นกำรสอบวัดสมรรถนะส ำคัญของผ่้เรียน คือ ควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning 
Abilities) ตั้งแตมปีกำรศึกษำ 2555 โดยได้ระดมสมองผ่้ทรงคุณวุฒิ ผ่้เชี่ยวชำญ และผ่้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ ทั้งในสมวนกลำงและสมวนภ่มิภำคเข้ำประชุมรมวมกันระดมควำมคิด  
เพ่ือก ำหนดนิยำมและกรอบโครงสร้ำงของเครื่องมือวัดสมรรถนะของผ่้เรียนทั้ง 3 ด้ำน พิจำรณำกลั่นกรอง
นิยำมและกรอบโครงสร้ำงของเครื่องมือวัด ตั้งแตมระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
เพ่ือประเมินคุณภำพของนักเรียน กรอบโครงสร้ำงนี้นอกจำกใช้เพ่ือกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินผ่้เรียนแล้ว 
โรงเรียนยังสำมำรถใช้นิยำมและตัวชี้วัดที่รมวมกันก ำหนดขึ้นนี้  ไปวำงแผนกำรจัดกำรเรียนร่้ที่สอดคล้องกับ
กำรประเมิน เพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำได้เป็นอยมำงดี 

ในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รมวมกับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของผ่้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน
จำกโรงเรียนในทุกสังกัด โดยวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนส ำคัญ 3 ด้ำน คือ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ 
(Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลกำรประเมินที่ได้จะเป็นข้อม่ลส ำคัญที่สะท้อน
คุณภำพผ่้เรียนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็น
ตัวบมงชี้คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อม่ลประกอบกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย 
ก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนกำรศึกษำของชำติ ระดับสมวนกลำง สมวนภ่มิภำค และระดับสถำนศึกษำ พร้อมกันนี้ 
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ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจำก “กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผ่้เรียน”เป็น 
“กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ” และได้จัดท ำค่มมือกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปในทิศทำงและมำตรฐำน
เดียวกัน ผลกำรประเมินมีควำมนมำเชื่อถือและน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำได้อยมำงถ่กต้อง  
ตำมควำมสำมำรถของนักเรียน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนส ำคัญที่จ ำเป็น 

ของผ่้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล 
(Reasoning Abilities) ส ำหรับสมวนกลำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

ในปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสอบให้กับผ่้เรียน 
ที่ก ำลังศึกษำอย่มในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนจำกทุกสังกัด ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสมงเสริมกำรศึกษำเอกชน 
3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
4. กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแหมงชำติ 
5. กรมสมงเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
6. ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
7. ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบและโครงสร้ำงเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2559 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 
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โครงสร้ำงเครื่องมือ 
1. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ มีกรอบโครงสร้ำงในกำรทดสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ

เลือกตอบ 
ข้อสอบเขียนตอบ 

แบบตอบสั้น แบบตอบอิสระ 
1. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเรื่อง 

ที่ฟัง ด่ และอมำน 
4 ข้อ - - 

2. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 3 ข้อ - - 
3. ตอบค ำถำมจำกเรื่องท่ีฟัง ด่ และอมำน 5 ข้อ 1 ข้อ - 
4. บอก เลมำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ด่ และอมำน 

อยมำงงมำย ๆ 
5 ข้อ - - 

5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง 
ด่ และอมำน 

5 ข้อ - 1 ข้อ 

6. สื่อสำรควำมร่้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่อง 
ที่ฟัง ด่ และอมำนอยมำงเหมำะสม 

5 ข้อ 1 ข้อ - 

รวมทั้งหมด 27 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 1 - 27 ร่ปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน 
(ในแตมละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนระบำยในกระดำษค ำตอบ) 

ข้อ 28 - 29 ร่ปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน 
(ส ำหรับให้กรรมกำรระบำยคะแนนลงกระดำษค ำตอบแตมละข้อจะมีคะแนน 0, 1, 2) 

ข้อ 30  ร่ปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน 
(ส ำหรับให้กรรมกำรระบำยคะแนนลงกระดำษค ำตอบจะมีคะแนน 0, 2, 4) 
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2. ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ มีกรอบโครงสร้ำงในกำรทดสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ

เลือกตอบ 

ข้อสอบเขียนตอบ 
แบบตอบ

ส้ัน 
แบบตอบ

อิสระ 
1. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 

เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำง ๆ  
ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์  
เรื่อง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

11 ข้อ 1 ข้อ - 

2. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ตมำง  ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด 
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวัด ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

8 ข้อ - 
1 ข้อ 

(แสดงวิธีท ำ) 

3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ตมำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอด
ทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง เรขำคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

3 ข้อ - - 

4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ตมำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอด
ทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง พีชคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

3 ข้อ - - 

5. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำก
สถำนกำรณ์ตมำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอด 
ทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อม่ลและควำมนมำจะเป็น 
ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

2 ข้อ 1 ข้อ - 

รวมทั้งหมด 27 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 
ข้อ 1 - 27 ร่ปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน 

(ในแตมละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนระบำยในกระดำษค ำตอบ) 
ข้อ 28 - 29 ร่ปแบบเติมค ำตอบ ข้อละ 1 คะแนน 

(ส ำหรับให้กรรมกำรระบำยคะแนนลงกระดำษค ำตอบแตมละข้อจะมีคะแนน 0, 1) 
ข้อ 30  ร่ปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 6 คะแนน 

(ส ำหรับให้กรรมกำรระบำยคะแนนลงกระดำษค ำตอบจะมีคะแนน 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
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3. ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล มีกรอบโครงสร้ำงในกำรทดสอบประเมิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ

เลือกตอบ 

ข้อสอบเขียนตอบ 

แบบตอบสั้น 
แบบตอบ

อิสระ 
1. มีควำมเข้ำใจในข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ 
และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

3 ข้อ 1 ข้อ - 

2. วิเครำะห์ข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมร่้        
ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์  
และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

6 ข้อ 1 ข้อ - 

3. สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหมม ออกแบบ วำงแผน บนพื้นฐำนของ
ข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศที่ผมำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้
องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์  
เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

8 ข้อ - - 

4. สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอยมำงมีหลักกำรและเหตุผล 
หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม คมำนิ ยม ควำมเชื่อ ในกรณีที่มี
สถำนกำรณ์ท่ีต้องกำรตัดสินใจหรือมีปัญหำ 

10 ข้อ - 1 ข้อ 

รวมทั้งหมด 27 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 1 - 27 ร่ปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน 
(ในแตมละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนระบำยในกระดำษค ำตอบ) 

ข้อ 28 - 29 ร่ปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน 
(ส ำหรับให้กรรมกำรระบำยคะแนนลงกระดำษค ำตอบแตมละข้อจะมีคะแนน 0, 1, 2) 

ข้อ 30  ร่ปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน 
(ส ำหรับให้กรรมกำรระบำยคะแนนลงกระดำษค ำตอบจะมีคะแนน 0, 2, 4) 
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ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2559 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้ำงแบบทดสอบ NT และก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เม.ย. 59 – ม.ค. 60 สพฐ. 
2 แตมงตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทดสอบ NT ระดับ สพฐ. พ.ย.59 สพฐ. 
3 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทดสอบ NT ระดับ สพฐ. 11 พ.ย. 59 สพฐ. 
4 ประชุมชี้แจงผ่้แทนศ่นย์สอบของ สพฐ. และผ่้แทนสังกัดอ่ืน ๆ 

เกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสอบ และกำรใช้โปรแกรม     
NT Access 

9 – 11 ธ.ค. 59 สพฐ. 

5 สพฐ. แจ้งและจัดสมงรหัสผมำนของศ่นย์สอบและสถำนศึกษำ 
ในกำรกรอกข้อม่ลนักเรียน  

13 ม.ค. 59 สพฐ. 

6 เปิดระบบกำรท ำงำนโปรแกรม NT Access บนเครือขมำยอินเตอร์เน็ต 16 ม.ค. 60 สพฐ. 
7 สถำนศึกษำตรวจสอบข้อม่ลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผมำนระบบ  

NT Access 
16 ม.ค. 60 – 
27 ม.ค.60 

สถำนศึกษำ 

8 ศ่นย์สอบติดตำมกำรตรวจสอบข้อม่ลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 
ของสถำนศึกษำ และจัดสนำมสอบ ผมำนระบบ NT Access 

28 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 ศ่นย์สอบ 

9 ศ่นย์สอบแตม งตั้ งคณะกรรมกำรจัดสอบระดับศ่นย์สอบ  
และสนำมสอบ 

ก.พ.60 ศ่นย์สอบ 

10 ศ่นย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรจัดกำรสอบระดับศ่นย์สอบ 
และสนำมสอบ เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรสอบ 

  ก.พ. - มี.ค. 60 ศ่นย์สอบ 

11 สพฐ. จัดจ้ำงพิมพ์ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ม.ค. – ก.พ.60 สพฐ. 
12 จัดสมงข้อสอบและกระดำษค ำตอบไปยังศ่นย์สอบ 1 - 4 มี.ค.60 สพฐ. 
13 ศ่นย์สอบด ำเนินกำรจัดสอบ 8 มี.ค.60 ศ่นย์สอบ 
14 สนำมสอบตรวจข้อสอบเขียนตอบ 8 - 9 มี.ค.60 สนำมสอบ 
15 สพฐ. และศ่นยส์อบ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 7 - 9 มี.ค.60 สพฐ.รมวมกับ 

ศ่นย์สอบ 
16 สพฐ. เผยแพรมข้อสอบและเฉลย/แนวค ำตอบ บนเวบ์ไซด์ของ

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. (www.bet.obec.go.th) 
16 มี.ค.60 เป็นตน้ไป สพฐ. 

17 สพฐ. รับกระดำษค ำตอบจำกศ่นย์สอบ 10 - 15 มี.ค.60 สพฐ. 
18 ตรวจข้อสอบเลือกตอบและประมวลผลคะแนนกำรทดสอบ 15 มี.ค.– 23 เม.ย.60 สพฐ. 
19 ประกำศผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ 24 เม.ย.60 สพฐ. 
20 สรุปและรำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของ 

ผ่้เรียนระดับชำติตมอสำธำรณชน 
พ.ค. 60 สพฐ. 



 

ตอนที่ 2  
กรอบแนวคิดในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 

แนวคิดที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้ เรียนระดับชำติ 
(National Test: NT) ในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใช้แนวคิดหลัก  
3 แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำร ได้แกม แนวคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้ เรียน ( Primary 
Capability) แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร (Decentralizaiton) และแนวคิด
เกี่ยวกับควำมโปรมงใสในกำรจัดสอบ (Transparency) โดยมีรำยละเอียด ดังตมอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน (Primary Capability) 
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ ใช้ เป็นกรอบในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนนี้ เป็น

ควำมสำมำรถที่วิเครำะห์มำจำกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผ่้เรียน (Student Outcomes) จำกกำรจัดกำรเรียนร่้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควำมสำมำรถพ้ืนฐำนเปรียบเสมือนเครื่องมือในกำรกำรเรียนร่้ เนื้อหำควำมร่้ 
เชิงบ่รณำกำร โดยในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุสมรรถนะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรเรียนร่้ 3 ด้ำน (3Rs) ได้แกม  
กำรอมำน (Reading) กำรเขียน (Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) ดังภำพ 
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นอกจำกสมรรถนะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรเรียนร่้ 3 ด้ำน (3Rs) ได้แกม กำรอมำน (Reading) 
กำรเขียน (Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) แล้ว ในปัจจุบันนี้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล
และกำรคิดเชิงคุณธรรมก็ถือวมำเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญอยมำงยิ่งในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของผ่้เรียนอีกด้วย 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดให้ควำมสำมำรถในกำรใช้เหตุผล (Reasoning 
Ability) เพ่ิมเป็นควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของผ่้เรียนอีกด้วย 

ดังนั้น ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียน (Primary Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในกำร
ทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จึงประกอบด้วยควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 3 ด้ำน ได้แกม ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) โดยมีรำยละเอียด
ดังตมอไปนี้ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2556) 

1) ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) คือ ควำมสำมำรถในกำรอมำน เพ่ือร่้  เข้ำใจ 

วิเครำะห์ สรุปสำระส ำคัญ ประเมินสิ่งที่อมำนจำกสื่อประเภทตมำง ๆ ร่้จักเลือกอมำนตำมวัตถุประสงค์ น ำไปใช้
ในชีวิตประจ ำวันและกำรอย่มรมวมกันในสังคม ใช้กำรอมำนเพ่ือกำรศึกษำตลอดชีวิต และสื่อสำรเป็นภำษำเขียน 
ได้ถ่กต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำและอยมำงสร้ำงสรรค ์โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 บอกควำมหมำยของค ำ และประโยคจำกเรื่องที่ ฟัง ด่ และอมำน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ตอบค ำถำมจำกเรื่องท่ีฟัง ด่ และอมำน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 บอก เลมำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ด่ และอมำนอยมำงงมำย ๆ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนจำกเรื่องที่ฟัง ด่ และอมำน 
ตัวชี้วัดที่ 6 สื่อสำรควำมร่้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ด่ และอมำนอยมำง

เหมำะสม 
2) ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) คือ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ 
กำรคิดค ำนวณ ควำมคิดรวบยอด และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในสถำนกำรณ์  ตมำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ ำวัน โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้ วัดที่ 1 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

ตัวชี้ วัดที่  2 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวัด ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 
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ตัวชี้ วัดที่  3 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง เรขำคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

ตัวชี้ วัดที่  4 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง พีชคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

ตัวชี้ วัดที่  5 ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับควำมคิด
รวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อม่ลและควำมนมำจะเป็น ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

3) ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) คือ ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยง

ควำมร่้และประสบกำรณ์ ด้ำนวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์และเศรษฐศำสตร์ และด้ำน
กำรด ำเนินชีวิต โดยกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินคมำ และตัดสินใจอยมำงมีหลักกำร และเห ตุผล  
บนพ้ืนฐำนของข้อม่ลสถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศที่เพียงพอ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีควำมเข้ำใจในข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

ตัวชี้ วัดที่  2  วิ เครำะห์ข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมร่้ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์  และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 3 สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหมม ออกแบบ วำงแผน บนพ้ืนฐำนของข้อม่ล 
สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศที่ผมำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม  
ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 4 สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอยมำงมีหลักกำรและเหตุผล หรือให้
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม คมำนิยม ควำมเชื่อ ในกรณีที่มี
สถำนกำรณ์ท่ีต้องกำรตัดสินใจหรือมีปัญหำ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร(Decentralizaiton) 
กำรบริหำรจัดกำรสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 นี้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรไปยังศ่นย์สอบ
ทุกแหมง เริ่มตั้งแตมกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร กำรตัดสินใจ และควำมรับผิดชอบ โดยมี
แนวคิดส ำคัญ ดังตมอไปนี้ 

ควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรกระจำยอ ำนำจ คือ กำรถมำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร แล ะภำรกิจ  

จำกภำครัฐสมวนกลำง ให้แกมองค์กรอ่ืนใด ไมมวมำจะเป็นองค์กรภำครัฐสมวนภ่มิภำค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน โดยเฉพำะภำคประชำชน ไปด ำเนินกำรแทน ซึ่งกำรถมำยโอนดังกลมำว อำจจะมีลักษณะเป็น
กำรถมำยโอนเฉพำะภำรกิจ ซึ่งเป็นกำรแบมงภำรกิจ ให้แกมองค์กรที่ได้ รับกำรกระจำยอ ำนำจด ำเนินกำร  
หรือ เป็นกำรถมำยโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นกำรแบมงพ้ืนที่เป็นหนมวยงำนยมอยในกำรด ำเนินกำร 

แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรกระจำย 
กำรกระจำยอ ำนำจส่มสมวนภ่มิภำค เป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองของรัฐ 

ในระบบประชำธิปไตย โดยมุมงลดบทบำทของรัฐสมวนกลำง (decentralize) ลงเหลือภำรกิจหลักเทมำที่ต้องท ำ 
เทมำที่จ ำเป็น และให้ประชำชนได้มีสมวนในกำรบริหำรงำนชุมชนสมวนภ่มิภำค ตำมเจตนำรมย์ของประชำชน
มำกขึ้น กำรกระจำยอ ำนำจส่มสมวนภ่มิภำค จึงเป็นกำรจัดควำมสัมพันธ์ทำงอ ำนำจหน้ำที่ใหมม ระหวมำง
สมวนกลำงกับสมวนสมวนภ่มิภำค ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์บ้ำนเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภำวะที่สังคม  
มีกลุมมที่หลำกหลำย มีควำมต้องกำร และควำมคำดหวังจำกรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกตมำงกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่
รัฐเองก็มีขีดควำมสำมำรถ และทรัพยำกรที่จ ำกัด ในกำรตอบสนองปัญหำ ควำมต้องกำร ที่เกิดขึ้นในแตมละ
สมวนภ่มิภำคได้ทันตมอเหตุกำรณ์ และตรงกับควำมต้องกำรของสมวนภ่มิภำค โดยกำรกระจำยอ ำนำจจำก
สมวนกลำงไปยังสมวนภ่มิภำค จะด ำเนินกำรกระจำยในสิ่งตมอไปนี้ 

1) กำรกระจำยหน้ำที่ เป็นกระจำยภำรกิจหน้ำที่จำกสมวนกลำงที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับ
สมวนภ่มิภำค ให้สมวนภ่มิภำครับผิดชอบด ำเนินกำรเอง 

2) กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ เป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจด ำเนินกำร  
ตำมหน้ำที่ ที่สมวนกลำงกระจำยไปให้สมวนภ่มิภำคด ำเนินกำร  

3) กำรกระจำยทรัพยำกรกำรบริหำร เป็นกำรกระจำยบุคลำกร งบประมำณ เทคโนโลยี  
ที่เหมำะสม ให้กับสมวนภ่มิภำค 

4) กำรกระจำยควำมรับผิดชอบ เป็นกำรกระจำยควำมรับผิดชอบตมอภำรกิจ หน้ำที่ ที่รัฐ
กับผ่้บริหำรสมวนภ่มิภำค และประชำชน รมวมกันรับผิดชอบ 

5) กำรกระจำยควำมพร้อม เป็นกำรกระจำยควำมพร้อม ที่มีอย่มในสมวนกลำงให้กับ 
สมวนภ่มิภำค เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แกมสมวนภ่มิภำค เป็นกำรท ำให้สมวนภ่มิภำคมีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถบริหำรจัดกำรสมวนภ่มิภำคได้อยมำงมีประสิทธิภำพ 
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ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่ เรียนระดับชำติ  (National Test: NT)  
ในปีกำรศึกษำ 2559 มุมงเน้นกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปยังศ่นย์สอบที่เป็นหนมวยงำนจำก
สังกัดตมำง ๆ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรสอบสำมำรถด ำเนินงำนได้อยมำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรวดเร็ว 
โดยมีกำรก ำหนดศ่นย์สอบในกำรบริหำรจัดกำรสอบให้สถำนศึกษำในสังกัดตมำง ๆ ดังตมอไปนี้ 

ศูนย์สอบและสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมสอบในศูนย์สอบ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ(สพป.) 

ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง

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.รำชประชำนุ
เครำะห์ 
ร.ร. กำรศึกษำพิเศษ 

ร.ร. อบต. 
ร.ร. เทศบำล 
ร.ร. อบจ 

ร.ร. กทม. ร.ร.เมือง
พัทยำ 

ร.ร.เอกชน  
ในกรุงเทพมหำนคร 

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

กำรประเมินคุณภำพของผ่้เรียนในระดับชำติอยมำงหนึ่ง ดังนั้น กำรบริหำรจั ดกำรสอบจึงจ ำเป็นต้องมี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน ซึ่งจะสมงผลให้ผลที่ได้จำกกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียน
ระดับชำติมีควำมนมำเชื่อ และเป็นที่ยอมรับจำกหนมวยงำนตมำงๆ ในกำรทดสอบครั้ งนี้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือควมโปรมงใสในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
ดังตมอไปนี้ 

1) กำรจัดสนำมสอบ 
ศ่นย์สอบจัดสนำมสอบ โดยก ำหนด 1 กลุมมเครือขมำยโรงเรียนเป็น  1 สนำมสอบ  

(กลุมมเครือขมำยโรงเรียนอำจเรียกชื่ออยมำงอ่ืน เชมน ศ่นย์เครือขมำย กลุมมคุณภำพ กลุมมโรงเรียน ฯลฯ) โดยรวม
โรงเรียนในกลุมมทั้งหมด แล้วศ่นย์สอบพิจำรณำเลือกโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในกลุมมที่มีควำมพร้อม และ 
ควำมเหมำะสมเป็นสนำมสอบ อำจมำกกวมำ 1 สนำมก็ได้ หำกมีควำมจ ำเป็นอยมำงอ่ืน เชมน โรงเรียน 
บำงโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจ ำนวนมำก หรือโรงเรียนที่นักเรียนมำสอบเดินทำงล ำบำก อำจให้โรงเรียน
เหลมำนั้นเป็นสนำมสอบก็ได้ ขึ้นอย่มกับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรระดับศ่นย์สอบแตมต้องค ำนึงถึง 
ควำมโปรมงใสและยุติธรรมในกำรสอบ 



12 
 

 

2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
ศ่นย์สอบแตมงตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ประกอบด้วย ประธำนสนำมสอบ 

กรรมกำรรับ - สมงแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ นักกำรภำรโรง และกรรมกำรอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม  
สมวนกรรมกำรคุมสอบ และกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ ต้องมำจำกตมำงสถำนศึกษำ หรือ ตมำงกลุมม
เครือขมำยโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ โดยใช้วิธีกำรหมุนไขว้หรือสลับกัน ขึ้นอย่มกับดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
ระดับศ่นย์สอบแตมต้องค ำนึงถึงควำมโปรมงใสและยุติธรรมในกำรสอบ 

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

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะมีระบบกำรขนสมงเอกสำรที่มีควำมเครมงครัดและปลอดภัยส่ง 
3.1) ในกำรรับสมงกลมองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบในทุกศ่นย์สอบ จะต้องมี 

ลงนำมจำกผ่้รับชอบในระดับศ่นย์สอบทุกครั้ง 
3.2) เมื่อศ่นย์สอบได้รับกลมองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศ่นย์สอบต้องเก็บรักษำกลมองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบไว้ใน
ห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผ่้ที่คอยด่แลตลอดเวลำกมอนสมงมอบให้ตัวแทนสนำมสอบ น ำกลมองบรรจุ
แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบไปให้สนำมสอบในตอนเช้ำของวันสอบ 

3.3) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรสอบ ให้คณะกรรมกำรที่มีหน้ำที่รับ–สมงกระดำษค ำตอบระดับ
สนำมสอบเป็นผ่้รับผิดชอบน ำซองกระดำษค ำตอบสมงมอบให้ศ่นย์สอบ 

3.4) ให้ศ่นย์สอบตรวจสอบควำมเรียบร้อยของซองกระดำษค ำตอบ บรรจุลงในกลมอง 
พร้อมสมงมอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

4) กล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
กำรบรรจุแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

จะบรรจุแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 3 วิชำ ใสมกลมองแยกเป็นรำยห้องสอบ โดยกลมองบรรจุแบบทดสอบต้อง
ปิดแนมนหนำแล้วปิดทับด้วยเทปกำว อนุญำตให้หัวหน้ำสนำมสอบเปิดกลมองบรรจุแบบทดสอบได้ไมมเกิน  
1 ชั่วโมงกมอนถึงเวลำสอบตมอหน้ำตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ 

5) กำรติดตำมกำรบริหำรกำรทดสอบ 
5.1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศึกษำ รมวมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ หรือหนมวยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำที่เข้ำรมวมกำรทดสอบ ท ำกำรติดตำมตรวจเยี่ยม 
กำรบริหำรกำรทดสอบตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ โดยคณะกรรมกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน จะสุมมตรวจเยี่ยมศ่นย์สอบและสนำมสอบ ในชมวงกมอนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

5.2) ศ่นย์สอบตรวจเยี่ยมสนำมสอบในชมวงกมอนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 
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6) กำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องควำมไม่โปร่งใสในกำรสอบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เปิดชมองทำงรับแจ้งเรื่องร้องเรียนใน

ควำมไมมโปรมงใสในกำรสอบ  4 ชมองทำง ได้แกม 
- ผมำนระบบ NT Access 
- โทรศัพท์หมำยเลข 0-2288-5783 และ 0-2288-5787 
- E-mail: evaluation.obec@gmail.com 
- facebook ของ กลุมมประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 
7) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอให้บุคลำกรประจ ำสนำมสอบทุกทมำน
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวมำด้วยกำรปฏิบัติของผ่้ก ำกับกำรสอบ พ .ศ. 2548 อยมำงเครมงครัด 
เพ่ีอให้กำรทดสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ

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




 

ตอนที่ 3  
กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ 

กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับศ่นย์สอบ ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียน
ระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 2559 ในสมวนนี้เป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับภำรกิจของศ่นย์สอบ 
คณะกรรมกำรระดับศ่นย์สอบ และบทบำทของคณะกรรมกำรระดับศ่นย์สอบ โดยมีรำยละเอียด ดังตมอไปนี้ 
3.1 ภำรกิจระดับศูนย์สอบ 

ศ่นย์สอบมีภำระหน้ำที่และบทบำทที่ส ำคัญที่สุดในกำรบริหำรกำรทดสอบให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบริหำรกำรทดสอบ ซึ่ งได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรมำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งในเรื่องของกำรวำงแผนกำรจัดสอบ กำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร 
และควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ  ปี
กำรศึกษำ 2559 มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนเดียวกัน โดยมีภำรกิจส ำคัญ ดังตมอไปนี้ 

3.1.1 แตมงตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ 
3.1.2 ประสำนควำมรมวมมือกับสถำนศึกษำตมำง ๆ ในศ่นย์สอบ เพ่ือจัดท ำฐำนข้อม่ล

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ในศ่นย์สอบ 
3.1.3 ประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำร 

ตำมนโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรกำรทดสอบ 
3.1.4 จัดท ำแผนกำรจัดสอบของศ่นย์สอบให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสอบ

ของสมวนกลำง และสำมำรถปฏิบัติได้จริงตำมบริบทของแตมละศ่นย์สอบ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ให้อย่มในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ แตมต้องค ำนึงถึงควำมโปรมงใสและยุติธรรม 
ในกำรสอบ 

3.1.5 ก ำกับ และติดตำมให้โรงเรียนในควำมรับผิดชอบของศ่นย์สอบ ด ำเนินกำรสมงข้อม่ล
โรงเรียน และรำยชื่อนักเรียน ในระบบ NT Access ให้ครบถ้วนและถ่กต้อง 

3.1.6 ก ำหนดสนำมสอบและจัดห้องสอบในแตมละสนำมสอบ ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้อย่มในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ แตมต้องค ำนึงถึงควำมโปรมงใสและยุติธรรมในกำรสอบ 

3.1.7 แตมงตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ซึ่งประกอบด้วย ประธำนสนำมสอบ กรรมกำร
คุมสอบ กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ นักกำรภำรโรง และกรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม หำกมี
ควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้อย่มในดุลยพินจิของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ 

3.1.8 ประชุมคณะกรรมกำรระดับศ่นย์สอบ และสนำมสอบ เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในกำร
บริหำรกำรทดสอบ 
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3.1.9 รับข้อสอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พร้อมน ำข้อสอบ 
ไปเก็บไว้ในห้องมั่นคง หรือห้องที่ปิดมิดชิด ปลอดภัย จัดให้มีคณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบตลอดเวลำ
ก่อนส่งให้สนำมสอบในตอนเช้ำของวันสอบ 

3.1.10 จัดสมงข้อสอบไปยังสนำมสอบ 
3.1.11 ควบคุม ก ำกับให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบของศ่นย์สอบ และสนำมสอบเป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
3.1.12 แก้ปัญหำในกำรด ำเนินกำรจัดสอบของศ่นย์สอบ และสนำมสอบ 
3.1.13 รับกระดำษค ำตอบจำกสนำมสอบ และสม งไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.1.14 สรุป และรำยงำนผลกำรทดสอบตมอสำธำรณชน 

3.2 คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ 
3.2.1 ประธำนศ่นย์สอบ คือ ผ่้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  

ที่เป็นศ่นย์สอบ หรือผ่้ที่ได้รับมอบหมำย หรือผ่้บังคับบัญชำของหนมวยงำนที่เป็นศ่นย์สอบ 
3.2.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบ 
3.2.3 คณะกรรมกำรรับ-สมง เก็บรักษำแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และอุปกรณ์กำรสอบ 
3.2.4 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 
หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้อย่มในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ 

3.3 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ 
3.3.1 ประธำนศูนย์สอบ 

1) ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด โดยบริหำรกำรทดสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 

2) แตมงตั้งคณะท ำงำนระดับศ่นย์สอบ และคณะท ำงำนระดับสนำมสอบ 
3) ควบคุม ก ำกับ ติดตำมให้กำรด ำเนินกำรบริหำรกำรจัดสอบ ระดับศ่นย์สอบ 

และสนำมสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
4) พิจำรณำตรวจสอบ สั่งกำร ติดตำมกรณีที่เกิดปัญหำในกำรบริหำรกำรจัดสอบ 

ทั้งระดับศ่นย์สอบ และระดับสนำมสอบ 
3.3.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบ 

1) ประสำนงำนกำรจัดสอบในด้ำนตมำง ๆ ระหวมำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศ่นย์สอบและสนำมสอบ 

2) ก ำกับ และติดตำม ให้สถำนศึกษำสมงข้อม่ลนักเรียนเข้ำสอบ  ในระบบ  
NT Access ให้ครบถ้วนและถ่กต้อง ภำยในวันและเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ก ำหนด 
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3) ตรวจสอบควำมถ่กต้องของข้อม่ลนักเรียนเข้ำสอบ รำยสถำนศึกษำ 
4) ด ำเนินกำรจัดสนำมสอบ ในระบบ NT Access 
5) เพ่ิมข้อม่ลผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษทั้งหมดของศ่นย์สอบ ในระบบ NT Access  

กมอนสมงกระดำษ ค ำตอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
6) ด่แลและประสำนงำนเรื่องกำรน ำสมงข้อม่ลผ่้มิสิทธิ์สอบในกรณีตมำง ๆ 
7) จัดหำคณะกรรมกำรระดับศ่นย์สอบ และสนำมสอบ 
8) จัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำนชุดตมำง ๆ ในระดับศ่นย์สอบ และระดับสนำมสอบ 
9) เตรียมจัดกำรประชุมชี้แจงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบทั้งระดับศ่นย์สอบ 

และระดับสนำมสอบ 
10) บริหำรกำรจัดสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
11) ประสำนงำนเรื่องกำรรับแบบทดสอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
12) หลังเสร็จสิ้นกำรสอบประสำนงำนกับสนำมสอบเรื่องกำรรับกระดำษค ำตอบ

จำกสนำมสอบ 
13) จัดท ำรำยงำนผลกำรรำยงำนผลกำรทดสอบ ระดับศ่นย์สอบ 

3.3.3 คณะกรรมกำรรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษำแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และ
อุปกรณ์กำรสอบ 

1) จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสม เพ่ือใช้ในกำรเก็บ
แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบกมอนที่จะมีกำรสมงมอบให้กับสนำมสอบ 

2) ด่แล รักษำและควบคุมแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบที่เก็บรักษำไว้ศ่นย์สอบ 
3) ควบคุม ด่แล ก ำกับกำรขนสมงแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกศ่นย์สอบ  

ไปยังสนำมสอบ 
4) ควบคุม ด่แล ก ำกับกำรสมงมอบกระดำษค ำตอบจำกศ่นย์สอบ ไปยังส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรษศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.3.4 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 

มีหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำม และตรวจเยี่ยม กำรด ำเนินกำรจัดสอบ ของคณะกรรมกำร
ระดับสนำมสอบในระหวมำงวันที่ 7 – 9 มีนำคม 2560 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบเป็นไปตำมแนว
ปฏิบัติกำรจัดสอบและมำตรฐำนกำรทดสอบ





 

ตอนที่ 4  
กำรบริหำรกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ 

กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับสนำมสอบในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียน
ระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 2559 ในสมวนนี้เป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับภำรกิจของสนำมสอบ 
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ คุณสมบัติของกรรมกำรระดับสนำมสอบ บทบำทของคณะกรรมกำรระดับ
สนำมสอบ และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรสอบ โดยมีรำยละเอียด ดังตมอไปนี้ 
4.1 ภำรกิจของสนำมสอบ 

ภำรกิจของสนำมสอบมีกำรด ำเนินงำนอยมำงตมอเนื่อง ตั้งแตมกมอนกำรสอบ ระหวมำงกำรสอบ 
และหลังกำรสอบ โดยมีรำยละเอียด ดังตมอไปนี้ 

1) ก่อนกำรสอบ 
1.1) ประสำนงำนกับศ่นย์สอบ และด ำเนนิกำรตำมค่มมือกำรจัดสอบอยมำงเครมงครัด 
1.2) เสนอชื่อคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ให้ศ่นย์สอบพิจำรณำแตมงตั้งอนุมัติ 
1.3) เตรียมควำมพร้อมกมอนกำรจัดสอบในสมวนของสถำนที่สอบ ติดประกำศรำยชื่อ 

ผ่้เข้ำสอบ 
1.4) ประสำนงำนกับศ่นย์สอบในกรณีมีผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ เพ่ือให้ศ่นย์สอบได้เพ่ิม

ข้อม่ลผ่้เข้ำสอบในระบบ NT Access 
1.5) รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำกศ่นย์สอบในวันที่ 8 มีนำคม 2560 ตั้งแตมเวลำ 

5.00 น. 
2) ระหว่ำงกำรสอบ 

2.1) ด ำเนินกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปรมงใส
และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติในค่มมือกำรจัดกำรทดสอบ 

2.2) ตรวจนับจ ำนวนกระดำษค ำตอบทุกฉบับของผ่้เข้ำสอบโดยเรียงตำมล ำดับเลขที่
จำกน้อยไปหำมำก และน ำสมงศ่นย์สอบให้ครบถ้วน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ให้กับผ่้เข้ำสอบ 

3) หลังกำรสอบ 
3.1) เก็บรักษำแบบทดสอบให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุไว้หน้ำซองแบบทดสอบ  

เมื่อด ำเนินกำรสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้สนำมสอบมอบแบบทดสอบให้กับโรงเรียน ภำยในกลุมมเครือขมำย น ำไปใช้
ประโยชน์ตมอไป 

3.2) ประสำนงำนกับศ่นย์สอบในกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ 
รวมทั้งกำรสมงมอบกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบให้ศ่นย์สอบเก็บรักษำไว้ สมวนใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ  
(สมงคืน สพฐ.) และกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ ให้น ำสมงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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4.2 คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ประกอบด้วย 
1. ประธำนสนำมสอบ คือ ประธำนกลุมมเครือขมำย หรือผ่้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่เป็นสนำม

สอบ หรือผ่้ที่ศ่นย์สอบพิจำรณำแตมงตั้งตำมควำมเหมำะสม 
2. กรรมกำรคุมสอบ ต้องมำจำกตมำงกลุมมเครือขมำยหรือกลุมมเครือขมำยเดียวกันแตมตมำง

สถำนศึกษำ อัตรำ 2 คน ตมอ 1 ห้องสอบ 
3. กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ (ในกรณีที่ศ่นย์สอบก ำหนดให้ท ำกำรตรวจข้อสอบ

เขียนตอบที่สนำมสอบ) ซึ่งต้องเป็นผ่้ที่มีควำมร่้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ค ำนวณ และด้ำนเหตุผล โดยต้อง
ท ำกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบทั้ง  3 ด้ำน และใช้กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 2 คน ตมอ  
1 กระดำษค ำตอบ โดยให้คะแนนฉันทำมติรมวมกัน นอกจำกนี้กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบต้องเป็น 
คนละคนกับกรรมกำรคุมสอบ 

4. นักกำรภำรโรง เป็นนักกำรภำรโรงของโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ หรือโรงเรียนในกลุมม
เครือขมำย 

5. กรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบสำมำรถพิจำรณำ
แตมงตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
4.3 คุณสมบัติของกรรมกำรระดับสนำมสอบ 

1. กรรมกำรคุมสอบ เป็นข้ำรำชกำรคร่ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือคร่ผ่้สอน  
หรือพนักงำนรำชกำร หรือคร่อัตรำจ้ำง 

2. กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ เป็นคร่ผ่้สอนชั้น ป.3 หรือข้ำรำชกำรคร่   
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือคร่ผ่้สอน หรือพนักงำนรำชกำร หรือคร่อัตรำจ้ำง ที่มีควำมร่้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ ค ำนวณ และเหตุผล 

3. มีควำมรับผิดชอบ 
4. ตรงตมอเวลำ 
5. เก็บรักษำควำมลับได้เป็นอยมำงดี 
6. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมค่มมือกำรจัดสอบฯ อยมำงเครมงครัด 

4.4 บทบำทของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
1) ประธำนสนำมสอบ 

1.1) ประสำนงำนกับศ่นย์สอบและด ำเนินกำรตำมค่มมือกำรจัดสอบฯ อยมำงเครมงครัด 
1.2) ประสำนงำนกับศ่นย์สอบเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ เพ่ือให้ศ่นย์สอบ

พิจำรณำแตมงตั้งอนุมัต ิ
1.3) จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบกมอนวันสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดสอบและข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรคุมสอบ 
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1.4) เตรียมควำมพร้อมสถำนที่สอบ ก ำกับกำรจัดห้องสอบ ติดรำยชื่อผ่้มีสิทธิ์สอบ 
และเอกสำรกำรสอบอ่ืน ๆ ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบ และหน้ำห้องสอบ 

1.5) รับ-สมงแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ระหวมำงศ่นย์สอบ และสนำมสอบ  
ในกรณีที่ไมมสำมำรถแด้วยตนเองได้ ให้มอบหมำยผ่้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมำยผ่้แทนเพ่ือให้ศ่นย์สอบ  
เก็บไว้เป็นหลักฐำน 

1.6) เปิดกลมองบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไมมเกิน 1 ชั่วโมงกมอนเวลำสอบ ตมอหน้ำ
ตัวแทนกรรมกำรคุมสอบ 

1.7) ให้ประธำนสนำมสอบอนุมัติ ในกรณีที่มีผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ(Walk in) ที่ไมมมี
เลขที่นั่งสอบ ในที่นี้ผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) คือ ผ่้ที่ไมมมีรำยชื่อในใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ นักเรียนจะเข้ำ
สอบได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกประธำนสนำมสอบ โดยใช้กระดำษค ำตอบส ำรองและบันทึกข้อม่ลนักเรียนลงใน
แบบผ่้เขำ้สอบกรณีพิเศษ (Walk in) แล้วท ำบันทึกรำยงำนให้ศ่นย์สอบทรำบ 

1.8) ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปรมงใส และเป็นไปตำมค่มมือกำรจัดสอบ ฯ 

1.9) ประสำนงำนกับศ่นย์สอบเพ่ือขอเฉลยหรือเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ 
(ในกรณีท่ีศ่นย์สอบก ำหนดให้ท ำกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบที่สนำมสอบ) 

1.10) สั่งพักกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกรณีที่คณะกรรมกำรคุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่ในสนำมสอบ
บกพรมองตมอหน้ำที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไมมเหมำะสมและรำยงำนให้ศ่นย์สอบทรำบ 

1.11) บริหำรจัดกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ (ในกรณตีรวจข้อสอบเขียนตอบที่สนำมสอบ) 
โดยให้น ำซองกระดำษค ำตอบเขียนตอบจำกกรรมกำรคุมสอบ สมงให้คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 
เพ่ือท ำกำรตรวจข้อสอบ 

1.12) บรรจุและผนึกซองกระดำษค ำตอบสมงไปยังศ่นย์สอบ โดยด ำเนินกำรแยกเป็น  
2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่  1 ตรวจข้อสอบเขียนตอบที่ สนำมสอบ  ให้ประธำนสนำมสอบบรรจุ
กระดำษค ำตอบที่กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบระบำยคะแนนเสร็จสิ้นแล้วลงในซอง แล้วปิดผนึกสนิท
พร้อมสมงไปยังศ่นย์สอบ 

กรณีที่  2  ตรวจข้อสอบเขียนตอบที่ศ่นย์สอบ  ให้ประธำนสนำมสอบบรรจุ
กระดำษค ำตอบที่ยังไมมได้ตรวจข้อสอบเขียนตอบลงในซอง แล้วปิดผนึก พร้อมซองกระดำษค ำตอบข้อสอบ
เขียนตอบพร้อมสมงไปยังศ่นย์สอบ 

1.13) เก็บรักษำซองกระดำษค ำตอบของผ่้เข้ำสอบและน ำสมงศ่นย์สอบให้ครบถ้วน  
เพ่ือรักษำผลประโยชน์ให้กับผ่้เข้ำสอบ ให้ประธำนสนำมสอบด ำเนินกำรสมงมอบซองกระดำษค ำตอบ  
ที่ปิดผนึกเรียบร้อยแล้วให้ศ่นย์สอบ 
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1.14) ประสำนงำนกับศ่นย์สอบในกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดสอบระดับสนำมสอบ 
รวมทั้งกำรสมงมอบเอกสำรกำรจัดสอบน ำสมงศ่นย์สอบตมอไป 

2) กรรมกำรคุมสอบ 
2.1) ก ำกับกำรด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งภำยในห้องสอบ 

และบริเวณใกล้เคียงให้มีควำมโปรมงใสและยุติธรรมในกำรคุมสอบ มีประสิทธิภำพและปฏิบัติตำมค่มมือ  
กำรจัดสอบฯ 

2.2) กำรด ำเนินกำรคุมสอบ ขอให้ยึดตำมแนวปฏิบัติตำมค่มมือฉบับนี้เป็นหลักในกำร
ปฏิบัติงำน 

2.3) ควบคุมมิให้ผ่้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท ำกำรทุจริตในระหวมำงกำรสอบ 
2.4) รำยงำนประธำนสนำมสอบ กรณีสงสัยวมำจะมีกำรทุจริตหรือมีกำรทุจริตเกิดขึ้น 

และห้ำมบุคคลที่ไมมเก่ียวข้องเข้ำบริเวณห้องสอบ 
2.5) รักษำควำมลับของแบบทดสอบ ด้วยกำรไมมให้กรรมกำรหรือบุคคลอ่ืน ด่หรือ

ถมำยร่ปแบบทดสอบเพ่ือเผยแพรม 
2.6) ตรวจนับกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบให้ถ่กต้องและครบถ้วน 
2.7) ตรวจสอบกำรกรอกข้อม่ล และกำรระบำยที่หัวกระดำษค ำตอบให้เรียบร้อย

ถ่กต้อง (กรณีเด็กเข้ำสอบกรณีพิเศษ) 
2.8) บรรจุกระดำษค ำตอบใสมซองสมงไปยังประธำนสนำมสอบ โดยด ำเนินกำรแยกเป็น 

2 สมวน ดังนี้ 
2.8.1) กระดำษค ำตอบของข้อสอบเลือกตอบ  เมื่อสอบเสร็จให้รวบรวม

กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ เรียงล ำดับตำมเลขที่จำกน้อยไปหำมำกและใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ บรรจุลง
ซองกระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับศ่นย์สอบ โดยไม่ต้องปิดผนึก และน ำสมงประธำนสนำมสอบ 

2.8.2) กระดำษค ำตอบของข้อสอบเขียนตอบ เมื่อสอบเสร็จในแตมละวิชำ 
ให้กรรมกำรคุมสอบรวบรวมกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ (ฉีกตำมรอยปรุที่หน้ำสุดท้ำยของแบบทดสอบ) 
บรรจุในซองกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบเรียงตำมล ำดับเลขที่จำกน้อยไปหำมำกแล้ วปิดผนึก เพ่ือน ำสมง
ให้ประธำนสนำมสอบ 

2.9) ให้กรรมกำรคุมสอบกรอกใบปะหน้ำซองข้อสอบแบบเลือกตอบและซองข้อสอบ
เขียนตอบให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อกรรมกำรคุมสอบทั้ง 2 คน 

2.10) รักษำกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบของผ่้เข้ำสอบไมมให้ส่ญหำย และต้อง
น ำสมงประธำนสนำมสอบทันที หลังเสร็จสิ้นกำรสอบในภำคเช้ำ (หลังสอบวิชำควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ) 
และภำคบมำย (หลังสอบวิชำควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล) 
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3) กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ (ในกรณีที่ตรวจข้อสอบเขียนตอบที่สนำมสอบ) 
3.1) ประสำนกับประธำนสนำมสอบเพ่ือขอเกณฑ์ในกำรตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ

มำศึกษำและเตรียมกำรตรวจข้อสอบ (เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนเขียนตอบ จะถ่กสมงมำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผมำนทำงระบบ NT Access โดยจะถ่กสมงมำทีละวิชำ หลังจำกนักเรียน
สอบเสร็จในแตมละวิชำ) 

3.2) ศึกษำเกณฑ์ในกำรตรวจให้คะแนนในแตมละวิชำ (กรรมกำรแตมละคนจะต้อง
ตรวจข้อสอบทั้ง 3 วิชำ) 

3.3) ตรวจข้อสอบเขียนตอบแล้วระบำยคะแนนลงในกระดำษค ำตอบของนักเรียน 
แตมละคน 

3.4) รวบรวมกระดำษค ำตอบและบรรจุใสมซองกระดำษค ำตอบและปิดผนึกสมงคืนให้
ศ่นย์สอบ เพ่ือสมงไปยัง สพฐ. 

4) นักกำรภำรโรง 
4.1) อ ำนวยควำมสะดวกแกมกรรมกำรคุมสอบโดยด ำเนินกำรตมำง  ๆ ตำมที่ได้รับ 

กำรร้องขอ 
4.2) จัดเตรียมสถำนที่ ในกำรจัดกำรสอบให้ เรียบร้อย กมอนด ำเนินกำรสอบ 

และจัดเตรียมสถำนที่ในกำรติดเอกสำรประชำสัมพันธ์ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบให้เรียบร้อย 
4.3) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนสนำมสอบ 

4.5 แนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรสอบ 
4.5.1) กำรจัดสนำมสอบและห้องสอบ 

ศ่นย์สอบต้องก ำหนดสนำมสอบ โดยระบุจ ำนวนห้องสอบ และรำยละเอียดข้อม่ลห้องสอบ  
ผมำนระบบ NT Access ภำยในชมวงเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ทั้งนี้  
ใช้อัตรำจ ำนวนผ่้เข้ำสอบ 35 คน ตมอห้อง ยกเว้นห้องสอบสุดท้ำยของสนำมสอบสำมำรถจัดห้องสอบได้  
ไมมเกิน 40 คน โดยในกำรจัดห้องสอบจะจัดนักเรียนเข้ำห้องสอบทีละโรงเรียนเรียงตำมตัวอักษรของ
โรงเรียน และกำรเรียงล ำดับเลขที่นั่งของนักเรียนในแตมละโรงเรียนจะจัดเรียงตำมที่โรงเรียนสมงข้อม่ลเข้ำ
โปรแกรม NT Access ซึ่งกำรจัดนักเรียนเข้ำห้องสอบถ้ำเรียงล ำดับนักเรียนจนถึงคนที่ 35 จะต้องจัดตั้งแตม
คนที่ 36 เป็นต้นไปเข้ำสอบในห้องสอบถัดไป 

ตัวอยมำงเชมน ถ้ำโรงเรียนกบินทร์วิทยำเป็นสนำมสอบ มีโรงเรียนมำเข้ำสอบ 3 โรงเรียน ได้แกม 
โรงเรียนกบินทร์วิทยำ มีนักเรียน 20 คน โรงเรียนนำรีศึกษำ มีนักเรียน 10 คน และโรงเรียนชนำธิปวิทยำ 
มีจ ำนวนนักเรียน 20 คน กำรจัดห้องสอบจะเป็นดังตมอไปนี้ 

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

วิทยำ ชนำธิปวิทยำ และนำรีศึกษำ ตำมล ำดับ 
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3) จัดนักเรียนเข้ำห้องสอบ โดยจัดห้องสอบให้มีโต๊ะสอบทั้งหมด 5 แถว ๆ ละ 7 ตัว  
ถ้ำนักเรียนครบ 35 คนให้จัดนักเรียนเข้ำสอบในห้องถัดไป ดังภำพ 

4) กำรเรียงล ำดับเลขที่นั่งของนักเรียนในแตมละโรงเรียนจะจัดเรียงตำมที่โรงเรียนสมงข้อม่ลเข้ำ
โปรแกรม NT Access ดังภำพตมอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี ผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ(Walk in) 
ผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) คือ ผ่้ที่ไมมมีรำยชื่อในใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ นักเรียนจะเข้ำสอบ

ได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกประธำนสนำมสอบแล้ว กรรมกำรระดับสนำมสอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้ผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) เข้ำสอบในห้องสอบสุดท้ำยโดยนั่งตมอจำกเลขท่ีนั่งสอบ

สุดท้ำยของห้องสอบสุดท้ำยในสนำมสอบนั้นๆ 
2. ผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ใช้แบบทดสอบ พร้อมกระดำษค ำตอบส ำรองในกำรสอบ 

ส ำหรับเลขที่นั่งสอบให้ใช้เลขท่ีนั่งสอบตมอจำกเลขที่สุดท้ำยของห้องสอบสุดท้ำยในสนำมสอบนั้นๆ 
3. ผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ลงชื่อในใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบตมอจำกนักเรียนคนสุดท้ำยของห้อง

สอบสุดท้ำยในสนำมสอบนั้น  ๆ
4. เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบให้เก็บกระดำษค ำตอบของผ่้เข้ำสอบกรณีพิเศษ(Walk in)ใสมในซอง

กระดำษค ำตอบตมอจำกนักเรียนคนสุดท้ำยของห้องสุดท้ำยในสนำมสอบนั้นๆ 
5. ให้เก็บรวมกระดำษค ำตอบตำมเลขที่นั่งสอบ โดยเก็บกระดำษค ำตอบของผ่้เข้ำสอบ 

กรณีพิเศษใสมซองตมอจำกนักเรียนคนสุดท้ำยของห้องสอบสุดท้ำยในสนำมสอบนั้นๆ 
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6. กรณีที่กระดำษค ำตอบช ำรุดให้ระบำยลงในชมอง “ยกเลิกกระดำษค ำตอบ” และให้ใช้
กระดำษส ำรอง โดยระบุรำยละเอียดของผ่้เข้ำสอบตำมกระดำษค ำตอบเดิม  และเก็บกระดำษค ำตอบ 
ที่ช ำรุดใสมซองคืนด้วย (ให้กระดำษค ำตอบที่ถ่กยกเลิกอย่มหลังกระดำษค ำตอบส ำรองของเด็กคนนั้น) 

กรณีเด็กขำดสอบ 
1. เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบให้เก็บกระดำษค ำตอบของเด็กขำดสอบ โดยระบำยในชมอง “ขำดสอบ”

แล้วเก็บรวบรวมกระดำษค ำตอบตำมเลขที่นั่งสอบ 
2. ให้เก็บกระดำษค ำตอบของเด็กขำดสอบเรียงตำมเลขที่นั่งสอบปกติ 
3. ในใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบให้ระบุวมำ “ขำดสอบ” ด้วยหมึกสีแดง 

4.5.2) ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรสอบ ห้องสอบ 
ระยะเวลำ กำรปฏิบัต ิ

กมอนถึงเวลำสอบ 15 นำที ให้ผ่้เข้ำสอบเข้ำห้องสอบ กรรมกำรคุมสอบตรวจบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหลักฐำนอยมำง
อ่ืนที่แสดงตัวตนของนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบ 

กมอนถึงเวลำสอบ 10 นำที 1. ให้ผ่้เข้ำสอบ 2 คนตรวจซองแบบทดสอบ เพื่อยื่นยันควำมเรียบร้อยของแบบทดสอบ 
2. แจกกระดำษค ำตอบให้ผ่้เข้ำสอบเรียงตำมล ำดับเลขที่นั่งสอบจำกน้อยไปหำมำก 
3. แจ้งให้ผ่้เข้ำสอบตรวจสอบวมำกระดำษค ำตอบเป็นของตนเอง 

กมอนถึงเวลำสอบ 5 นำท ี แจกแบบทดสอบให้ผ่้เข้ำสอบเรียงตำมล ำดับเลขที่นั่งสอบจำกน้อยไปหำมำก 
เมื่อถึงเวลำสอบ ประกำศให้ผ่้เข้ำสอบเร่ิมท ำแบบทดสอบ 
ระหวมำงกำรสอบ ด่แลกำรจัดสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมโปรมงใส ไมมมีกำรทุจริตหรือกระท ำผิด

ระเบียบระหวมำงกำรสอบ 
เมื่อเวลำสอบผมำนไป 30 นำท ี ให้ผ่้เข้ำสอบลงชื่อในใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ 
กมอนหมดเวลำสอบ 5 นำท ี ประกำศเวลำให้ผ่้เข้ำสอบทรำบเพื่อตรวจสอบควำมเรียบร้อยของกระดำษค ำตอบและกำรระบำยค ำตอบ 
เมื่อหมดเวลำสอบ 1. ประกำศหมดเวลำ 

2. แจ้งให้ผ่้เข้ำสอบหยุดกำรสอบ 
3. ตรวจสอบกำรลงชื่อ–สกุลและเลขที่นั่งสอบของผ่้เข้ำสอบ และตรวจด่กำรลงลำยมือชื่อบนหัวกระดำษ 
4. เก็บแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุไว้บนหน้ำซองเพื่อ
น ำสมงประธำนสนำมสอบ 

หลังสอบเสร็จวชิำ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

ให้นักเรียนนั่งอย่มประจ ำในห้องสอบจนถึงเวลำสอบวิชำควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ อนุญำต
ให้นักเรียนออกจำกห้องสอบตำมดุลพินิจของกรรมกำรคุมสอบ 

หลังจำกหมดเวลำสอบ 
แตมละวิชำ 30 นำท ี

กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ ด ำเนินกำรตรวจข้อสอบ 
ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน * 

หลังจำกตรวจข้อสอบ 
แบบเขียนตอบวชิำสุดท้ำย 

กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ ระบำยคะแนนลงในกระดำษค ำตอบนักเรียนในสมวนของกรรมกำร
ระบำยคะแนนในตอนท้ำยของกระดำษค ำตอบ * 

หมำยเหตุ: * ในกรณีที่ตรวจข้อสอบที่สนำมสอบ 
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4.5.3) กำรบรรจุซองกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบในระดับสนำมสอบ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบรรจุกระดำษค ำตอบเลือกตอบในระดับสนำมสอบ มีกำรด ำเนินกำร

ใน 2 ลักษณะตำมร่ปแบบกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ ดังนี้ 
1) กรณีตรวจข้อสอบเขียนตอบที่สนำมสอบ 

1. กรรมกำรคุมสอบจัดเก็บกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ (ที่ยังไมมได้ระบำยคะแนน 
เขียนตอบ) และกระดำษค ำตอบเขียนตอบ โดยเรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก ในซองบรรจุกระดำษค ำตอบ
เลือกตอบเพ่ือสมงกลับ และซองกระดำษค ำตอบข้อสอบเขียนตอบพร้อมใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ ยังไม่ต้องปิด
ผนึก ส่งต่อไปยังกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

2. กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบตรวจข้อสอบและระบำยคะแนนลงในกระดำษ
ค ำตอบเลือกตอบ แล้วบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ โดยเรียงล ำดับ จำกน้อยไปหำมำก  
ในซองบรรจุกระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับ และซองกระดำษค ำตอบข้อสอบเขียนตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อ ผ่้เข้ำ
สอบ ปิดผนึกซอง และกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบเซ็นชื่อก ำกับทั้ง 2 คน น ำส่งประธำนสนำมสอบ 

3. สนำมสอบบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบบรรจุใสมซองกระดำษค ำตอบข้อสอบ
แบบเขียนตอบ สมงไปศ่นย์สอบเพื่อเก็บรักษำไว้ส ำหรับกำรขอตรวจสอบคะแนนในภำยหลัง 

4. บรรจุซองกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบลงในกลมอง พร้อมติดใบปะหน้ ำ 
กลมองกระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรสนำมสอบ
ต้องน ำมำติดให้ถ่กต้อง และระบุจ ำนวนซองกระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับ (แบบเลือกตอบ) ที่บรรจุอย่มใน
กลมองให้ถ่กต้อง 

5. คณะกรรมกำรสนำมสอบน ำกลมองส ำหรับบรรจุซองกระดำษค ำตอบที่ปิดผนึกแล้ว  
สมงศ่นย์สอบหลังจำกเสร็จสิ้นกำรสอบ ห้ำมทิ้งกลมองส ำหรับบรรจุซองกระดำษค ำตอบกลับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไว้ที่สนำมสอบ 

6. สนำมสอบต้องกรอกข้อม่ลบนใบปะหน้ำกลมองให้ครบถ้วน และให้ประธำนสนำมสอบ 
ลงนำมให้เรียบร้อย พร้อมทั้งสมงมอบให้กับศ่นย์สอบตรวจด่ควำมเรียบร้อยของกลมองและลงนำม 
ที่ใบปะหน้ำกลมอง เพ่ือสมงกลับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตมอไป 

2) กรณีตรวจข้อสอบเขียนตอบที่ศูนย์สอบก ำหนด 
1. กรรมกำรคุมสอบบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ (ที่ยังไมมได้ระบำยคะแนนเขียน

ตอบ) และกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ โดยเรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก ในซองบรรจุกระดำษค ำตอบ
เลือกตอบเพ่ือสมงกลับ และซองกระดำษค ำตอบข้อสอบเขียนตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ ปิดผนึกซอง และ
กรรมกำรคุมสอบเซ็นชื่อก ำกับทั้ง 2 คน น ำส่งศูนย์สอบ 

2. กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบที่ศ่นย์สอบเปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบเลือกตอบ
และซองกระดำษค ำตอบข้อสอบเขียนตอบ ที่มำจำกสนำมสอบ และท ำกำรตรวจข้อสอบและระบำยคะแนน
ลงในกระดำษค ำตอบเลือกตอบ แล้วบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ โดยเรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก 
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ในซองบรรจุกระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับ พร้อมใบเซ็นชื่อ ผ่้เข้ำสอบ ปิดผนึกซองอีกครั้ง และกรรมกำร
ตรวจข้อสอบเขียนตอบเซ็นชื่อก ำกับทั้ง 2 คน น ำส่งประธำนศูนยส์อบ 

3. บรรจุซองกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบลงในกลมอง พร้อมติดใบปะหน้ำกลมอง
กระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรศ่นย์สอบต้อง
น ำมำติดให้ถ่กต้อง และระบุจ ำนวนซองกระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับ (แบบเลือกตอบ) ที่บรรจุอย่มในกลมอง 
ให้ถ่กต้อง 

4. ศ่นย์สอบต้องกรอกข้อม่ลบนใบปะหน้ำกลมองให้ครบถ้วนพร้อมทั้งตรวจด่ควำมเรียบร้อย
ของกลมองและลงนำมที่ใบปะหน้ำกลมอง เพ่ือสมงกลับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตมอไป 

5. ศ่นย์สอบบรรจุกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบบรรจุใสมซองกระดำษค ำตอบข้อสอบ
แบบเขียนตอบ เก็บไว้ที่ศ่นย์สอบเพื่อกำรขอตรวจสอบคะแนนในภำยหลัง





 

ตอนที่ 5  
กำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 
2559 มีกำรใช้ร่ปแบบของข้อสอบในกำรทดสอบ 2 ร่ปแบบ คือ ข้อสอบเลือกตอบ (เลือกตอบ) และข้อสอบ
เขียนตอบ (เขียนตอบ) โดยข้อสอบเลือกตอบนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะใช้กำร
ตรวจให้คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำรอมำนแผนกระดำษค ำตอบผมำนเครื่องอมำนสัญลักษณ์ด้วยแสง 
(optical mark reader: OMR) สมวนข้อสอบเขียนตอบนั้น ตรวจให้คะแนนโดยกำรให้คณะกรรมกำรตรวจ
เขียนตอบที่ศ่นย์สอบแตมงตั้งขึ้น ท ำกำรตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรตรวจที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดขึ้น โดยกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ มีรำยละเอียด ดังตมอไปนี้ 
5.1 รูปแบบกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

ร่ปแบบกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบมี 2 ร่ปแบบ ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ
เป็นผ่้พิจำรณำเลือกร่ปแบบที่เหมำะสมกับสภำพและบริบทของศ่นย์สอบและสนำมสอบของตนเอง ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ตรวจข้อสอบที่สนำมสอบ (ตรวจในวันที่ 8 มีนำคม 2560) โดยมีกรรมกำร
ตรวจข้อสอบ 2 คน ตมอ หนี่งฉบับ (ต้องเป็นคนละคนกับผ่้คุมสอบ) โดยจ ำนวนผ่้ตรวจในแตมละสนำมสอบ  
ให้ขึ้นอย่มกับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ 

รูปแบบที่ 2 ตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบก ำหนด (ตรวจในวันที่ 8-9 มีนำคม 2560) โดยมี
กรรมกำรตรวจข้อสอบอยมำงน้อย 2 คน ตมอ หนึ่งฉบับ โดยจ ำนวนผ่้ตรวจข้อสอบให้ขึ้นอย่มกับดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศ่นย์สอบ 
5.2 แนวปฏิบัติของกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

1. ให้กรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบ รับซองกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบและซอง
บรรจุกระดำษค ำตอบเพ่ือสมงกลับ (แบบเลือกตอบ) โดยตรวจสอบใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบและจ ำนวน
กระดำษค ำตอบในซองให้ถ่กต้องให้ตรงกับใบปะหน้ำซอง 

2. ให้คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบเขียนตอบอยมำงน้อย 2 คน (ต้องเป็นกรรมกำรมำจำก
ตมำงกลุมมเครือขมำยหรือกลุมมเครือขมำยเดียวกันแตมตมำงสถำนศึกษำ และต้องไมมเป็นกรรมกำรคุมสอบ) โดยต้อง
ตรวจกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบของนักเรียนทุกข้อและทุกคน ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ส ำนักทดสอบ
ทำงกำรศึกษำก ำหนดอยมำงเครมงครัด 

3. น ำคะแนนของกรรมกำรแตมละคน มำหำข้อสรุป (ตัดสินใจรมวมกัน/ฉันทำมติ) เพ่ือให้
เกิดควำมเที่ยงของคะแนนประเมินของนักเรียนแตมละคน และระบำยคะแนนลงในตอนท้ำย 
ของกระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบของนักเรียนคนนั้น 

4. บรรจุกระดำษค ำตอบเลือกตอบ (ที่ระบำยคะแนนข้อสอบเขียนตอบแล้ว) ลงในซอง 
สมงกระดำษค ำตอบกลับ เ พ่ือบรรจุ ใสมกลมองสมงกระดำษค ำตอบสมงกลับ (ที่  สพฐ.สมงมำให้ )  สมวน
กระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบท่ีตรวจแล้วให้บรรจุใสมซอง (ท่ี สพฐ. สมงมำให้) เก็บรักษำไว้ที่ศ่นย์สอบ





 

ตอนที่ 6  
เอกสำรในกำรจัดสอบ 

เอกสำรในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
ปีกำรศึกษำ 2559 ในสมวนนี้เป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับเอกสำรที่จัดสมงไปยังสนำมสอบ และกำรรับสมงข้อสอบ
และเฉลย โดยมีรำยละเอียด ดังตมอไปนี้ 

6.1 เอกสำรที่จัดส่งไปยังสนำมสอบ 
เอกสำรที่สมงไปยังสนำมสอบแตมละแหมงประกอบด้วย 1) ค่มมือกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถ

พ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ 2) ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ 3) เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

1) ค่มมือกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
เป็นเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้ เรียนระดับชำติ  
ในปีกำรศึกษำ 2559 (จัดสรรให้ศ่นย์สอบละ 10 เลมม และสนำมสอบละ 1 เลมม โดยค่มมือทั้งหมดจะถ่กบรรจุ
ในกลมองแยกออกจำกกลมองข้อสอบและกระดำษค ำตอบ เพ่ือสะดวกในกำรประชุมชี้แจงสนำมสอบ) 

 
2) ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ในกำรจัดสอบครั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนจะบรรจุลงในกลมองให้แตมละสนำมสอบ โดยภำยในกลมองจะมีซองข้อสอบและกระดำษค ำตอบ
ของแตมละห้องสอบมัดรวมกันไว้ ซึ่งในแตมละมัดจะมี 3 ซองจ ำแนกตำมวิชำที่สอบ (ซองละ 1 วิชำ) ดังภำพ 
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โดยในซองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบแตมละซอง (แตมละวิชำ) ด้ำนหลังปิดปำกกำว 
และปิดทับด้วย Security Seal เพ่ือป้องกันกำรเปิดกมอนถึงก ำหนด ภำยในซองประกอบไปด้วยแบบทดสอบ
และซองกระดำษค ำตอบของวิชำนั้น ยกเว้นซองแบบทดสอบวิชำกำรคิดค ำนวณจะไมมมีซองกระดำษค ำตอบ 
เนื่องจำกกระดำษค ำตอบของวิชำคิดค ำนวณอย่มในแผมนเดียวกับกระดำษค ำตอบวิชำภำษำ โดยในแตมละซอง
จ ำนวนแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบตำมจ ำนวนของนักเรียนที่สอบในห้องสอบนั้น ๆ ดังภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
โดยแบบทดสอบที่ใช้ในกำรทดสอบครั้งนี้ พิมพ์ด้วยกระดำษปร่๊ฟ ขนำด 7.5 x 9.85 นิ้ว  

มีกำรปิดปำกเพ่ือป้องกันกำรเปิดอมำนด้วยกระดำษกำวแบบบำง (สำมำรถฉีกได้งมำย) โดยแยกเป็น 3 วิชำ 
ได้แกม ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล นอกจำกนี้
แบบทดสอบส ำรองจะถ่กสมงไปยังสนำมสอบจ ำนวนร้อยละ 3 ของแบบทดสอบทั้งหมด โดยจะถ่กบรรจุอย่ม
กลมองแรกของแตมละสนำมสอบ 
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ในซองกระดำษค ำตอบของแตมละวิชำ ยังไมมมีกำรปิดผนึก (จะปิดผนึกเฉพำะตอนสมง
กระดำษค ำตอบมำยัง สพฐ.) ภำยในซองบรรจุกระดำษค ำตอบพิมพ์ด้วยกระดำษพิเศษอยมำงดี (OMR) 
ประกบด้วยกระดำษแข็งติดใบปะหน้ำบอกรำยละเอียดวิชำที่สอบ  สถำนที่สอบ ห้องสอบ จ ำนวนที่บรรจุ 
ประกบไว้เพื่อป้องกันกำรยับ ดังภำพ 

 
 
 
 
 
 
 

กระดำษค ำตอบที่ใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ ในปี 2559 
มีด้วยกัน 2 แผมน ประกอบไปด้วย 

แผนที่ 1 กระดำษค ำตอบวิชำภำษำและกำรคิดค ำนวณ (สีเขียว) ส ำหรับใช้สอบในภำคเช้ำ 
แผนที่ 2 กระดำษค ำตอบวิชำด้ำนเหตุผล (สีมมวง) ส ำหรับใช้สอบในภำคบมำย 
นอกจำกนี้ ยังมีกระดำษค ำตอบส ำรอง (สีส้ม) จ ำนวนร้อยละ 5 ของกระดำษค ำตอบ

ทั้งหมด โดยจะถ่กบรรจุอย่มกลมองแรกของแตมละสนำมสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระดำษค ำตอบภำษำและคิดค ำนวณ  

(สีเขียว) 
กระดำษค ำตอบด้ำนเหตุผล 

(สีม่วง) 
กระดำษค ำตอบส ำรอง 

(สีส้ม) 
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กระดำษค ำตอบประกอบด้วย 3 สมวน คือ ข้อม่ลนักเรียน (จะถ่กพิมพ์เรียบร้อยมำจำกโรงพิมพ์) 
สมวนข้อสอบเลือกตอบ (นักเรียนเป็นผ่้ระบำยค ำตอบ) และข้อสอบเขียนตอบ (คร่ผ่้ตรวจข้อสอบเป็นผ่้
ระบำยคะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เอกสำรธุรกำรประจ ำสนำมสอบ ในกำรจัดสอบครั้งนี้  จะบรรจุเอกสำรธุรกำรประจ ำ
สนำมสอบใสมลงในซองแยกออกจำกกลมองข้อสอบและกระดำษค ำตอบ โดยมีเอกสำรธุรกำร ดังนี้ 

3.1) ใบรำยชื่อติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ (ติดด้ำนลมำงของอำคำรที่เป็นห้องสอบ) 
3.2) ใบรำยชื่อติดหน้ำห้องสอบแตมละห้องสอบ (2 ใบ ติดประต่หน้ำห้องและหลังห้อง) 
3.3) แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบในแตมละห้องสอบ (2 ใบ ประกอบด้วย ใบ

เซ็นชื่อส ำหรับเก็บไว้ที่ศ่นย์สอบ และใบเซ็นชื่อที่สมงไปยัง สพฐ. อยมำงละ 1 ใบ) ดังภำพ 
3.4) แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ กรณีพิเศษ (Walk in) สนำมสอบละ 2 ใบ 
3.5) แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส ำหรับผ่้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบกำรสอบ สนำมสอบละ 2 ใบ 
3.6) แบบ สพฐ.6 แบบค ำขอแก้ไขข้อม่ล สนำมสอบละ 2 ใบ 
3.7) แบบ NT1 บัญชีรับสมงแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบระหวมำงหัวหน้ำสนำม

สอบ/กรรมกำรกลำงกับกรรมกำรคุมสอบ 
3.8) แบบ NT2 บัญชีสมงจ ำนวนกลมองกระดำษค ำตอบ และเอกสำรอ่ืนๆจำกสนำมสอบ

ถึงศ่นย์สอบ 
3.9) แบบ NT3 บัญชีสมงจ ำนวนกลมองกระดำษค ำตอบ จำกศ่นย์สอบถึง สพฐ. 
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ตัวอยมำง แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบในแตมละห้องสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 กำรรับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบและเฉลย 
กำรรับสมงแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบและเฉลยในกำรสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 

ของผ่้เรียนระดับชำติ ในปีกำรศึกษำ 2559 ด ำเนินกำร ดังตมอไปนี้ 
1) สพฐ. จะท ำกำรสมงกลมองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ซองเอกสำรธุรกำรประจ ำ

สนำมสอบ กลมองสมงกระดำษค ำตอบกลับ พร้อมค่มมือไปยังศ่นย์สอบ ระหวมำงวันที่ 1-4 มีนำคม 2560 โดยให้
ผ่้แทนศ่นย์สอบเซ็นรับเอกสำรด้วยตำมวันและเวลำที่นัดหมำย 

2) สนำมสอบมำรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบที่ศ่นย์สอบเข้ำวันที่ 8 มีนำคม 2560 
3) แบบทดสอบส ำรอง (ร้อยละ 3) และกระดำษค ำตอบส ำรอง (ร้อยละ5) จะถ่กสมงไปยัง

สนำมสอบทุกแหมง โดยจะถ่กบรรจุไว้ในกลมองแรกของทุกสนำมสอบ 
4) แบบทดสอบฉบับจริงที่ใช้สอบ แบบทดสอบส ำรอง (ที่ไมมได้ใช้) และกระดำษค ำตอบ

ส ำรอง (ที่ไมมได้ใช้) เมื่อสอบเสร็จแล้วให้เผยแพรม (แจกจมำย) ให้แกมสถำนศึกษำท่ีเข้ำรมวมสอบในสนำมตมำง ๆ 
5) กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ (ที่ระบำยคะแนนเขียนตอบแล้ว) บรรจุใสมซอง

กระดำษค ำตอบสมงกลับ โดยแยกเป็น 2 ซอง คือ กระดำษค ำตอบภำคเช้ำ 1 ซอง และกระดำษค ำตอบภำค
บมำย 1 ซอง โดยน ำซองทั้งสองมำมัดรวมกันในแตมละห้องสอบ แล้วบรรจุลงในกลมองกระดำษค ำตอบขำกลับ 
(ท่ี สพฐ. สมงมำให้) สมงมำยัง สพฐ. ดังภำพ 

ส่วนข้อมูลพืน้ฐำน 

ส่วนท่ีลงลำยมือช่ือ 
ของนักเรียน 

ส่วนท่ีลงค ำรับรอง 
ของกรรมกำรคุมสอบและ

นักเรียนท่ีเข้ำสอบ 
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5) กระดำษค ำตอบเขียนตอบในแตมละห้องสอบที่ตรวจแล้วเมื่อระบำยคะแนนในกระดำษค ำตอบ

เลือกตอบเสร็จแล้ว ให้บรรจุลงในซองบรรจุกระดำษค ำตอบข้อสอบเขียนตอบที่ สพฐ. สมงมำให้ (1 ซองบรรจุ
กระดำษค ำตอบเขียนตอบ 3 วิชำ) แล้วเก็บรักษำไว้ที่ศ่นย์สอบเพ่ือกำรตรวจสอบภำยหลัง ดังภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
6) กำรสมงกระดำษค ำตอบเลือกตอบกลับมำยัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน อย่มระหวมำงวันที่ 13-15 มี.ค. 2560 โดยผ่้แทนศ่นย์สอบจะต้องสมงมอบกระดำษค ำตอบให้กับบริษัท 
รับสมงกระดำษค ำตอบตำมวันและเวลำที่นัดหมำย 

7) กำรสมงเฉลยข้อสอบเขียนตอบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะสมงเฉลย
พร้อมเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนในแตมละวิชำผมำนทำงระบบ NT Access (จะสมงไฟล์เฉลย ในวันที่ 8 มีนำคม 2560 
ทีละวิชำภำยหลังกำรสอบเสร็จในแตมละวิชำ) 

(ห้องที ่2) 

(ห้องที ่1) 

(ภำคเช้ำ) 

(ภำคบ่ำย) 



 

ตอนที่ 7  
ตำรำงสอบและข้อปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ 

7.1 ตำรำงสอบกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผ่้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ปีกำรศึกษำ 

2559 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ก ำหนดสอบในวันที ่8 มีนำคม 2560 รำยละเอียดตำมตำรำงสอบ ดังนี้ 
วันสอบ เวลำ วิชำ เวลำสอบ 

วันพุธที่ 8 มีนำคม 2560 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 
*** ประกำศผลกำรสอบวันที่ 24 เมษำยน 2560 

7.2 ข้อปฏิบัติในกำรสอบของผู้เข้ำสอบ 
7.2.1 ระเบียบกำรเข้ำห้องสอบ 

1. นักเรียนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนในกำรเข้ำห้องสอบ หรือ บัตรประจ ำตัวนักเรียน
ที่มีร่ป หรือหลักฐำนอยมำงอ่ืนที่สำมำรถใช้แสดงตัวตนของนักเรียน 

2. นักเรียนมำสำยเกิน 15 นำที ไมมมีสิทธิ์สอบในวิชำนั้น (ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวมำด้วย
กำรปฏิบัติของผ่้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548) 

3. ให้นักเรียนนั่งอย่มในห้องสอบจนหมดเวลำ 
4. ห้ำม นักเรียนน ำต ำรำ เอกสำร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสำรเข้ำห้องสอบ 
5. อนุญำต ให้นักเรียนน ำนำฬิกำเข้ำห้องสอบเฉพำะนำฬิกำธรรมดำท่ีใช้ด่เวลำเทมำนั้น 

7.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำแบบทดสอบและอนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ 
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมำในวันสอบ 
1. ดินสอด ำ 2B ใช้ส ำหรับระบำยค ำตอบ 
2. ยำงลบ 
3. กบเหลำดินสอ





 

ตอนที่ 8  
กำรรำยงำนผลกำรสอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะรำยงำนผลกำรสอบให้กับนักเรียนผ่้เข้ำสอบ 
โรงเรียน ศ่นย์สอบหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หนมวยงำนต้นสังกัด และประเทศ ผมำนระบบ  
NT Access โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

8.1 กำรรำยงำนระดับบุคคล 
นักเรียนสำมำรถเข้ำด่ผลกำรสอบโดยกำรพิมพ์เลขประจ ำตัวประชำชน ประกอบด้วยข้อม่ล

ดังนี้ 
1. ข้อม่ลพื้นฐำนของนักเรียน 
2. คมำสถิติผลกำรสอบรำยด้ำน ได้แกม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ  คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ จ ำแนกตำมระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค สังกัด และประเทศ 
3. กรำฟเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนกับคมำเฉลี่ยโรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค 

สังกัดและประเทศ 
4. คะแนนสอบรำยตัวชี้วัดและคุณภำพรำยด้ำน 

8.2 กำรรำยงำนระดับโรงเรียน 
โรงเรียนสำมำรถเข้ำด่ผลกำรสอบโดยรหัสผ่้เข้ำใช้และรหัสผมำนของโรงเรียน ประกอบด้วยข้อมล่

ดังนี้ 
1. ข้อม่ลสถำนศึกษำ 
2. คมำสถิติผลกำรสอบรำยด้ำนและภำพรวม ได้แกม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

จ ำแนกตำมระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค สังกัด และประเทศ 
3. กำรจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยตำมเขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค สังกัดและประเทศ 
4. กรำฟเปรียบเทียบผลคะแนนของโรงเรียน กับเขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค สังกัดและ

ประเทศ 
5. คะแนนสอบรำยตัวชี้วัดและคุณภำพรำยด้ำน 

8.3 กำรรำยงำนระดับศูนย์สอบหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ศ่นย์สอบสำมำรถเข้ำด่ผลกำรสอบโดยรหัสผ่้เข้ำใช้และรหัสผมำนของศ่นย์สอบ ประกอบด้วย

ข้อม่ล ดังนี้ 
1. ข้อม่ลเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. คมำสถิติผลกำรสอบรำยด้ำนและภำพรวม ได้แกม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

จ ำแนกตำมระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค สังกัด และประเทศ 
3. กำรจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยตำมจังหวัด ภำค สังกัดและประเทศ 
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4. กรำฟเปรียบเทียบผลคะแนนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับจังหวัด ภำค สังกัดและ
ประเทศ 

5. คะแนนสอบรำยตัวชี้วัดและคุณภำพรำยด้ำน 
8.4 กำรรำยงำนระดับหน่วยงำนต้นสังกัด 

ต้นสังกัดสำมำรถเข้ำด่ผลกำรสอบโดยรหัสผ่้เข้ำใช้และรหัสผมำนของต้นสังกัด ประกอบด้วย
ข้อม่ล ดังนี้ 

1. ข้อม่ลพื้นฐำนของผ่้เข้ำสอบแตมละสังกัด 
2. คมำสถิติผลกำรสอบจ ำแนกตำมสังกัด ได้แกม คะแนนเฉลี่ย สมวนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สัมประสิทธิ์กำรกระจำย คะแนนต่ ำสุด คะแนนส่งสุด 
3. กรำฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแตมละสังกัด 
4. คะแนนสอบรำยตัวชี้วัดและคุณภำพรำยด้ำนจ ำแนกตำมสังกัด 



 

ตอนที่ 9  
กำรจัดสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ หมำยถึง ผ่้เข้ำสอบที่มีควำมต้องกำรพิเศษเก่ียวกับวิธีกำร 
กระบวนกำร เครื่องมือหรือบริกำรอ่ืนใดที่ใช้ ในกำรจัดสอบแตกตมำงไปจำกเด็กทั่วไป เพ่ือให้เขำเหลมำนั้น
สำมำรถแสดงศักยภำพในกำรท ำข้อสอบได้ เชมน เด็กที่มีควำมบกพรมองทำงกำรได้ยิน เด็กที่มีควำมบกพรมอง
ทำงกำรเห็น เด็กที่มีควำมบกพรมองทำงรมำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ เด็กที่มีควำมบกพรมอง 
ทำงกำรเรียนร่้ และเดก็ออทิสติก 
9.1 กำรด ำเนินงำนส ำหรับเดก็ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ แต่ละประเภทอำจมีแนวทำง ดังนี้ 

1) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน แบมงเป็น 
 - เด็กหูตึง เด็กกลุมมนี้สำมำรถรับร่้กำรได้ยินผมำนระบบประสำทห่ได้  เพียงแตมมีระดับกำรได้ยิน 
ที่มำกกวมำปกติทั่วไปและอำจพ่ดสื่อสำรได้ไมมชัดเจน มักจะใสมเครื่องชมวยฟังเพ่ือชมวยในกำรได้ยินให้ดีขึ้น 
เด็กกลุมมนี้สำมำรถท ำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยอำจไมมต้องกำรควำมชมวยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 
 - เด็กหูหนวก เด็กกลุมมนี้ไมมสำมำรถรับร่้กำรได้ยินผมำนทำงประสำทห่ได้แม้จะใสมเครื่องชมวยฟัง  
ชมวยกำรได้ยินแล้วก็ตำม และต้องใช้ภำษำมือในกำรสื่อสำรแทนกำรใช้เสียงพ่ด แม้เด็กกลุมมนี้มีลักษณะ
ภำยนอกคล้ำยเด็กท่ัวไป แตมเขำเหลมำนี้จะมีพัฒนำกำรทำงภำษำด้อยกวมำเด็กท่ัวไปที่อำยุอย่มในระดับเดียวกัน
กำรด ำเนินกำรสอบ ควรจัดให้มีลมำมภำษำมือจำกโรงเรียนโสตศึกษำในจังห วัดนั้น ชมวยในกำรแปล
รำยละเอียดข้อสอบ เพ่ือชมวยให้เด็กห่หนวกที่เข้ำสอบมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและสำมำรถแสดงศักยภำพ  
ในกำรท ำข้อสอบได้ถ่กต้องและควรให้เวลำในกำรท ำข้อสอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 

2) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น แบมงเป็น 
 - เด็กสำยตำเลือนรำง เด็กกลุมมนี้ยังสำมำรถใช้กำรมองเห็นจำกประสำทตำที่หลงเหลือได้ เด็กกลุมมนี้
อำจจะต้องกำรให้จัดท ำข้อสอบที่มีอักษรขนำดขยำยเพ่ิมกวมำปกติ ฟอนด์ขนำด 20 พอยด์ (โดยประมำณ) 
เพ่ือสำมำรถอมำนข้อสอบด้วยตนเองได้ และอำจจะมีควำมยำกล ำบำกในกำรระบำยกระดำษค ำตอบ 
เนื่องจำกมีพ้ืนที่ก ำหนดให้ระบำยกระดำษค ำตอบในแตมละข้อขนำดเล็กมำก อำจต้องให้กรรมกำรคุมสอบ
ชมวยอนุเครำะห์ระบำยค ำตอบให้ โดยเด็กท ำค ำตอบไว้กมอนระหวมำงท ำข้อสอบและคมอยอมำนให้กรรมกำรคุม
สอบชมวยระบำยค ำตอบหรือเขียนค ำตอบให้ภำยหลัง หรือเด็กอำจให้กรรมกำรคุมสอบอมำนข้อสอบให้ฟัง  
และชมวยระบำยค ำตอบให้นักเรียนคนนั้น ๆ ตำมที่นักเรียนบอกค ำตอบก็ได้หรือกรรมกำรคุมสอบ 1 คน ตมอเด็ก  
3-5 คน โดยให้เวลำในกำรท ำข้อสอบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 
 - เด็กตำบอด เด็กกลุมมนี้ไมมสำมำรถใช้กำรมองเห็นจำกประสำทตำได้เลย ต้องใช้อักษรเบลล์  
ชมวยในกำรอมำนและท ำควำมเข้ำใจข้อสอบ ในกำรด ำเนินกำรผ่้จัดสอบแจกข้อสอบฉบับอักษรเบลล์ 
ให้นักเรียนแตมละคนโดยแยกออกมำให้สอบในห้องเฉพำะและให้มีกรรมกำรคุมสอบที่มำจำกโรงเรียน  
สอนคนตำบอดแหมงนั้น ๆ เป็นกรรมกำรคุมสอบชมวยในกำรคุมสอบและชมวยเหลือเทมำท่ีจ ำเป็น โดยกรรมกำร 
คุมสอบจะเป็นผ่้ระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบให้นักเรียนแตมละคนในชมวงท้ำยของเวลำในกำรคุมสอบ
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โดยอำจให้กรรมกำร 1 คน ชมวยนักเรียนประมำณ 3-5 คน แตมเด็กบำงคนอำจให้กรรมกำรคุมสอบเป็นผ่้อมำน
ข้อสอบให้ฟัง โดยใช้ข้อสอบปกติ ให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะเพ่ือไมมเป็นกำรรบกวนสมำธิ
ผ่้อื่น คร่อมำนข้อสอบให้ฟังและนักเรียนจะท ำมือแสดงสัญลักษณ์ค ำตอบแล้วให้กรรมกำรคุมสอบชมวยระบำย
ค ำตอบในกระดำษค ำตอบก็ได้ โดยให้เวลำเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 

3) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ 
 - เด็กมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว เชมน เด็กมีอวัยวะไมมสมสมวนหรือ 
ขำดหำยไปโดยเฉพำะแขนขำดหรือกล้ำมเนื้อแขนลีบผิดปกติ ท ำให้มีอุปสรรคในกำรเขียนค ำตอบหรือ
ระบำยค ำตอบในกระดำษค ำตอบ แตมเด็กกลุมมนี้มีควำมสำมำรถทำงสมองและสติปัญญำอย่มในระดับปกติ  
ในกำรท ำข้อสอบ ให้จัดให้เด็กเหลมำนี้สอบในห้องเฉพำะและให้มีกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรระบำย
ค ำตอบหรือเขียนค ำตอบให้นักเรียน โดยให้นักเรียนแตมละคนอมำนข้อสอบด้วยตนเองและบอกค ำตอบ  
ให้กรรมกำรชมวยเขียนค ำตอบให้และให้เวลำท ำข้อสอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30  จำกเวลำที่ก ำหนด แตมหำก 
เด็กสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเองโดยไมมต้องกำรควำมชมวยเหลือใดเป็นพิเศษ ให้เด็กคนนั้นสอบรวมกับ
เด็กทั่วไป อนึ่งควรจัดสนำมสอบส ำหรับเด็กกลุมมนี้ให้เหมำะสม เชมน ควรจัดอย่มชั้นลมำงของอำคำรเพ่ือควำม
สะดวกในกำรใช้เก้ำอ้ีรถเข็น 
 - เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสุขภำพ ได้แกม เด็กที่มีควำมเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจ ำตัวและ 
ต้องได้รับกำรรักษำอยมำงตมอเนื่อง เด็กเหลมำนี้หำกสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้ท ำข้อสอบด้วยตนเอง 
หำกไมมสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้กรรมกำรคุมสอบชมวยเขียนค ำตอบให้ โดยเด็กเป็นผ่้บอกค ำตอบ 
ให้กรรมกำรเขียน โดยเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบให้ได้ตำมควำมจ ำเป็นแตมไมมเกินร้อยละ 30 จำกเวลำที่ก ำหนด 

4) เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ เด็กเหลมำนี้จะมีบกพรมองเกี่ยวกับกำรท ำงำนของสมอง
บำงสมวนและจะแสดงควำมบกพรมองนั้นในกระบวนกำรรับร่้ในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ดังตมอไปนี้ กำรอมำน กำรเขียน 
กำรคิดค ำนวณ แตมเด็กเหลมำนี้จะมีสติปัญญำปกติเหมือนคนทั่วไป เด็กเหลมำนี้สมวนใหญมกระจำยอย่มในโรงเรียน
ทั่ว ๆ ไป ในกำรจัดสอบต้องเปิดโอกำสให้เด็กเหลมำนี้มีโอกำสในกำรท ำข้อสอบรมวมกับเด็กทั่วไปด้วย  
โดยอำจจัดให้มกีรรมกำรคุมสอบ เพ่ือชมวยควบคุมและอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกำรเฉพำะ เพรำะเด็กเหลมำนี้สำมำรถ
พ่ดค ำตอบที่ถ่กต้องได้ แตมอำจไมมสำมำรถแสดงศักยภำพของตนเองด้ำนกำรเขียนค ำตอบได้ กรรมกำรคุมสอบ
ควรอนุเครำะห์เขียนหรือระบำยค ำตอบให้เด็กเหลมำนี้ด้วย เพรำะเด็กเหลมำนี้สำมำรถพ่ดค ำตอบได้ อนึ่งหำก
เด็กสำมำรถท ำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ก็ให้นักเรียนคนนั้นท ำข้อสอบด้วยตนเอง กำรเพ่ิมเวลำอำจพิจำรณำ 
ตำมควำมเหมำะสมแตมไมมเกินร้อยละ30 ของเวลำที่ก ำหนด 

5) เด็กออทิสติก เด็กเหลมำนี้มีควำมผิดปกติของระบบกำรท ำงำนของสมองบำงสมวน ท ำให้เด็กเหลมำนี้ 
มีควำมบกพรมองของพัฒนำกำรด้ำนภำษำ ด้ำนสังคม และกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม มีควำมสนใจเฉพำะเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เด็กเหลมำนี้อำจไมมมีสมำธิในกำรท ำข้อสอบได้ตลอดกำรสอบ และหำกเด็กสำมำรถควบคุมสมำธิ
ของตนเองให้ท ำข้อสอบได้ ควรเปิดโอกำสให้เด็กเหลมำนี้มีโอกำสในกำรท ำข้อสอบได้ตำมศักยภำพที่เขำมี  
โดยให้กรรมกำรคุมสอบแยกกำรสอบออกมำเฉพำะ เพ่ือไมมเป็นกำรรบกวนสมำธิผ่้อ่ืน และเพ่ิมเวลำในกำรท ำ
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ข้อสอบให้ตำมแตมกรณีโดยไมมเกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด หำกเด็กมีศักยภำพในกำรท ำข้อสอบได้
เพียงใด ให้ถือวมำคือศักยภำพในกำรท ำข้อสอบของเด็กคนนั้นแล้ว 

หมำยเหตุ กรณีเด็กที่มีควำมบกพรมองทำงสติปัญญำ จะเป็นเด็กที่มีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ 
ต่ ำกวมำเกณฑ์เฉลี่ยและมีข้อจ ำกัดในกำรปรับตัว แตมหำกเป็นเด็กที่มีควำมบกพรมองทำงสติปัญญำที่เรียน
รมวมกับเด็กทั่วไป จะมีควำมสำมำรถในกำรเรียนได้ในระดับประถมศึกษำอย่มแล้ว อำจเปิดโอกำสให้เด็ก  
กลุมมนี้ได้เข้ำสอบด้วย โดยอำจเพ่ิมเวลำในกำรท ำข้อสอบได้แตมไมมเกินร้อยละ 30 ของเวลำที่ก ำหนด 

9.2 ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรจัดสอบเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
กรณีท่ีสนำมสอบมีเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้แกม เด็กที่มีควำมบกพรมองทำงกำร

ได้ยิน เด็กที่มีควำมบกพรมองทำงกำรเห็น เด็กที่มีควำมบกพรมองทำงรมำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ 
เด็กท่ีมีควำมบกพรมองทำงกำรเรียนร่้ และเด็กออทิสติก ขอให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ รำยงำนตัวที่ห้องอ ำนวยกำรสอบประจ ำสนำมสอบ 
เพ่ือสอบถำมข้อม่ลเกี่ยวกับห้องสอบ (กรณีไมมทรำบข้อม่ล) 

2. ให้กรรมกำรคุมสอบรับรำยงำนตัวผ่้เข้ำสอบที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรแจ้งห้องสอบและแจ้งรำยละเอียดตมำง ๆ เกี่ยวกับกำรสอบ เชมน ระเบียบกำรเข้ำสอบ 
ตำรำงสอบให้กับผ่้เข้ำสอบ เป็นต้น 

3. ให้สนำมสอบอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนกลุมมดังกลมำว ตำมควำมเหมำะสม 

9.3 หลักฐำนที่ใช้แนบประกอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ให้โรงเรียนแตมละแหมงที่มีนักเรียนเป็นนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ แนบหลักฐำน 

ที่ยืนยันสถำนภำพของผ่้เรียนไปยังศ่นย์สอบ เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ โดยมีหลักฐำน ดังตมอไปนี้ 
1. แบบคัดกรองที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษพร้อมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

(IEP) (ส ำเนำเอกสรเฉพำะหน้ำแรกและหน้ำสุดท้ำย) หรือ 
2. ใบรับรองแพทย์ 





 

ตอนที่ 10  
กำรรับ - ส่งเอกสำรกำรสอบ 

10.1 กำรรับ–ส่งระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน–ศูนย์สอบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะท ำกำรรับสมงเอกสำรประกอบกำรสอบกับ

ศ่นย์สอบแตมเพียงหนมวยงำนเดียว โดยมีก ำหนดกำร ดังตมอไปนี้ 
รำยกำร เวลำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเผยแพรมค่มมือกำรจัดสอบให้ศ่นย์สอบ
ผมำนระบบเวบไซด์ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (www.bet.obec.go.th) 

ม.ค. 60 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสมงค่มมือกำรจัดสอบให้แกมศ่นย์สอบ
และสนำมสอบแตมละแหมง (ไปพร้อมกับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ) 

1 – 4 มี.ค. 60 

ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พ้ื นฐำน จั ดสม งแบบทดสอบและ
กระดำษค ำตอบไปยังศ่นย์สอบ (ผมำนทำงบริษัทรับจ้ำงขนสมง ตำมก ำหนดกำรของ 
แตมละศ่นย์สอบ) 

1 – 4 มี.ค. 60 

ศ่นย์สอบสมงกระดำษค ำตอบกลับมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(ผมำนทำงบริษัทรับจ้ำงขนสมง ตำมก ำหนดกำรของแตมละศ่นย์สอบ) 

10 – 15 มี.ค. 60 

10.2 กำรรับ – ส่งระหว่ำงศูนย์สอบ– สนำมสอบ 
ก่อนกำรสอบ 
สนำมสอบจะต้องมำรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบที่ศ่นย์สอบในชมวงเช้ำกมอนสอบ

ของวันที่ 8 มีนำคม 2560 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ โดยมีเอกสำร ดังนี้ 
1. ค่มมือกำรจัดสอบ 
2. กลมองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
3. เอกสำรธุรกำรประจ ำห้องสอบ 
หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ 
สนำมสอบต้องรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสมงให้ศ่นย์สอบหลังเสร็จสิ้นกำรสอบ 

(ภำยในวันที่ 8 มีนำคม 2560) เพ่ือศ่นย์สอบจะได้ด ำเนินกำรสมงมอบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนตมอไป ดังนี้ 

1. กลมองกระดำษค ำตอบ ซึ่งบรรจุซองกระดำษค ำตอบเลือกตอบ และซองค ำตอบ
กระดำษเขียนตอบ ที่มจี ำนวนกระดำษค ำตอบครบถ้วนตำมใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ 

2. ใบเซ็นชื่อผ่้เข้ำสอบ 





 

ภำคผนวก ก. 
ตัวอย่ำงข้อสอบ 

วัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำต ิ
(National Test: NT) 
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ภำคผนวก ข 
ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
รำยบุคคล 





 

 
 
 
 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (National Test : NT) 
1. ข้อมูลผู้เข้ำสอบ NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 
ชื่อ – สกุล : เด็กชำยชนำธิป  ทุ้ยแป เลขที่นั่งสอบ  156 เลขประจ ำตัวประชำชน : 5 1601 00036 72 4 
โรงเรียน : กลุมมประเมินวิทยำ อ ำเภอ : เมือง จังหวัด : อุบลบุรี ขนำดโรงเรียน : ขนำดใหญม 
ภำค : กลำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ อุบลบุรี เขต 1 สังกัด : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2. คะแนนสอบ NT 

ด้ำน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนน
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดบั 
โรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ภำค สังกัด ประเทศ 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 35 20 57.14 55.02 49.28 46.89 48.39 50.71 45.68 
ด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) 35 25 71.43 51.54 49.02 46.56 41.55 46.56 42.59 
ด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) 35 30 85.71 57.22 56.34 54.41 47.64 54.41 49.18 

รวม 105 75 71.43 54.59 51.55 49.29 45.86 50.56 45.82 

3. กรำฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของนักเรียนกับค่ำเฉลี่ยโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ภำค สังกัดและประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

(ส ำหรบันกัเรียน) 
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4. คะแนนสอบ NT รำยตัวชี้วัด 

ด้ำน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 35 20 57.14     
1. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเร่ืองที่ ฟัง ด่ และอมำน 4 3 75.00     
2. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 3 1 33.33     
3. ตอบค ำถำมจำกเร่ืองที่ฟัง ด่ และอมำน 7 5 71.42     
4. บอก เลมำเร่ืองรำวที่ได้จำกกำรฟัง ด่ และอมำนอยมำงงมำยๆ 5 5 100.00     
5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นจำกเร่ืองที่ฟัง ด่ และอมำน 9 4 44.44     
6. สื่อสำรควำมร่้ ควำมเข้ำใจขอ้คิดเห็นจำกเร่ืองที่ฟัง ด่ และอมำนอยมำง
เหมำะสม 

7 2 28.57     

ด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) 35 25 71.43     
1. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อ
ตัดสินใจหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง จ ำนวนและกำร
ด ำเนินกำร ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

12 10 83.33     

2. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อ
ตัดสินใจหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เร่ือง กำรวัด ตำมขอบขมำยสิ่ง
เร้ำ 

14 10 71.42     

3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อ
ตัดสินใจหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง เรขำคณิต ตำมขอบขมำย
สิ่งเร้ำ 

3 2 66.66     

4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อ
ตัดสินใจหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง พีชคณิต ตำมขอบขมำย
สิ่งเร้ำ 

3 1 33.33     

5. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจหรือ
หำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำง  ๆใน เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อม่ลและควำมนมำจะเป็น ตำม
ขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

3 2 66.66     

ด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) 35 30 85.71     
1. มีควำมเข้ำใจในข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

5 5 100.00     

2. วิเครำะห์ข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

8 6 75.00     

3. สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหมม ออกแบบ วำงแผน บนพื้นฐำนของข้อม่ล สถำนกำรณ์ 
หรือสำรสนเทศที่ผมำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม 
ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล  

8 6 75.00     

4. สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอยมำงมีหลักกำรและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุน
ข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม คมำนิยม ควำมเชื่อ ใน
กรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรตัดสินใจหรือมีปัญหำ 

14 13 92.85     

ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

กร ั



 

ภำคผนวก ค 
ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
รำยสถำนศึกษำ 





 

 
 
 

 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (National Test: NT) 
1. ข้อมูลสถำนศึกษำ  
โรงเรียน : กลุมมประเมินวิทยำ อ ำเภอ : เมือง จังหวัด : อุบลบุรี 
ขนำดโรงเรียน : ขนำดใหญม ภำค : กลำง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อุบลบุรี เขต 1 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อุบลบุรี สังกัด : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. คะแนนสอบ NT 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดบั 

เขตพื้นที่ 
(N=104) 

จังหวัด 
(N=171) 

ภำค 
(N=8,381) 

สังกดั 
(N=32,100) 

ประเทศ 
(N=35,000) 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.02 49.28 46.89 48.39 50.71 45.68 

ล ำดับที่ 45 60 2426 14400 15750 
ด้ำนกำรคิดค ำนวณ 

(Numeracy) 
คะแนนเฉลี่ย 51.54 49.02 46.56 41.55 46.56 42.59 

ล ำดับที่ 49 84 2642 15680 17150 
ด้ำนเหตุผล 

(Reasoning Ability) 
คะแนนเฉลี่ย 57.22 56.34 54.41 47.64 54.41 49.18 

ล ำดับที่ 102 86 2696 16002 16880 

รวม 
คะแนนเฉลี่ย 54.59 51.55 49.29 45.86 50.56 45.82 

ล ำดับที่ 43 72 2264 13440 14700 
3. กรำฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน กับเขตพื้นที่ จังหวัด ภำค สังกัดและประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

(ส ำหรบัสถำนศึกษำ) 

 
 

 

 

กร ั



 

 

 
 
 
 
 
 

4. คะแนนสอบ NT รำยตัวชี้วัด 

ด้ำน 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 55.02     
1. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเรื่องท่ี ฟัง ด่ และอมำน 60.25     
2. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 54.50     
3. ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ด่ และอมำน 59.60     
4. บอก เลมำเรื่องรำวท่ีได้จำกกำรฟัง ด่ และอมำนอยมำงงมำยๆ 51.25     
5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง ด่ และอมำน 50.25     
6. สื่อสำรควำมร่้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องท่ีฟัง ด่ และอมำนอยมำงเหมำะสม 61.25     
ด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) 51.54     
1. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร ตำม
ขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

55.00     

2. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง กำรวัด ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

45.00     

3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง เรขำคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

47.20     

4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง พีชคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

53.20     

5. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจหรือ
หำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำง  ๆใน เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อม่ลและควำมนมำจะเป็น ตำม
ขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

51.60     

ด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) 57.22     
1. มีควำมเข้ำใจในข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

62.36     

2. วิเครำะห์ข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

53.25     

3. สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหมม ออกแบบ วำงแผน บนพื้นฐำนของข้อม่ล สถำนกำรณ์ 
หรือสำรสนเทศท่ีผมำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม 
ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล  

58.80     

4. สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอยมำงมีหลักกำรและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุน
ข้อโต้แย้งท่ีสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม คมำนิยม ควำมเชื่อ ใน
กรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีต้องกำรตัดสินใจหรือมีปัญหำ 

60.25     

รวมควำมสำมำรถ 3 ด้ำน 54.59     

ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 



 

 

ภำคผนวก ง 
ตัวอย่ำงแบบรำยงำน 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
รำยเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ (ศูนย์สอบ)





 

 

 
 
 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (National Test : NT) 
1. ข้อมูลสถำนศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อุบลบุรี เขต 1 ภำค กลำง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อุบลบุรี สังกัด : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. คะแนนสอบ NT 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดบั 

จังหวัด 
(N=2) 

ภำค 
(N=49) 

สังกัด 
(N=188) 

ประเทศ 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.28 46.89 48.39 50.71 45.68 

ล ำดับที่ 1 22 56  

ด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.02 46.56 41.55 46.56 42.59 

ล ำดับที่ 1 10 54  

ด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.34 54.41 47.64 54.41 49.18 

ล ำดับที่ 1 8 15  

รวม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.55 49.29 45.86 50.56 45.82 

ล ำดับที่ 1 13 22  
3. กรำฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของเขตพื้นที่ กับจังหวัด ภำค สังกัดและประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

(ส ำหรบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ) 

 
 

 

 

กร ั



 

 

 
 

4. คะแนนสอบ NT รำยตัวชี้วัด 

ด้ำน 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 55.02     
1. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเรื่องท่ี ฟัง ด่ และอมำน 60.25     
2. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 54.50     
3. ตอบค ำถำมจำกเรื่องท่ีฟัง ด่ และอมำน 59.60     
4. บอก เลมำเรื่องรำวท่ีได้จำกกำรฟัง ด่ และอมำนอยมำงงมำยๆ 51.25     
5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง ด่ และอมำน 50.25     
6. สื่อสำรควำมร่้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องท่ีฟัง ด่ และอมำนอยมำงเหมำะสม 61.25     
ด้ำนกำรคิดค ำนวณ (Numeracy) 51.54     
1. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร ตำม
ขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

55.00     

2. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง กำรวัด ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

45.00     

3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง เรขำคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

47.20     

4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำงๆ ใน เรื่อง พีชคณิต ตำมขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

53.20     

5. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจหรือ
หำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ตมำง  ๆใน เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อม่ลและควำมนมำจะเป็น ตำม
ขอบขมำยสิ่งเร้ำ 

51.60     

ด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) 57.22     
1. มีควำมเข้ำใจในข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

62.36     

2. วิเครำะห์ข้อม่ล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล 

53.25     

3. สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหมม ออกแบบ วำงแผน บนพื้นฐำนของข้อม่ล สถำนกำรณ์ 
หรือสำรสนเทศท่ีผมำนกำรวิเครำะห์ โดยใช้องค์ควำมร่้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม 
ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยมำงมีเหตุผล  

58.80     

4. สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอยมำงมีหลักกำรและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุน
ข้อโต้แย้งท่ีสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม คมำนิยม ควำมเชื่อ ใน
กรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีต้องกำรตัดสินใจหรือมีปัญหำ 

60.25     

รวมควำมสำมำรถ 3 ด้ำน 54.59     

ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

กร ั



 

 

ภำคผนวก จ 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏบิัติของผูเ้ข้ำสอบ 

ฉบับที ่2 พ.ศ.2555 และ  
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏบิัติของผูเ้ข้ำสอบ 

พ.ศ.2548 
 





 

  



 

 

 



 

 





 

 

ภำคผนวก ฉ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
(National Test: NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559





 

 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที่ ๗๓๔/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

-------------------------------- 

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่ในการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรา ๓๑ และตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานความก้าวหน้าผลการจัด
การศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้เป็นข้ อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ปรึกษา 
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
 (ที่ดูแลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
๓. ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน กรรมการ 
๔. ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก/หน่วยงานเทียบเท่ากอง กรรมการ 
 ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
๗. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
๘. ผู้แทนส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๙. ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน(กิจการพลเรือน) กรรมการ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๐. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนภูมิภาค กรรมการ 
๑๑. ผู้แทนส านักการศึกษาเมืองพัทยา กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 /ให้คณะกรรมการ... 



 

 

ให้คณะกรรมการอ านวยการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษารูปแบบ หลักการ คู่มือการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และรายงานความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และน าผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนไปใช้  
เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ คุณภาพและมาตรฐานการประเมินของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

4. ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการ (เพ่ิมเติม) คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เฉพาะเรื่อง 
ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร เพ่ือปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

ภำคผนวก ช 
ร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวย 

กำรกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 

ระดับศูนย์สอบ





 

 

(ร่ำง) 
(ส าหรับศูนย์สอบท่ีสังกัด สพฐ.) 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................. 
ที่         /๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ระดับศูนย์สอบ 

------------------------------------ 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการด าเนินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบในระดับศูนย์สอบมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................... จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ระดับศูนย์สอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) รองประธานกรรมการ 
๓. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกลุ่ม กรรมการ 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล กรรมการ 
 และนิเทศการจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอ่ืนๆที่เข้าสอบในศูนย์สอบ กรรมการ 
๗. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ กรรมการ 
๘. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ ที่เข้าสอบในศูนย์สอบ กรรมการ 
๙. ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลหรือ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ให้คณะกรรมการอ านวยการการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. วางแผน และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของศูนย์สอบ ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายที่คณะกรรมการอ านวยการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติก าหนด 

2. ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 

 /3. ตัดสินใจ... 



 

 

3. ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนของศูนย์สอบ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ เช่น คณะกรรมการด าเนินการ
ทดสอบ คณะกรรมการคณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
คณะกรรมการประจ าสนามสอบ หรือคณะท างานเฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นควร เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 (นำย.............................................) 
 ผ่้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.......................................... 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ดร.บุญรักษ ์ยอดเพชร รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผ่้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบคู่มือ 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผ่้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผ่้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยวิทยำ บัวภำรังษี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือ 
ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผ่้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ดร.สุทธิ สุวรรณปำล ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 1 

ดร.เพชรรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 

ดร.วัชรำภรณ์ จิตรมำศ ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต  1 

วมำที่พันตรีเทพนำ เครือค ำ ศึกษำนิเทศก์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกมน เขต 2 

ดร.รุมงนภำ แสนอ ำนวยผล ศึกษำนิเทศก์  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกมน เขต 3 

นำยวีระวัฒน์ วัฒนำ ผ่้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมเรือน (วันคร่ 2500) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 

นำยสุขวิทย์ ป่้ทอง ผ่้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทมำกุมม 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2 
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นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยวรำวุธ วดวีรวิทย ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะบรรณำธิกำรกิจคู่มือ 
ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผ่้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยวิทยำ บัวภำรังษี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยวรำวุธ วดวีรวิทย ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ดร.ชนำธิป ทุ้ยแป รองผ่้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

นำงณัฐพร พรกุณำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

นำยวิทยำ บัวภำรังษี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

นำงสำวศรีกันยำ ธรรมพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

นำยก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

นำงสำววิจิตรำ ศรีค ำภำ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำงสำวพัชรี ปันเด พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำงสำวณิชำบ่ล เทศถัน พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยประจักษ์ คชก่ล พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

นำยมีนำ จินำรักษ์ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

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





 

 
 


