
 

 





คำนำ 

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียน  
และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสำคัญกับความสามารถ
ด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.3) โดยกำหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้  ในปัจจุบัน 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ได้มอบนโยบายสำคัญให้แก่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั ้นพื ้นฐาน “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ดังนั ้น สำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ ่งเป็นหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องกับการวัดและประเมินคุณภาพทั ้งในระดับชั ้นเรียนและระดับชาติ จึงได้ จัดทำโครงการ 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น ในปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนตามความสมัครใจ และดำเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนทุกคน ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของตนเอง 
รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องใช้ในการวางแผนเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคนต่อไป 

สำหรับแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 โดยประกอบไปด้วย เหตุผลและความสำคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผลการประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
การแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
การบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการของสถานศึกษา เอกสารธุรการ การรายงานผลการสอบ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์สอบ และสถานศึกษา 

สำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ ที่ให้
ความร่วมมือในการดำเนินการจัดสอบ โดยยึดแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของผู ้เรียน สามารถนำข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สถานศึกษา ศูนย์สอบ และสังกัดต่อไป 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 1 
บทนำ 

1.1 เหตุผลและความสำคัญ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กำหนดให้หน่วยงาน

ต้นสังกัด มีหน้าที ่ในการส่งเสริม กำกับดูแล และตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพ  
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื ่อให้การดำเนินงานเกี ่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรา 31 และตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 มีประสิทธิภาพ และความเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้า  
ผลการจัดการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้  
การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย  
ของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
ของรัฐบาล เรื่อง การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคล
ที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั ้นแรก ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก
เขียนได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบ  
การประเมินที่เป็นรูปธรรม” และได้มอบหมายให้ สำนักทดสอบทางการศึกษา จัดบริการเครื่องมือมาตรฐาน
เพื ่อใช้วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการอ่าน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครูผู ้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลไปสู่ 
การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีการศึกษาถัดไป อีกทั้ง ทำให้ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาของผู้เรียน เพ่ือนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหาร 
จัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
เรื ่อง การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษามุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคล  
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ที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้แก้ปัญหาได้ รวมถึงนโยบายการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ข้อ 9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ 
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีนโยบายขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดสอบ 
ตามความสมัครใจ และให้บริการไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับให้สถานศึกษานำไปใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน รวมทั้ง
มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ดำเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ ่งประกอบด้วย  
4 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
2) โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 3) โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย  
สมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี และ 4) โรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน  
สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเป็นหน่วยงาน 
บริหารจัดการทดสอบและประเมินผู้เรียนในโรงเรียนดังกล่าว 

1.2 วัตถุประสงค ์
เพื ่อประเมินเชิงวิจัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื ่องของผู้เร ียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 ได้กำหนดนิยามไว้ ดังนี้ 
อ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้  
ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง 

อ่านรู้เรื ่อง หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่ เป็นคำในวงคำศัพท์ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้  
ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) 
จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สำคัญ 
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ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล  
แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ ่มเป้าหมายการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้ เร ียน (RT) คือผู ้เร ียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด 
โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ ประกอบด้วย 

1.4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.4.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1.4.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1.4.4 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
1.4.5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1.4.6 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.4.7 สำนักการศึกษาเมืองพัทยา 
1.4.8 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home school) 

1.5 ตารางการประเมิน 
ดำเนินการประเมินในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

โดยมีตารางการประเมิน ดังนี้ 
วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 

20 ก.พ. 2566 

09.00 – 09.45 น. การอ่านรู้เรื่อง 45 นาที 
พัก 30 นาที 

10.15 – 11.30 น. การอ่านออกเสียง คนละ 10 นาที 
พักกลางวัน 60 นาที 

12.30 – 15.00 น. การอ่านออกเสียง (ต่อ) คนละ 10 นาที 

1.6 ประกาศผลการประเมิน 
ประกาศผลการประเมินวันที่ 5 เมษายน 2566 

  



 

4 
 

1.7 โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.7.1 โครงสร้างเครื่องมือการประเมิน 

โครงสร้างเครื ่องมือมาตรฐานเพื ่อใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื ่อง  
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีรายละเอียดตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 

สมรรถนะ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด องค์ประกอบ 
จำนวนข้อสอบในแต่ละรูปแบบ รวม 

จำนวน
ข้อสอบ จับคู ่ เลือกตอบ เขียนตอบสัน้ ปฏิบัติจริง 

การอ่านออกเสียง 
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ 
                 ข้อความสั้น ๆ (คำท่ีมีรูปวรรณยุกต์ 
                 และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตวัสะกด 
                 ตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มี 
                 พยัญชนะควบกล้ำ คำท่ีมีอักษรนำ) 

คำ    20 

21 

ข้อความ    1 

การอ่านรู้เร่ือง 
ท 1.1 ป.1/2  บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/3  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/4  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีอ่าน 
ท 1.1 ป.1/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  
ท 1.1 ป.1/7  บอกความหมายของเครื่องหมาย 
                 หรือ สัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็น 
                   ในชีวิตประจำวัน 
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ 
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู 
                 ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ 
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการ 
                 ฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ 
                 ร้อยกรองสำหรับเด็ก 

คำ 10    

30 

ประโยค 
เล่าเรื่อง 
จากภาพ 

 

อ่านรู้เรื่อง
ประโยค 

  
 
 
 

10 

 
5 
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ขอบข่ายสาระ (สิ่งเร้า) 
    เป็นคำ ประโยค ข้อความ หรือบทร้อยกรองง่าย ๆ  ที่มีวงคำศัพท์ที่
เป็นคำประสมด้วยพยัญชนะและสระประกอบด้วยคำคล้องจอง 
ข้อความสั้น ๆ (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มี
ตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำ
ที่มีอักษรนำ) 
     คำที ่นำมาใช้ในการออกข้อสอบอยู ่ในรายงานผลการศึกษา  
คำพื้นฐานนักเรียน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1–3 ปีการศึกษา 2554  
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อักษรสูง     ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
อักษรกลาง  ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ  
อักษรต่ำ     ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
สระเสียงสั้น-ยาวที่เป็นสระเดี่ยวจำนวน 18 ตัว ประกอบด้วย สระอะ อา อิ อี อึ อือ 
อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ สระประสม 6 ตัว ประกอบด้วยสระ 
เอียะ เอีย อัวะ อัว เอือะ เอือ และสระเกิน 4 ตัว ประกอบด้วย สระอำ ใอ ไอ เอา 
สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป (ทั้งมีและไม่มีรูปวรรณยุกต์) 

1.7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 มีทั้งหมด 2 ฉบับ ได้แก ่
ฉบับท่ี 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นแบบทดสอบ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ เป็นข้อสอบแบบจับคู่คำ 10 คำ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยคมี 15 ข้อ ประกอบด้วย 

- ข้อสอบแบบเขียนประโยคเล่าเรื่องจากภาพมี 5 ภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
- ข้อสอบแบบเลือกตอบมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบมี 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ฉบับท่ี 2 การอ่านออกเสียง เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงเป็นคำ มีจำนวนคำทั้งสิ้น 20 คำ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงข้อความ มีจำนวน 1 ข้อความ ประกอบด้วย 10 ประโยค  

รวม 60-70 คำ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
  

หมายเหตุ  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 
1. การอ่านออกเสียงคำ จำนวน 20 คำ ให้คะแนนคำละ 1 คะแนน (0,1) รวม 20 คะแนน 
2. การอ่านออกเสียงข้อความ จำนวน 1 ข้อความ 10 ประโยค ให้คะแนนประโยคละ 3 คะแนน (0,1,2,3) รวม 30 คะแนน 
3. การอ่านรู้เรื่องคำ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (0,1) รวม 10 คะแนน 
4. การเล่าเร่ืองจากภาพ จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (0,1,2) รวม 10 คะแนน 
5. การอ่านรู้เรื่องประโยค จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (0,2) รวม 20 คะแนน 
6. การอ่านรู้เรื่องข้อความ จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (0,2) รวม 10 คะแนน 
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1.8 การแปลความหมายของผลการประเมิน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ในรายองค์ประกอบ รายด้านและ

ภาพรวม สามารถแปลความหมายได้ ดังต่อไปนี้ 

ความหมายในภาพรวม ระดับความสามารถ 
คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คำ ประโยค 
และข้อความในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ดีมาก 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื ่อง คำ ประโยค และ
ข้อความในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ด ี

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื ่อง คำ ประโยค และ
ข้อความในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 

พอใช้ 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คำ ประโยค 
และข้อความในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ 25 

ปรับปรุง 

1.9 กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 สพฐ. สร้างแบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน 

ของผู้เรียน (RT) และกำหนดเกณฑ์การประเมิน 
เม.ย. 65–ม.ค. 66 สพฐ. 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ. 16 ก.ย. 65 สพฐ. 
3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ. 22 ก.ย. 65 สพฐ. 
4 เผยแพร่ Test Blueprint ต.ค. 65 สพฐ. 
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 

แต่ละแห่งทำหนังสือราชการขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือ
ประเมินมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภายในวันที่  
31 ตุลาคม 65 

ศูนย์สอบ/ 
ต้นสังกัด 

6 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบการอ่านของผู้เรียน 

รุ่นที่ 1 (7-9 พ.ย. 65) 
รุ่นที่ 2 (9-11 พ.ย. 65) 

สพฐ. 

7 ศูนย์สอบ นำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษา 
ที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access 

7–18 พ.ย. 65 ศูนย์สอบ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8 สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ NT Access 

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21–26 พ.ย. 65 
 - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.–2 ธ.ค 65 
 - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-8 ธ.ค. 65 
 - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9–14 ธ.ค. 65 

21 พ.ย.– 
14 ธ.ค. 65 

สถานศึกษา 

9 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 19-26 ธ.ค. 65 สถานศึกษา 
10 ยืนยันการนำเข้าข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access ธ.ค. 65 สถานศึกษา 
11 สพฐ. ตรวจสอบและออกเลขที่นั่งสอบ 27 ธ.ค. 65– 

23 ม.ค. 66 
สพฐ. 

12 สพฐ. จัดส่งไฟล์คู่มือและไฟล์ข้อสอบผ่านระบบ NT ACCESS 1 ก.พ. 66 สพฐ. 
13 หน่วยงานต้นสงักัดในระดับภูมภิาคจัดสนามสอบและห้องสอบ ก.พ. 66 ศูนย์สอบ 
14 หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและ

เอกสารธุรการ 
ก.พ. 66 ศูนย์สอบ 

15 หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรม 
การจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 

ก.พ. 66 ศูนย์สอบ 

16 หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมภิาคประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ระดับศูนย์สอบและสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ 

ก.พ. 66 ศูนย์สอบ 

17 หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคดำเนินการจัดสอบ 20 ก.พ. 66 ศูนย์สอบ 
18 สพฐ. และหน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคตรวจเยี่ยมสนามสอบ 18–22 ก.พ. 66 สพฐ.ร่วมกับต้นสังกัด 
19 สถานศึกษานำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล 

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20–24 ก.พ. 66 
 - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.–1 มี.ค. 66 
 - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 66 
 - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7–11 มี.ค. 66 

20 ก.พ.–11 มี.ค. 
66 

สถานศึกษา 

20 ยืนยันการนำเข้าคะแนนนักเรียนผ่านระบบ NT Access มี.ค. 66 สถานศึกษา 
21 ประมวลผลคะแนนการทดสอบ เม.ย.66 สพฐ. 
22 ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 5 เม.ย. 66 สพฐ. 
23 สรุปและรายงานผลการประเมนิคุณภาพผู้เรียนต่อสาธารณชน เม.ย.66 เป็นต้นไป สพฐ. 
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1.10 การนำผลการประเมินไปใช้ในการวินิจฉัยนักเรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 

สถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และยังสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอีกด้วย โดยครูผู ้สอนสามารถศึกษาผลการประเมินความสามารถ  
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากแบบรายงานผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (R-Student 01) 
นำเสนอผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของการอ่านออกเสียงจะมีการนำเสนอผลการอ่านเป็นคำ ประโยค ข้อความ หรือบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ที่มีวงคำศัพท์ที่เป็นคำประสมด้วยพยัญชนะและสระประกอบด้วยคำคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ (คำที่มี  
รูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำท่ีมีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ 
คำที ่มีอักษรนำ) โดยมีการระบุคำที ่ใช้สอบอ่านด้วย ดังนั ้น เมื ่อพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านผิดซ้ำ ๆ  
ที่คำเดียวกัน แสดงว่า คำนั้นเป็นคำยากสำหรับนักเรียนในชั้นเรียนนั้น ครูควรต้องปรับกระบวนการสอน  
ทำความเข้าใจกับนักเรียนและฝึกให้มากขึ้น และวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งนำไปปรับ  
วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน หรือนำไปใช้เป็นประเด็นในการทำวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วย 

1.11 การวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโรงเรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 

โรงเรียนสามารถนำผลการประเมินจากแบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 01)  

แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 02) แบบรายงานผลการประเมิน

ผู้เรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละสมรรถนะ (R-School 03) แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนก

รายบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ (R-School 04) และแบบรายงานผลค่าสถิติพ้ืนฐานจำแนกรายโรงเรียน (R-School 05)  

ไปวิเคราะห์ และหาจุดที่ต้องพัฒนาของการเรียนการสอนในภาพรวม เช่น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อ่าน และ

เขียนคำที่ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องในกลุ่มพยัญชนะเสียงสูง โรงเรียนควรส่ งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาชุดฝึก 

ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน เขียน คำที่ใช้วรรณยุกต์ โดยให้ทำซ้ำ ๆ จนคล่อง ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด  

เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่โรงเรียนวิเคราะห์ได้จากผลการประเมินจะช่วยให้ครูค้นหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  

ที่เหมาะสมกับนักเรียน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนทุกคน 

และช่วยกันเสริมสร้างพ้ืนฐานการอ่านเขียนของนักเรียนให้เข้มแข็ง จนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน

ในชั้นเรียนถัดไปได้เป็นอย่างดี 

 



 

 
 

ตอนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

แนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คำนึงถึง
ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
แนวคิดเกี ่ยวกับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ  (Decentralization) และแนวคิดเกี ่ยวกับ 
ความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ความสำคัญ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี  
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า  
ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

คุณภาพของผู้เรียน 

เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม ดังนี้ 

1. สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี 
2. สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ 

4. มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตน และ
สร้างสรรค์งานอาชีพ 

5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทยภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและ
วรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย 

6. สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามกาลเทศะ และบุคคล 
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7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย 

8. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง 

เมื่อจบแต่ละช่วงชั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ดังนี้ 

ช่วงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

1. สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็ว 

2. เข้าใจความหมายและหน้าที่ของคำ 

3. นำความรู้ที ่ได้จาการอ่านมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และกำหนดแนวทาง 
การปฏิบัติได้ 

4. เลือกอ่านหนังสือท่ีเป็นประโยชน์ทั้งความรู้ และความบันเทิง 

5. ดูและเขียนแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการและจินตนาการ 

6. จดบันทึกความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 

7. จับใจความสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม สนทนา แสดงความคิดเห็นเล่าเรื่อง ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์จากเรื่องที่ฟังที่ดูได้ 

8. เข้าใจว่าภาษาไทยมีท้ังภาษาไทยกลางและภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 

9. ใช้คำคล้องจองแต่งบทร้อยกรองง่าย ๆ 

10. ท่องจำบทร้อยกรองที่ไพเราะ และนำไปใช้ในการพูดและการเขียน 

11. นำปริศนาคำทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและเล่น 

12. ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู้ และใช้ได้เหมาะสมกับ
บุคคลและสถานการณ ์

13. นำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตมีมารยาทการอ่าน  
การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

14. มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 

2.2 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการอ่านของผู้เรียน 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดให้มีการประเมิน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้  
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สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ

ข้อความสั้น ๆ 
- บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ 
คำคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วย 
คำพ้ืนฐาน คือ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ไม่น้อยกว่า 600 คำ รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 

- คำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง

ตามมาตรา 
- คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ 
- คำท่ีมีอักษรนำ 

- ตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น ๆ 
- บทร้องเล่นและบทเพลง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 

บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็น 
ในชีวิตประจำวัน 

การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ประกอบด้วย 

- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น 
ในชีวิตประจำวัน 

- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและ 
แสดงอันตราย 
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สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื ่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื ่องราว 

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ การเขียนสื่อสาร 

- คำท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
- คำพ้ืนฐานในบทเรียน 
- คำคล้องจอง 
- ประโยคง่าย ๆ 

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก

ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูท้ังที่เป็น

ความรู้ความบันเทิง 
การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง 

- เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก 
- นิทาน 
- การ์ตูน 
- เรื่องขบขัน 

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ    การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ 

   มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและ 
ไม่ตรงตามมาตรา 

   การผันคำ 
   ความหมายของคำ 

เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ    การแต่งประโยค 
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สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก 
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาคำทาย 
- บทร้องเล่น 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

2.3 ความหมายของการอ่าน 
การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 ได้กำหนดนิยามความหมายไว้ ดังนี้ 

1) การอ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยสามารถบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) 
จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สำคัญ  
ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล 
แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ 

2) การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคำใน 
วงคำศัพท์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัย 
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ (Decentralization) 
การประเม ินความสามารถด ้านการอ ่านของผู้ เร ียน (RT) ช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  1  

ปีการศึกษา 2565 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการไปยังศูนย์สอบทุกแห่ง เริ ่มตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงานบริหารจัดการ การตัดสินใจ และ 
ความรับผิดชอบ โดยมีแนวคิดสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
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ความหมายของการกระจายอำนาจ 
การกระจายอำนาจ คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก

ภาครัฐส่วนกลางให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนไปดำเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็น
การถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอำนาจดำเนินการ หรือ 
เป็นการถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการดำเนินการ 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจาย 
การกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ  

ในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำ 
เท่าที่จำเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนส่วนภูมิภาค ตามเจตนารมณ์ของประชาชน
มากขึ้น การกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที่ใหม่ ระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่ม  
ที่หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐเอง 
ก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จำกัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการที่เกิดขึ ้นในแต่ละ  
ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของส่วนภูมิภาค โดยการกระจายอำนาจ  
จากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค จะดำเนินการกระจายในสิ่ง ต่อไปนี้ 

1) การกระจายหน้าที่ เป็นกระจายภารกิจหน้าที่จากส่วนกลางที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับ 
ส่วนภูมิภาค ให้ส่วนภูมิภาครับผิดชอบดำเนินการเอง 

2) การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจดำเนินการ 
ตามหน้าทีท่ี่ส่วนกลางกระจายไปให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ 

3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมให้กับส่วนภูมิภาค 

4) การกระจายความรับผิดชอบ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่ที่รัฐ
กับผู้บริหารส่วนภูมิภาค และประชาชนร่วมกันรับผิดชอบ 

5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อมที ่มีอยู ่ในส่วนกลางให้กับ 
ส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ส่วนภูมิภาค เป็นการทำให้ส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัดการส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังศูนย์สอบที่เป็นหน่วยงานจากสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้  
การบริหารจัดการสอบสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว โดยมีการกำหนด  
ศูนย์สอบในการบริหารจัดการสอบให้สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ศูนย์สอบและสถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบในแต่ละสังกัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

สำนักงาน
ส่งเสริม 

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 

สำนัก
การศึกษา
กรุงเทพ 
มหานคร 

สำนัก
การศึกษา 
เมืองพัทยา 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด 

กระทรวง
การ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 

ร.ร. สพป. 
ร.ร. สพม. 
ร.ร. ตชด. 
ร.ร. ราชประชา 

นุเคราะห์ 
ร.ร. การศึกษา

พิเศษ 
Home school 
ศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 
ร.ร.ตาม

พระราชดำร ิ
สมเด็จพระ
กนิษฐา 
ธิราชเจ้าฯ 

ร.ร. อบต. 
ร.ร. เทศบาล 
ร.ร. อบจ. 

ร.ร. กทม. ร.ร.เมืองพัทยา (สช.
ส่วนกลาง) 
ร.ร.
เอกชน
ใน 
กทม. 

(สช. จังหวัด) 
ร.ร.เอกชน 
ใน 5 จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่  
สช.จ.สงขลา 
สช.จ.สตูล 
สช.จ.ปัตตาน ี
สช.จ.ยะลา 
สช. 
จ.นราธิวาส 

ร.ร.เอกชน 
ในจังหวัด 
ยกเว้น 5 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก ่
จ.สงขลา 
จ.สตลู 
จ.ปัตตาน ี
จ.ยะลา 
จ.นราธิวาส 

ร.ร. สาธิต 
มหาวิทยาลัย 
(จัดสอบเอง) 
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2.5 การบริการการทดสอบ 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งเอกสาร  

ไปยังศูนย์สอบแต่ละแห่งในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ NT ACCESS ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

2.5.1 สถานศึกษาที่สมัครใจดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
แจ้งความประสงค์ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำ
หนังสือขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

2.5.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจะจัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังศูนย์สอบ  
ผ่านระบบ NT Access 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 จัดส่งไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย 
1) คู่มือการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access 
2) วีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access 
3) ไฟล์ excel แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลนักเรียนเพ่ือนำเข้าระบบ NT Access 

ระยะที่ 2 จัดส่งไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย 
1) ค ู ่ม ือการประเมินความสามารถด ้านการอ ่านของผ ู ้ เร ียน  (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2) ต้นฉบับเครื่องมือประเมิน 
3) ไฟล์ PDF แบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ 
4) ไฟล์ excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพ่ือนำเข้าระบบ NT Access 

2.6 การติดตามการบริหารการทดสอบ 
2.6.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ

หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการทดสอบ ทำการติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยวิธีการสุ่ม 
2.6.2 ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในสังกัดในช่วงการทดสอบ



 

 
 

ตอนที่ 3 
การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ 

การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์สอบ บทบาท
ของคณะกรรมการศูนย์สอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1 ภารกิจของศูนยส์อบ 
ศูนย์สอบมีภาระหน้าที่และบทบาทที่สำคัญที่สุดในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบริหารการทดสอบ ซึ ่งได้ร ับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการมาจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเรื่องของการวางแผนการจัดสอบ การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบ เพื ่อให้การดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน  (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยมีภารกิจสำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 จัดทำหนังสือขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
3.1.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารธุรการ 
3.1.4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสอบ 
3.1.5 ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
3.1.6 กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ 
3.1.7 รายงานผลการทดสอบ และเผยแพร่ 

3.2 บทบาทของคณะกรรมการศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบจะมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  

ของผู ้เรียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ 
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารธุรการ 
และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ประธานศูนย์สอบ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เป็นศูนย์สอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
โดยบริหารการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
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3) ควบคุม กำกับ และติดตามให้การดำเนินการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ
และสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4) พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ และติดตามกรณีท่ีเกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบ 
ทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 

3.2.2 คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 
คณะกรรมการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากประธานศูนย์สอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) ประสานงานการรับไฟล์แบบทดสอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และจัดส่งแบบทดสอบและเอกสารธุรการไปยังสนามสอบ 
2) กำกับ และติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งข้อมูลและผลการประเมิน
เข้าระบบ NT Access (http://nt.obec.go.th) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 
4) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
5) บริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 

ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ถูกต้องตามแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2  
ทีส่นามสอบส่งมาให้ศูนย์สอบ 

7) จัดทำรายงานผลการประเมินในระดับศูนย์สอบ 
3.2.3 คณะกรรมการส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ที ่มีความเหมาะสม เพื่อใช้ในการเก็บรักษา

แบบทดสอบ 
2) ดูแล และรักษาแบบทดสอบท่ีเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
3) ควบคุม ดูแล และกำกับกับการขนส่งแบบทดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ 

3.2.4 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม มีหน้าที่ ดังนี้ 
มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบของคณะกรรมการ

ระดับสนามสอบในวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื ่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติ  

การจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ 



 

19 
 

3.2.5 กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการประเมิน โดยการบันทึกคะแนนขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
กรรมการระดับศูนย์สอบ ที่จะทำการบันทึกคะแนน ณ สนามสอบ หรือศูนย์สอบก็ได ้ซึ่งมีวิธีการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

1) นำแบบบันทึกคะแนนความสามารถด้านการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
และแบบบันทึกคะแนนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับสำเนา ไปบันทึก
คะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ Excel) ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ NT Access 

2) นำไฟล์ Excel ที ่บันทึกคะแนนความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และ
ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง เข้าสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนนักเรียน
รายบุคคล โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้รับรองและยืนยันความถูกต้อง





 

 
 

ตอนที่ 4 
การบริหารจัดการของสนามสอบ 

การบริหารจัดการของสนามสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจ และแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

4.1 ภารกิจของสนามสอบ 
ภารกิจของสนามสอบ มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
1) ก่อนการสอบ 

1.1) นำส่งข้อมูลนักเรียนในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดจากระบบ NT Access ให้ถูกต้อง 
หลังจากนั้นให้นำเข้าไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบและยืนยันการนำส่งข้อมูลนักเรียน
โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้รับรองความถูกต้อง 

1.2) ประสานงานกับศูนยส์อบเพ่ือรับแบบทดสอบและเอกสารธุรการ 
1.3) เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่สอบ 
1.4) จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกัน  

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
1.5) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส  

โคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ หรืออ่างล้างมือ 
1.6) รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบเช้าวันที่ดำเนินการจัดสอบ 
1.7) คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ำยาที ่มีส่วนผสม  

ของแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทุกครั้งก่อนเข้าสนามสอบ
หรือห้องสอบ 

2) ระหว่างการสอบ 
2.1) ให้ผู ้เข้าสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ และบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการสอบ 

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าสอบหรือปฏิบัติหน้าที่ ห้ามถอดหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในห้องสอบ  
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

2.2) ดำเนินการจัดสอบภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 

2.3) รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ 
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3) หลังการสอบ 
3.1) ให้สนามสอบจัดเก็บแบบทดสอบไว้ที่โรงเรียนตนเอง เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
3.2) บันทึกคะแนนการประเมินความสามารถด ้านการอ ่านของผ ู ้ เร ียน  (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึก
คะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) เมื่อบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนทั้ง 2 ฉบับแล้ว  
ให้กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ลงลายมือชื่อ แล้วมอบให้สนามสอบ ทำสำเนา 1 ชุด จากนั้นกรรมการคุมสอบ 
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา เพ่ือเก็บรักษาไว้ที่สนามสอบ ส่วนแบบบันทึกคะแนนฉบับจริงทั้ง 2 ฉบับ ให้สนามสอบ
นำส่งศูนย์สอบต่อไป 

3.3) นำคะแนนจากแบบบันทึกคะแนนฉบับสำเนาที่สนามสอบเก็บไว้ ไปบันทึก 
ในแบบฟอร์มบันทึกคะแนนที่ดาวน์โหลดจากระบบ NT Access ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้นำเข้าไฟล์คะแนน 
เข้าสู ่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบและยืนยันการนำส่งคะแนนนักเรียนโดยให้ผ ู ้อำนวยการ
สถานศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้รับรองความถูกต้อง 

4.2 การดำเนินการของสนามสอบ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้แทน เป็นผู้บริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแต่งตั้งกรรมการคุมสอบและกรรมการตรวจให้คะแนน ได้แก่ 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ ดังนี้ 

1) กรรมการคุมสอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ 
2) กรรมการบันทึกคะแนน ได้แก่ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการ

ใช้โปรแกรม Excel 
3) กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

4.3 บทบาทของสนามสอบ 
1) ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.1) ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพื่อทำความเข้าใจเกี ่ยวกับ
กระบวนการจัดสอบและข้ันตอนการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบ 

1.2) เตรียมความพร้อมสถานที่สอบ 
1.3) รับแบบทดสอบ และเอกสารธุรการ ระหว่างศูนย์สอบและสนามสอบ 
1.4) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม และโปร่งใส 
1.5) ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู ่ระบบ NT Access ให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วนก่อนนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NT Access 
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1.6) ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ
กรรมการคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NT Access 

1.7) หลังเสร็จสิ้นการสอบ ให้นำส่งเอกสารประกอบการสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 
- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

2) กรรมการคุมสอบและกรรมการตรวจให้คะแนน 
กรรมการคุมสอบและกรรมการตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน  

โดยพิจารณาตามความเหมะสม อาจเป็นครูผ ู ้สอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

2.1) ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

2.2) กำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภายในห้องสอบ
และบริเวณใกล้เคียง 

2.3) รับแบบทดสอบจากประธานสนามสอบหรือผู ้แทน ตรวจนับแบบทดสอบ 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.4) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ดังนี้ 

2.4.1) การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
- กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมการคุมสอบดำเนินการตามคำชี้แจงในแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
- กรรมการเก็บแบบทดสอบหลังจากหมดเวลา 
- กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน  

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
- กรรมการคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

การอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน
ให้เรียบร้อย 

- กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง และส่งคืนประธาน
สนามสอบหรือผู้แทน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนามสอบทำสำเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) 
จำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เก็บไว้ทีส่นามสอบ 
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2.4.2) การทดสอบการอ่านออกเสียง 
กรรมการคุมสอบการอ่านออกเสียง คือ กรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน  

โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งกรรมการคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างน้อยจำนวน 1 คน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึก

คะแนน 1) โดยตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้าสอบ 
- พูดคุยทักทายกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดหรือ

ความกดดัน 
- สรุปคะแนนจากแบบทดสอบฉบับนักเรียน ที่กรรมการคนที่ 2 ดำเนินการสอบ

เรียบร้อยแล้ว จากนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบการบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลายมือชื่อ

กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง และส่งคืนประธาน

สนามสอบหรือผู้แทน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนามสอบทำสำเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึก

คะแนน 1) จำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เก็บไว้ที่สนามสอบ 
กรรมการคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมการคุมสอบอ่านคำชี ้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับแนวทางการอ่าน  

ดังนี้ เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 10 นาที นักเรียนคนใดที่อ่านได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลา ก็สามารถยุติ 

การทดสอบได ้

- ให้นักเรียนทดสอบการอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียน 
อ่านทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพาะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่านออกเสียงให้กรรมการทำเครื่องหมาย  ในช่องของ
คำท่ีนักเรียนอ่านออกเสียงถูกต้อง และทำเครื่องหมาย X ในช่องคำที่นักเรียนอ่านออกเสียงผิด 

- ให้นักเรียนอ่านออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นาที ถ้านักเรียน
อ่านยังไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดอ่านทันที (กรณีนักเรียนอ่านไม่ได้ กรรมการคุมสอบสามารถบอกให้นักเรียน
ข้ามไปอ่านคำต่อไปก่อน แล้วสามารถย้อนกลับมาอ่านคำเดิมได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมการที่ประเมินแล้ว ให้กรรมการคนที่ 1 บันทึก
คะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ดำเนินการสอบอ่านออกเสียงจนครบทุกคน 
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- กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง และส่งคืนประธาน
สนามสอบหรือผู้แทน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนามสอบทำสำเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึก
คะแนน 1) จำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เก็บไว้ที่สนามสอบ 

2.5) รายงานประธานสนามสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้น และ
ห้ามบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าบริเวณห้องสอบ 

2.6) รักษาความลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่นดูหรือ
ถ่ายรูปแบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 

3) กรรมการบันทึกคะแนน 
3.1) นำแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึก

คะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับสำเนา ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน 
(ไฟล์ Excel) ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ NT Access 

3.2) ตรวจสอบคะแนนนักเรียนรายบุคคล และนำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว  
เข้าสู่ระบบ NT Access โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้รับรองและยืนยันความถูกต้อง 

4) นักการภารโรง 
4.1) อำนวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบ โดยดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
4.2) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
4.3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบหรือผู้แทน 

4.4 แนวปฏิบัติในการอ่านออกเสียง 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ 
ที่ควบคุมการสอบอ่านออกเสียง เพ่ือให้การบริหารจัดการสอบมีความชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1) ก่อนการดำเนินการสอบ 
กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1) ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด 
1.2) ทำความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับบทบาทหน้าที ่ในการทดสอบและแนวทาง 

การสรุปผลการประเมินของผู้เข้าสอบ 
1.3) ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าสอบและรายชื่อของผู้เข้าสอบ เพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อน 

ในการกรอกคะแนน 
1.4) จัดห้องแยกออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องสอบอ่านออกเสียง และห้องพักนักเรียนที่รอ 

เข้าสอบอ่านออกเสียง โดยห้องท้ังสองต้องเป็นห้องท่ีเก็บเสียง และไม่สามารถไดย้ินเสียงจากอีกห้องหนึ่งได้ 
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2) ระหว่างดำเนินการสอบ 
2.1) แนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบคนที่ 1 ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1.1) เตรียมนักเรียนให้เข้าสอบ 
2.1.2) พูดคุยทักทายกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เพื ่อไม่ให้เกิดความเครียดหรือ 

ความกดดัน 
2.2) แนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบคนที่ 2 ดำเนินการ ดังนี้ 

2.2.1) ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับแนวทางการอ่าน ดังนี้ 
- เวลาที ่ใช้ในการทดสอบ 10 นาที นักเรียนคนใดที ่อ่านได้ครบถ้วน  

เสร็จก่อนเวลา ก็สามารถยุติการทดสอบได้ 
- การสอบอ่านในแต่ละข้อ ถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านได้ อนุญาตให้

นักเรียนข้ามไปสอบข้อต่อไปก่อนได้ และถ้ายังมีเวลาเหลือสามารถย้อนกลับไปอ่านข้อเดิมที่ข้ามได้ 
2.2.2) ดำเนินการสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียนทีละคน ตามจำนวนในแต่ละ

ห้องสอบ 
3) หลังการดำเนินการสอบ 

กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ดำเนินการ ดังนี้ 
3.1) ตรวจสอบคะแนนนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ถูกต้อง แล้วนำมาบันทึกลงใน 

แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
3.2) นำแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึก

คะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) บรรจุลงในซองแบบทดสอบ เพ่ือเตรียมนำส่งผลการประเมิน 
บันทึกลงในโปรแกรม NT Access



 

 
 

ตอนที่ 5  
เอกสารประกอบการประเมิน 

เอกสารประกอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 ในส่วนนี้ เป็นการนำเสนอเกี ่ยวกับเอกสารที ่จัดส่งไปยังศูนย์สอบและสนามสอบ  
การรับข้อสอบ และเฉลย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

5.1 เอกสารที่จัดส่งไปยังศูนย์สอบ 
เอกสารที ่ส ่งไปยังศูนย์สอบแต่ละแห่งส ่งในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ NT ACCESS 

ประกอบด้วย (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
1) ไฟล์คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 
2) ไฟล์แบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน และแบบบันทึกคะแนน 
3) แบบบันทึกคะแนน แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง  

(แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) 
4) ไฟล์ excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพ่ือนำเข้าระบบ NT Access 
5) ไฟล์วีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access 
6) ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access 

5.2 การรับแบบทดสอบ 
การรับแบบทดสอบ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) สพฐ. จัดส่งไฟล์แบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน และแบบบันทึกคะแนน ในรูปแบบ 

ไฟล์ PDF ผ่านระบบ NT ACCESS พร้อมแนวทางไปยังศูนย์สอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
2) สนามสอบรับแบบทดสอบที่ศูนย์สอบในช่วงเช้าของวันสอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 
3) แบบทดสอบ เมื่อดำเนินการสอบเสร็จสิ้นให้สนามสอบเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อไป 
 

 

 





 

 
 

ตอนที่ 6 
การดำเนินการใช้งานระบบ NT Access 

การดำเนินการใช้งานระบบ NT Access ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอวิธีการเข้าสู่ระบบ NT Access 

การส่งข้อมูลนักเรียนและการนำผลการประเมินเข้าสู ่ระบบ NT Access โดยบันทึกคะแนนลงในไฟล์  

เพ่ือนำผลไปใช้ประมวลผล วิเคราะห์ และรายงานผลต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

6.1 ช่องทางการเข้าสู่ระบบ NT Access ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) การเข้าสู่ระบบ NT Access มีวิธีการดำเนินการ โดยค้นหาที่ https://www.google.co.th 

ในช่องค้นหาพิมพ์ (1) “NT Access”คลิก (2) ระบบบริหารจัดการสอบ 

 
2) คลิกเลือก “การอ่าน ป.1” 
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3) กรอก (1) “รหัสผู้ใช้” (User ID) และ (2) “รหัสผ่าน” (Password) ของศูนย์สอบ

หรือสถานศึกษา แล้วคลิก (3) “เข้าใช้งานระบบ” ตามลำดับ (กรณีสถานศึกษาไม่ทราบรหัสผู้ใช้และ

รหัสผ่าน ให้ประสานศูนย์สอบ) 

 

6.2 การใช้งานระบบ NT Access 
ก่อนเริ ่มใช้งานระบบ NT Access ให้ดาวน์โหลดคู ่มือการใช้งานระบบมาศึกษาก่อน  

โดยดำเนินการ ดังนี้ 
1) Log in เข้าระบบ โปรแกรมจะระบุชื่อผู้เข้าใช้ระบบ ตรงมุมบนด้านขวามือ 
2) คลิกเลือก “คู่มือการใช้งานระบบ” 
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6.3 การยืนยันข้อมูลพื้นฐานศูนย์สอบและสนามสอบ 
1) ในกรณี ศูนย์สอบหรือสนามสอบเข้าใช้งานระบบ NT Access เป็นครั้งแรก เมื่อทำการ 

Log in เข้าสู ่ระบบ NT Access ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันความถูกต้อง ให้คลิก “OK” เพื ่อยืนยัน 
ความถูกต้องของข้อมูลศูนย์สอบและสนามสอบ ดังภาพ 

 

2) เมื่อทำการ Log in และคลิก “OK” แล้ว ให้ศูนย์สอบหรือสนามสอบทำการตรวจสอบ 
กรอกข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน หากตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิก  
ช่อง (1)  ยืนยันความถูกต้องที่ได้ระบุไว้ เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏ   จากนั้น คลิก (2) ปุ่ม “บันทึก” 
และคลิก (3) ปุ่ม “OK” 

 
3) หากดำเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 
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6.4 การตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบและสถานศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
ในแต่ละปีการศึกษาศูนย์สอบและสถานศึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์สอบ

และสถานศึกษาให้ถูกต้อง โดยมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบและสถานศึกษา สามารถดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
6.4.1 การตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบ 

1) ให้คลิก (1) “ข้อมูลเขตพื้นที่/ศูนย์สอบ” และดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลศูนย์สอบ
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก (2) “บันทึก” 

 
 

หมายเหตุ: ช่องข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก จะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่ด้านหลังของช่องข้อมูลนั้น 
2) หากทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 
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3) ในกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความเตือนและแจ้งให้ทราบว่าส่วนใดผิด  
ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข จึงสามารถบันทึกข้อมูลได้ 

 
6.4.2 การตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบ 

1) คลิกเมนู (1) “ข้อมูลโรงเรียน” เลือกเมนูย่อย (2) “1.ข้อมูลโรงเรียน” และดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลศูนย์สอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เมื ่อตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
คลิก (3) “บันทึก” 

 
หมายเหตุ: ช่องข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก จะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่ด้านหลังของช่องข้อมูลนั้น  
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2) หากทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 

 

3) ในกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความเตือนและแจ้งให้ทราบว่าส่วนใดผิด  
ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข จึงสามารถบันทึกข้อมูลได้ 

6.5 การตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในศูนย์สอบ การเพิ ่มสถานศึกษาเข้าศูนย์สอบ และการลด
สถานศึกษาออกจากศูนย์สอบ ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
6.5.1 การตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในศูนย์สอบ 

1) คลิกเมนู (1) “ข้อมูลโรงเรียน” แล้วเลือกเมนูย่อย (2) “1. ข้อมูลโรงเรียน (บริหารการ
จัดสอบ)” เมื่อปรากฏข้อมูลสถานศึกษา คลิกปุ่ม (3) “แสดงข้อมูล” และคลิกเลือก (4) “ชื่อสถานศึกษา” 
ที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียด 
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2) ในหน้ารายละเอียกข้อมูลรายสถานศึกษา ให้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา 
ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แล้วคลิก (5) “บันทึก” จากนั้นระบบจะให้ยืนยันการบันทึก คลิก (6) “ตกลง” 

 
3) หากทำการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 
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6.5.2 การเพิ่มสนามสอบเข้าศูนย์สอบ 
1) คลิกเมนู (1) “ข้อมูลโรงเรียน” แล้วเลือกเมนูย่อย (2) “1. ข้อมูลโรงเรียน (บริหารการจัดสอบ” 

เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลสถานศึกษา คลิก (3) “เพิ่มโรงเรียนเข้าศูนย์สอบ” 

 
2) ระบบจะปรากฏหน้าเพิ่มโรงเรียนเข้าศูนย์สอบ ให้เลือก (4) “เงื่อนไขในการค้นหา

สถานศึกษา” โดยสามารถเลือกจากสังกัด จังหวัดที่ตั้ง อำเภอ หรือสถานะการจัดสอบ ซึ่งเงื่อนไขในการค้นหา
ศูนย์สอบสามรถเลือกได้หลายสถานะ แล้วคลิก (5) “ค้นหาโรงเรียน” 
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3) ให้คลิกเลือก (6) “เลือกสถานศึกษา” ที่ต้องการเพิ่มเข้าศูนย์สอบ โดยคลิกที่ ☐  

ทำเครื ่องหมายถูก ☑ เมื ่อเล ือกสถานศึกษาที ่ต ้องการเพิ ่มเข้าศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิก  
(7) “เพิ่มโรงเรียนเข้าศูนย์สอบ” ระบบจะปรากฏหน้าต่าง การยืนยันการบันทึกข้อมูล คลิก (8) “ตกลง” 

 
4) หากดำเน ินการบันทึกข ้อมูลเสร ็จเร ียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต ่าง ด ังภาพ  

คลิก “ตกลง” 
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6.5.3 การลดสถานศึกษาออกจากศูนย์สอบ 
1) คลิกเมนู (1) “ข้อมูลโรงเรียน” แล้วเลือกเมนูย่อย (2) “1. ข้อมูลโรงเรียน (บริหาร

การจัดสอบ” เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลสถานศึกษา คลิก (3) “แสดงข้อมูล” 

 
2) เมื่อปรากฏรายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ในศูนย์สอบ ให้คลิกเลือก (4) “เลือกสถานศึกษา” 

ที่ต้องการนำออกจากศูนย์สอบ โดยคลิกที่ ☐ ทำเครื่องหมายถูก ☑ เมื่อเลือกสถานศึกษาเรียบร้อย  
ให้คลิก (5) “ลดโรงเร ียนออกจากศูนย์สอบ”  แล้วจะปรากฏหน้าต่าง การยืนยันการลบข้อมูล  
คลิก (6) “ตกลง” 

 
3) หากทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ 21 – 26 พ.ย. 65 

ภาคกลาง  

ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 2 ธ.ค 65 

ภาคใต้  

ระหว่างวันที่ 9 – 14 ธ.ค. 65 

ภาคเหนือ  
ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธ.ค. 65 

6.6 การนำเข้าข้อมูลนักเรียน และการยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบ NT Access สามารถดำเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

สถานศึกษาต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเข้าสู ่ระบบ NT Access 

ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งช่วงเวลาในการนำเข้าจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้ 

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2565 
2) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 
3) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2565 
4) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2565 
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6.6.1 การดาวน์โหลดไฟลแ์บบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักเรียนจากระบบ NT Access 
1) คลิกเมนู (1) “ข้อมูลนักเรียน” แล้วเลือกเมนูย่อย (2) “1.ข้อมูลนักเรียน และยืนยัน

ข้อมูลนักเรียน” 

 

2) คลิกปุ่ม (3) “ดาวน์โหลดข้อมูล” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักเรียน  
ซึ่งเป็นไฟล์ Excel สำหรับสถานศึกษาที่ประสงค์จะนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าเป็นรายสถานศึกษา 
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3) ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่อง กรณีเป็นเด็กพิเศษ 
ให้เลือกประเภทของเด็กพิเศษตามที่ระบบกำหนด (นักเรียน 1 คน สามารถเลือกประเภทเด็กพิเศษ 
ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น) บันทึกข้อมูลในไฟล์ Excel “ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ได้มาจากการดาวน์โหลด
เด็ดขาด” 

 
4) ก่อนนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access ให้ผู ้กรอกข้อมูลตรวจสอบข้อมูล 

ของนักเรียนให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามคำแนะนำการกรอกข้อมูลในระบบ ดังนี้ 

 
สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลข 13 หลัก หรือนักเรียนที่ไม่มีเลข G ให้กรอกรหัสโรงเรียน 10 หลัก 

ตามด้วย 001, 002, ... ตามลำดับ เช่น โรงเรียน ก (รหัสโรงเรียน 1234567899) ด.ช.สมชาย คชกูล 
และด.ญ.สมหญิง ทุ้ยแป ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน โรงเรียนจึงกำหนดให้เลขประจำตัวนักเรียน 
ของ ด.ช.สมชาย คชกูล คือ 1234567899001 ส่วน ด.ญ.สมหญิง ทุ้ยแป คือ 1234567899002 
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6.6.2 การนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access มีวิธีดำเนินการ 2 วิธี ดังนี้ 
1) วิธีที่ 1 การนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access ด้วยไฟล์ Excel 

1) คลิกเมนู (1) “ข้อมูลนักเรียน” แล้วเลือกเมนูย่อย (2) “2.นำส่งข้อมูลนักเรียน” 

 
2) คลิกปุ่ม (3) “เลือกไฟล์” เพื่อนำไฟล์ (4) “ไฟล์ Excel บันทึกข้อมูลนักเรียน”  

ที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว นำเข้าระบบ จากนั้นให้คลิกปุ่ม (5) “นำส่ง” 

 
3) หากนำส่งข้อมูลนักเรียนเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 
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4) ในกรณีโรงเรียนนำเข้าข้อมูลเด็กพิเศษ ระบบจะให้ดำเนินการยืนยันการนำส่งอีกครั้ง 
ให้โรงเรียนตรวจสอบประเภทเด็กพิเศษให้ถูกต้อง และคลิกปุ่ม “ยืนยันการนำส่ง” 

 
5) เมื่อคลิก “ยืนยันการนำส่ง” ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 

 
6) คลิกปุ่ม “ตกลง” ให้สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้  (1) ชื่อศูนย์สอบ 

(2) ชื่อโรงเรียน (3) ระดับชั้น และ (4) ข้อมูลนักเรียน โดยเฉพาะ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะต้องนำไปรายงานผลการทดสอบของผู้เรียน 
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7) กรณี พบข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งเตือน ดังภาพ ให้คลิก (1) “ตกลง” 

 
8) สถานศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดในไฟล์ Excel ให้ถูกต้อง ตามคำแนะนำ 

ของระบบในช่อง (2) “ข้อผิดพลาดที่พบ” 

9) เมื่อแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Excel เดิมเรียบร้อย ให้นำส่งไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบอีกครั้ง  
ซึ่งข้อมูลที่นำส่งใหม่จะไปแทนที่ข้อมูลเดิม (ข้อมูลเดิมจะถูกระบบนำออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะแสดง
ข้อมูลใหม่ที่นำเข้าครั้งล่าสุดเท่านั้น) หากนำส่งข้อมูลนักเรียนสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ ให้คลิก 
“ตกลง” 
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2) วิธีที่ 2 การนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access แบบรายบุคคล 
1) คลิกเมนู (1) “ข้อมูลนักเรียน” แล้วคลิกเลือกเมนูย่อย (2) “1. ข้อมูลนักเรียน และ

ยืนยันข้อมูลนักเรียน” แล้วคลิกปุ่ม (3) “เพิ่มข้อมูลนักเรียน” 

 

2) ให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะข้อที่มี ✱ 
เมื่อกรอกข้อมูลนักเรียนเรียบร้อย ให้คลิก (4) “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ 
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3) เมื่อคลิก “บันทึก” ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก (5) “ตกลง” เพื่อยืนยัน 
การบันทึก 

 
4) หากทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ คลิก “ตกลง” 

 
 

6.6.3 ขั้นตอนการตรวจสอบการนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access 
1) ให้เลือกเมนู (1) “ข้อมูลนักเรียน” แล้วเลือกเมนูย่อย (2) “นำส่งข้อมูลนักเรียน” 

จากนั้นคลิกปุ่ม (3) “ตรวจสอบการนำส่งครั้งล่าสุด 
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2) หากนำส่งข้อมูลนักเรียนสำเร็จ จะปรากฏ ดังภาพ 

 
6.6.4 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน มี 2 วิธี ดังนี ้

1) วิธีที่ 1 แก้ไขข้อมูลนักเรียนในไฟล์ Excel 
1) โดยการคลิกเมน ู(1) “ข้อมูลนักเรียน” เลือกเมนูย่อย (2) “ข้อมูลนักเรียน และยืนยัน

ข้อมูลนักเรียน” แล้วคลิกปุ่ม (3) “ดาวน์โหลดข้อมูล” เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากระบบ และนำไฟล์
มาแก้ไข หรือแก้ไขจากไฟล์ Excel ก่อนทีจ่ะนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access 
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2) เมื ่อแก้ไขข้อมูลนักเรียนเรียบร้อย ให้นำส่งไฟล์ Excel ใหม่อีกครั ้ง โดยคลิกเมนู  
(4) “ข้อมูลนักเรียน” เลือกเมนูย่อย (5) “นำส่งข้อมูลนักเรียน” แล้วคลิกปุ่ม (6) “เลือกไฟล์” จะพบไฟล์ Excel  
ในคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม (7) “นำส่ง” เพ่ือนำส่งไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ NT Access 

 

2) วิธีที่ 2 แก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบแบบรายบุคคล 
1) โดยการคลิกเลือกเมนู (1) “ข้อมูลนักเรียน” เลือกเมนูย่อย (2) “ข้อมูลนักเรียนและ

ยืนยันข้อมูลนักเรียน” แล้วคลิกปุ่ม (3) “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงรายชื่อของนักเรียน โดยให้คลิกเลือก 
(4) ชื่อของนักเรียนที่ต้องการแก้ไข 
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2) ระบบจะปรากฏข้อมูลนักเรียนที ่ต้องการแก้ไข ให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง  
แล้วคลิกปุ่ม (5) “บันทึก” หรือต้องการลบข้อมูลนักเรียนคนนี้ออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม (6) “ลบ” 

 
3) และสามารถลบข้อมูลนักเรียนได้ในหน้าข้อมูลนักเรียน โดยคลิก (7) “เลือกนักเรียน” 

ที่ต้องการลบออกจากระบบ โดยคลิกที่ ☐ ทำเครื่องหมายถูก ☑ แล้วคลิกปุ่ม (8) “ลบ” จากนั้นให้ยืนยัน
การลบข้อมูล โดยคลิก “ตกลง” 

 
4) หากดำเนินการลบข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ ให้คลิก “ตกลง” 
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6.6.5 การยืนยันข้อมูลนักเรียนที่ส่งเข้าระบบ NT Access 
1) เมื่อนำเข้าส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access และตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 

ให้ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ให้คลิกเลือกเมนู (1) “ข้อมูลนักเรียน” แล้วเลือกเมนูย่อย (2) “นำส่งข้อมูล
นักเรียน” แล้วคลิกปุ่ม (3) “แสดงข้อมูล” 

 
2) จะพบ (4) “แถบสีแดง” แสดงว่ายังไม่ได้ทำการยืนยันข้อมูลนักเรียน ให้คลิก  

(5) “สถานศึกษายืนยันข้อมูลนักเรียน” เน้นย้ำก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียน ควรตรวจสอบข้อมูล
นักเรียนให้ถูกต้อง และครบถ้วนก่อน 
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3) จากนั้น คลิก (6) “ตกลง” เพื่อยืนยันการการยืนยันข้อมูลนักเรียน หรือคลิกยกเลิก 
ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลใหม ่

 
4) หากดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ ให้คลิก 

“ตกลง” 

 
5) เมื่อทำการยืนยันข้อมูลนักเรียนเสร็จ (1) “แถบสีเขียว” แสดงว่าทำการยืนยันข้อมูล

นักเรียนที่ได้นำเข้าระบบ NT Access แล้ว และเมื่อยืนยันข้อมูลนักเรียนแล้ว (2) “ปุ่มสถานศึกษายืนยัน
ข้อมูลนักเรียน” จะหายไป 
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6.7 การนำส่งคะแนนนักเรียน และการยืนยันคะแนนนักเรียนในระบบ NT Access 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้บริการประมวลผลและรายงานผล 

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ผ่านระบบ NT Access โดยให้

สถานศึกษานำคะแนนของนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2566

โดยแบ่งช่วงเวลาในการนำเข้าจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้ 

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 
2) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566 
3) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2566 
4) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2566 

  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.พ. 66 

ภาคเหนือ  

ระหว่างวันที่ 2 - 6 มี.ค. 66 

ภาคกลาง  

ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 66 

ภาคใต้  

ระหว่างวันที่ 7 – 11 มี.ค. 66 
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6.7.1 การเข้าสู่ระบบนำส่งคะแนนนักเรียน 
การเข้าสู่ระบบนำส่งคะแนนนักเรียน โดยคลิกเลือกเมนู (1) “ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT” 

แล้วคลิกเลือก (2) “การอ่าน ป.1” จะปรากฏหน้า Login (3) “กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน” แล้วคลิกปุ่ม 
(4) “เข้าสู่ระบบ” 
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6.7.2 การดาวน์โหลดไฟล์ Excel กรอกคะแนนนักเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 การดาวน์โหลดไฟล์ Excel เป็นไฟล์ ZIP 

1) ให้คลิก (1) “ดาวน์โหลดไฟล์นำส่งคะแนน” จะได้เป็นไฟล์ ZIP และในกรณีที่ใช้ 
User ศูนย์สอบ ในการนำส่งคะแนนนักเรียน ศูนย์สอบต้องเลือกสถานศึกษาที่ต้องการนำส่งคะแนนนักเรียนก่อน 

 
2) เมื่อได้ไฟล์ .ZIP ให้ดำเนินการแตกไฟล์ โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ ZIP ที่ได้มาจากการ

ดาวน์โหลด แล้วคลิกขวาเลือก (2) “Extract Here” หลังจากแตกไฟล์ ZIP จะได้เป็นไฟล์ Excel จำนวน 2 ไฟล์ 
ประกอบด้วย 1) ไฟล์ห้องสอบปกติ 2) ไฟล์ห้องสอบพิเศษ “ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ท่ีได้มาจากการดาวน์โหลด
เด็ดขาด” 
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วิธีที่ 2 การดาวน์โหลดไฟล์ Excel เป็นรายห้องสอบ 
1) ให้คลิกเลือก (1) “ชื่อห้องสอบ” ประกอบด้วย 1) ห้องสอบปกติ 2) ห้องสอบพิเศษ 

เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel เป็นรายห้องสอบ ZIP และในกรณีที่ใช้ User ศูนย์สอบ ในการนำส่งคะแนนนักเรียน 
ศูนย์สอบต้องเลือกสถานศึกษาท่ีต้องการนำส่งคะแนนนักเรียนก่อน 

 
2) เมื่อเลือกห้องสอบที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์นำส่งคะแนนนักเรียนแล้ว ให้คลิกปุ่ม 

(2) “ดาวน์โหลดไฟล์นำส่งคะแนน” จะได้เป็นไฟล์ Excel ของห้องสอบที่เลือก ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ได้มาจาก
การดาวน์โหลดเด็ดขาด” 
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6.7.3 การกรอกคะแนนนักเรียน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 การกรอกคะแนนนักเรียน ในรูปแบบไฟล์ Excel และการนำส่งไฟล์ Excel เข้าสู่

ระบบ NT Access 
1) การกรอกคะแนนนักเรียน ในรูปแบบไฟล์ Excel 

เปิดไฟล์ Excel ที ่ได้จากระบบ NT Access แล้วคลิก (1) “เลือกวิชา” เลือกวิชา 
ที่ต้องการกรอกคะแนน แล้ว (2) “กรอกคะแนน” กรอกคะแนนให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 2 ด้าน และทุกข้อ 
กรณีที่นักเรียนขาดสอบ ให้เลือกที่ช่องสถานการณ์สอบ คลิดเลือกสถานะ (3) “ขาดสอบ” โดยไม่ต้อง
กรอกคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้คลิก (4) “บันทึก” “ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ได้มาจากการดาวน์โหลด
เด็ดขาด” 
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ตัวอย่างการกรอกคะแนนความสามารถด้านการอ่านออกเสียง 

 
 

ตัวอย่างการกรอกคะแนนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 
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2) การนำส่งไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ NT Access 
1) หน้าหลัก ให้คลิก (1) “นำส่งไฟล์คะแนนเข้าระบบ” และในกรณีที่ใช้ User ศูนย์สอบ 

ในการนำส่งคะแนนนักเรียน ศูนย์สอบต้องเลือกสถานศึกษาที่ต้องการนำส่งคะแนนนักเรียนก่อน 

 
2) คลิกปุ่ม (2) “เลือกไฟล์” เลือกไฟล์ Excel ที่ได้ดำนินการกรอกคะแนนนักเรียน

เรียบร้อย (3) “ไฟล์ Excel” คลิก (4) “เปิด” สังเกตในช่อง (2) จะมีชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม (5) “นำส่ง”  

 



 

59 
 

3) หากดำเนินการบันทึกคะแนนนักเรียนเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ  
ให้คลิก “ปิด” 

 
4) กรณีระบบแจ้งพบข้อผิดพลาด ให้ส ังเกตในช่อง “ข้อผิดพลาด” ว่าระบบแจ้ง 

พบข้อผิดพลาดอย่างไร ดังภาพตัวอย่าง แสดงว่า ด้านอ่านออกเสียง นักเรียนคนที ่ 1 กรอกคะแนน 
ไม่ครบทุกข้อ แล้วคลิก “Close” เพื่อกลับไปแก้ไขคะแนนให้ถูกต้อง และครบถ้วน แล้วบันทึกใหม่อีกครั้ง 

 
 

ตัวอย่างข้อผิดพลาด 
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วิธีที่ 2 การกรอกคะแนนนักเรียน แบบรายบุคคล (Key in) 
1) หน้าหลัก คลิกเลือก (1) “เลือกห้องสอบ” เลือกห้องสอบที่ต้องการกรอกคะแนนนักเรียน

ตามประเภทของเด็ก และในกรณีที่ใช้ User ศูนย์สอบ ในการนำส่งคะแนนนักเรียน ศูนย์สอบต้องเลือก
สถานศึกษาที่ต้องการนำส่งคะแนนนักเรียนก่อน 

 
2) เมื่อเลือกห้องสอบเรียบร้อย จะปรากฏรายชื่อผู้เข้าสอบ ให้คลิก (2) “ด้านที่ต้องการ

บันทึกคะแนน” โดยให้เลือกกรอกคะแนนนักเรียนทีละด้าน 
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3) เมื ่อเลือกด้านที ่ต้องการกรอกคะแนนแล้ว จะพบหน้าต่าง ดังภาพ ให้คลิกเลือก  
(3) “ช่องคะแนนที่ได้” เลือกคะแนนให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกข้อ กรณีมีเด็กขาดสอบ ให้เลือกสถานะ 

(4) “ขาดสอบ” ให้คลิก ☐ ทำเครื่องหมายถูก ☑ ในด้านที่ขาดสอบ หรือขาดสอบทั้ง 2 ด้าน ต้องคลิก ☐ 

ทำเครื่องหมายถูก ☑ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อกรอกคะแนนเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม (5) “บันทึก” โดยให้ดำเนินการ
กรอกคะแนนเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน 

 
 

ตัวอย่างการกรอกคะแนนการอ่านออกเสียง 
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ตัวอย่างการกรอกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง 
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4) เมื่อบันทึกคะแนนสำเร็จ ระบบจะกลับไปยังหน้าห้องสอบ เพื่อเลือกกรอกคะแนนของ
นักเรียนคนอื่น 

 
5) หากหลังดำเนินการบันทึกคะแนนเรียบร้อย ระบบแจ้งเตือนพบข้อผิดพลาด ปรากฏดังภาพ 

ให้คลิก “ปิด” เพ่ือกลับไปตรวจสอบ และแก้ไขคะแนนให้ถูกต้อง และครบถ้วนอีกครั้ง 

 
6.7.4 กรณีเด็ก Walk in 

กรณีท่ีสถานศึกษามีเด็ก Walk in สถานศึกษาต้องต้องดำเนินการเพ่ิมข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ
ก่อน จึงจะสามารถกรอกคะแนนนักเรียนเข้าสู่ระบบ NT Access ได ้

1) หน้าหลัก ให้คลิก (1) “เลือกห้องสอบ” เลือกห้องสอบให้ตรงกับประเภทของ 
เด็ก Walk in และในกรณีที่ใช้ User ศูนย์สอบ ในการนำส่งคะแนนนักเรียน ศูนย์สอบต้องเลือกสถานศึกษา 
ที่ต้องการนำส่งคะแนนนักเรียนก่อน 

 



 

64 
 

2) คลิกปุ่ม (2) “เพิ่มรายบุคคล” เพ่ือเพ่ิมข้อมูลเด็ก Walk in เข้าระบบ 

 
3) ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ประกอบด้วย คำนำหน้า ชื ่อนักเรียน นามสกุล  

เลขประจำตัวประชาชน และประเภทเด็ก ในส่วนนี้ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูล
เรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม (4) “บันทึก”  

 
4) หากดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ  

ให้คลิก “ปิด” หลังจากเพ่ิมข้อมูลเด็ก Walk in เรียบร้อย ให้กลับไปท่ีหน้าห้องสอบที่เพ่ิมเด็ก Walk in 
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5) จะปรากฏรายชื่อผู้เข้าสอบ ให้คลิก (2) “ด้านที่ต้องการบันทึกคะแนน” โดยให้เลือก
กรอกคะแนนนักเรียนทีละด้าน 

 
6) เมื ่อเลือกด้านที ่ต้องการกรอกคะแนนแล้ว จะพบหน้าต่าง ดังภาพ ให้คลิกเลือก  

(3) “ช่องคะแนนที่ได้” เลือกคะแนนให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกข้อ กรณีมีเด็กขาดสอบ ให้เลือกสถานะ 

(4) “ขาดสอบ” ให้คลิก ☐ ทำเครื่องหมายถูก ☑ ในด้านที่ขาดสอบ หรือขาดสอบทั้ง 2 ด้าน ต้องคลิก ☐ 

ทำเครื่องหมายถูก ☑ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อกรอกคะแนนเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม (5) “บันทึก” โดยให้ดำเนินการ
กรอกคะแนนเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน 
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6.7.5 การตรวจสอบคะแนนนักเรียนที่นำส่งเข้าระบบ NT Access 
เมื ่อเสร็จสิ ้นกระบวนการนำส่งคะแนนนักเรียนเรียบร้อย ศูนย์สอบและสถานศึกษาต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนนักเรียน โดยสามารถดำเนินการ ได้ดังต่อไปนี้ 
1) การตรวจสอบคะแนนนักเรียน ให้คลิก (1) “เลือกห้องสอบ” จะปรากฏข้อมูลที่ได้

นำส่งคะแนนเข้าสู่ระบบ และในกรณีที่ใช้ User ศูนย์สอบ ในการนำส่งคะแนนนักเรียน ศูนย์สอบต้องเลือก
สถานศึกษาที่ต้องการนำส่งคะแนนนักเรียนก่อน 

 
2) ให้สังเกตที่ช่องสถานะ ระบบจะแสดงผลว่า (2) “ให้คะแนนแล้ว” คือ นำส่งคะแนน

นักเรียนสมบูรณ ์
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3) หากนำส่งคะแนนนักเรียนไม่สมบูรณ์ ระบบจะแสดงผลว่า (3) “ยังไม่สมบูรณ์” คือ  
ยังไม่ได้กรอกคะแนนด้านใดด้านหนึ่ง 

 

4) หากยังไม่ได้นำส่งคะแนนนักเรียน ระบบจะแสดงผลว่า (4) “ยังไม่ให้คะแนน” คือ  
ยังไม่ได้กรอกคะแนนทั้ง 2 ด้าน 

 

5) สำหร ับการตรวจสอบคะแนนน ักเร ียน รายบ ุคคลแบบละเอ ียด ให้คล ิกที่   
(5) “รูปไอคอนดินสอ” ของนักเรียนคนนั้น ในคอลัมน์ด้านการอ่านออกเสียง หรือคอลัมน์ด้านการอ่าน 
รู้เรื่อง ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพ 
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6) หากต้องการแก้ไขคะแนนนักเรียน สามารถแก้ไขคะแนนนักเรียนได้ เมื่อแก้ไขคะแนน
นักเรียนเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม (6) “บันทึก”  

 
7) กรณีแก้ไขคะแนนนักเรียนในไฟล์ Excel ให้คลิก (7) “ดาวน์โหลดไฟล์นำส่งคะแนน” 

จากระบบ แล้วแก้ไขคะแนนนักเรียนให้ถูกต้อง 
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8) เมื่อแก้ไขคะแนนนักเรียนเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม (8) “นำส่งไฟล์คะแนนเข้าระบบ” 
เพ่ือนำส่งไฟล์ Excel เข้าระบบใหม่อีกครั้ง 

 
6.7.6 การยืนยันคะแนนนักเรียนที่นำส่งเข้าระบบ NT Access (เฉพาะสถานศึกษา) 

1) จะพบ (1) “แถบสีแดง” เป็นแถบสีแดง แสดงว่าสถานศึกษายังไม่ได้ทำการยืนยัน
คะแนนนักเรียน ให้คลิกปุ่ม (2) “สถานศึกษายืนยันข้อมูลนักเรียน” เน้นย้ำ ก่อนทำการยืนยันคะแนนนักเรียน 
สถานศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลและคะแนนนักเรียนให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทุกครั้ง 
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2) จากนั้น คลิก (3) “ใช่” เพ่ือยืนยันการการยืนยันข้อมูลนักเรียน หรือคลิกไม่ ในกรณีที่
ต้องการตรวจสอบข้อมูลและคะแนนนักเรียนใหม่อีกครั้ง 

 
3) หากดำเนินการยืนยันคะแนนนักเรียนเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ  

ให้คลิก “ปิด” 

 
4) เมื่อทำการยืนยันข้อมูลนักเรียนเรียบร้อย ให้สังเกต (4) “แถบสีเขียว” แสดงว่า

สถานศึกษาทำการยืนยันคะแนนนักเรียนที่นำส่งเข้าระบบ NT Access เรียบร้อยแล้ว และเมื่อยืนยัน
คะแนนนักเรียนแล้ว ให้สังเกต (5) จะแสดงข้อความผู้ยืนยันคะแนนนักเรียน วัน/เดือน/ปี และเวลา  
ที่ดำเนินการ 



 

 
 

ตอนที่ 7 
การรายงานผลการประเมิน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรายงานผลการประเมินให้กับผู้เข้าสอบ 
โรงเรียน ศูนย์สอบ หน่วยงานต้นสังกัด และประเทศ ผ่านระบบ NT Access โดยแบบรายงานผล 
การประเมินจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ค่าสถิติผลการประเมินรายด้าน และภาพรวม ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกเปรียบเทียบตามระดับต่าง ๆ คะแนนสอบรายองค์ประกอบ
และระดับคุณภาพรายด้าน เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.1 การรายงานระดับบุคคล (นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลโดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน) 
โดยเลือก ประกาศผลสอบรายบุคคล 

R-Student 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของผู้เรียน 

7.2 การรายงานระดับโรงเรียน (โรงเรียนสามารถเข้าดูผลการประเมินโดยพิมพ์รหัสผู้เข้าใช้และ
รหัสผ่านของโรงเรียน) มีดังนี้ 

R-School 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินผู้เรียนของโรงเรียน 
R-School 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินผู้เรียนของโรงเรียน 
R-School 03: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละด้าน 
R-School 04: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ 
R-School 05: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายบุคคล 
R-School 08: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนของโรงเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

7.3 การรายงานระดับศูนย์สอบ (ศูนยส์อบสามารถเข้าดูผลการประเมิน โดยพิมพ์รหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน
ของศูนย์สอบ) มีดังนี้ 

R-Local 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินผู้เรียนของสังกัดย่อย 
R-Local 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินผู้เรียนของสังกัดย่อย 
R-Local 03: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
R-Local 04: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละองค์ประกอบ 
R-Local 05: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายโรงเรียน  

R- Local 08: แบบรายงานผลการประเมินผ ู ้ เร ียนของต้นส ังก ัดย ่อย (เขตพื ้นที่ ) 

เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
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7.4 การรายงานระดับจังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด (ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินโดยพิมพ์
รหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านศนูยส์อบ) มีดังนี้ 

R-Province 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินผู้เรียนของจังหวัด 
R-Province 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินผู้เรียนของจังหวัด 
R-Province 03: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายโรงเรียน (ทุกสังกัดภายใน

จังหวัด) ในแต่ละด้าน 
R-Province 04: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายโรงเรียน (ทุกสังกัดภายใน

จังหวัด) ในแต่ละองค์ประกอบ 
R-Province 05: แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายโรงเรียน 

(ทุกสังกัดภายในจังหวัด) 
R-Province 08: แบบรายงานผลผลการประเมินผู้เรียนของจังหวัด เปรียบเทียบ 3 ปี

ย้อนหลัง 

7.5 การรายงานระดับหน่วยงานต้นสังกัด (ต้นสังกัดสามารถเข้าดูผลการประเมิน โดยพิมพ์รหัสผู้เข้าใช้
และรหัสผ่านของต้นสังกัด) มีดังนี้ 

R-Central 01: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนของต้นสังกัด 
R-Central 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินผู้เรียนของต้นสังกัด 
R-Central 03: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) ในแต่

ละด้าน 
R-Central 04: แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ในแต่

ละองค์ประกอบ 
R-Central 05: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายสังกัดย่อย 
R-Central 08: แบบรายงานผลการประเมินผู ้เร ียนของต้นสังกัด เปรียบเทียบ 3 ปี

ย้อนหลัง



 

 
 

ตอนที่ 8  

การจัดสอบสำหรับเด็กทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หมายถึง ผู้เข้าสอบที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับ
วิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือหรือบริการอื่นใดที่ใช้ในการจัดสอบแตกต่างจากเด็กทั่วไป เพื่อให้เด็ก
สามารถแสดงความสามารถในการทำข้อสอบได้อย่างเต็มศักยภาพ ควรดำเนินการ ดังนี้ 

8.1 แนวทางการจัดสอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
การดำเนินการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 9 ประเภท โดยแต่ละประเภทอาจมี

แนวทางการจัดสอบ ดังนี้ 
8.1.1 เด็กที ่ม ีความบกพร่องทางการเห็น  หมายถึง คนที ่ส ูญเสียการเห็นตั ้งแต่  

ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ตาบอด หมายถึง เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้การมองเห็นจากประสาทตาได้เลย 
ดำเนินการ ดังนี้ การอ่านรู้เรื่อง แยกห้องโดยเฉพาะ กรรมการคุมสอบอ่านข้อสอบและตัวเลือกให้นักเรียนฟัง 
นักเรียนเลือกข้อถูก กรรมการคุมสอบบันทึกคะแนน ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้อ่านข้อสอบให้ฟังและนักเรียนจะ 
ทำมือแสดงสัญลักษณ์คำตอบแล้วให้กรรมการคุมสอบช่วยเลือกคำตอบในแบบทดสอบ การดำเนินการสอบ 
ให้เวลาเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

2) สายตาเลือนราง หมายถึง เด็กกลุ่มนี้สามารถมองเห็นจากประสาทตาที่หลงเหลือได้ 
เด็กกลุ่มนี้ ควรใช้ข้อสอบอักษรขนาดขยายเพิ่มกว่าปกติ (ขนาด 20 พอยท์) การดำเนินการสอบให้เวลาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

- เด็กอ่านข้อสอบด้วยตนเอง และเลือกคำตอบในข้อสอบเอง 
- กรรมการคุมสอบอ่านข้อสอบให้ฟัง เด็กบอกคำตอบ โดยมีกรรมการคุมสอบ

ช่วยเหลือในการเขียนคำตอบ 
8.1.2 เด็กที ่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั ้งแต่ 

ระดับน้อยถึงระดับรุนแรง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1) หูตึง เด็กกลุ่มนี้สามารถรับรู้การได้ยินผ่านระบบประสาทหูได้ แต่มีระดับการได้ยิน

น้อยกว่าปกติทั่วไป และอาจพูดสื่อสารได้ไม่ชัดเจน มักจะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยในการได้ยินให้ดีขึ้ น  
เด็กกลุ่มนี้สามารถทำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

2) หูหนวก เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถรับรู้การได้ยินผ่านทางประสาทหูได้แม้จะใส่
เครื่องช่วยฟังช่วยการได้ยินแล้วก็ตาม และต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารแทนการใช้เสียงพูด การดำเนินการสอบ
ควรจัดให้มีล่ามภาษามือจากโรงเรียนโสตศึกษาในจังหวัดนั้น ช่วยในการแปลรายละเอียดข้อสอบ เพื่อช่วย
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ให้เด็กหูหนวกที่เข้าสอบมีความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถแสดงศักยภาพในการทำข้อสอบได้ถูกต้อง  
ซ่ึงการดำเนินการสอบให้เวลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

8.1.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไป  
ให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าสอบด้วยการดำเนินการสอบให้เวลาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

8.1.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1) เด็กมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เช่น เด็กมีอวัยวะไม่สมส่วน

หรือขาดหายไปโดยเฉพาะแขนขาดหรือกล้ามเนื ้อแขนลีบผิดปกติ จัดให้เด็กสอบในห้องเฉพาะและมี
กรรมการอำนวยความสะดวกในการเขียนคำตอบให้เด็ก โดยให้เด็กแต่ละคนอ่านข้อสอบด้วยตนเองและ 
บอกคำตอบให้กรรมการช่วยเขียนคำตอบให้ การดำเนินการสอบให้เวลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

2) เด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ คนที่มีความเจ็บป่วยเรื ้อรังหรือมี 
โรคประจำตัว และต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กเหล่านี้หากสามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง  
ให้ทำข้อสอบด้วยตนเอง หากไม่สามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้กรรมการคุมสอบช่วยเขียนคำตอบให้ 
ซ่ึงเด็กเป็นผูบ้อกคำตอบให้กรรมการเขียน การดำเนินการสอบให้เวลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

8.1.5 เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน การจัดสอบต้อง 
เปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี ้มีโอกาสในการทำข้อสอบร่วมกับเด็กทั ่วไปด้วย จัดให้มีกรรมการคุมสอบ 
ช่วยควบคุมและอำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะ เพราะเด็กสามารถพูดคำตอบที่ถูกต้องได้ แต่อาจไม่
สามารถเขียนคำตอบได้ กรรมการคุมสอบเขียนคำตอบให้ อนึ่ง หากเด็กสามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง  
ก็ให้ทำข้อสอบด้วยตนเอง การดำเนินการสอบให้เวลาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

8.1.6 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่อง 
ในเรื่องของการเปล่งเสียงพูด ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน  
การดำเนินการสอบให้เวลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

8.1.7 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ หมายถึง เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อ เนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม  
ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู ้อื ่น การดำเนินการสอบ  
ให้เวลาเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด 

8.1.8 เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและ 
การสื่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ เด็กจะไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบได้ตลอดการสอบ 
และหากเด็กสามารถควบคุมสมาธิของตนเองให้ทำข้อสอบได้ ควรเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสในการ  
ทำข้อสอบได้ตามศักยภาพ โดยให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน 
การดำเนินการสอบให้เวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด หากเด็กมีศักยภาพในการทำข้อสอบ 
ได้เพียงใด ให้ถือว่าคือศักยภาพในการทำข้อสอบของเด็กคนนั้นแล้ว 
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8.1.9 บุคคลพิการซ้อน หมายถึง เด็กที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า 
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน 
การดำเนินการสอบให้เวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากเวลาที่กำหนด (การพิจารณาให้เด็กที่มีความพิการซ้อน
เข้าสอบนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียนว่าควรให้นักเรียนเข้าสอบได้หรือไม่) 

8.2 หลักฐานที่ใช้แนบประกอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ต้องการเข้าร่วมประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แนบหลักฐาน
ยืนยันสถานภาพของนักเร ียนไปยังศูนย์สอบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื ่อทำการตรวจสอบ  
โดยมีหลักฐาน คือ สำเนาใบรับรองแพทย์หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น  (เนื่องจากนักเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่มีการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ)





 

 
 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 





 

 
 

ตัวอย่างข้อสอบการอ่านรู้เร่ือง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ตอน เวลาทำ 45 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 

ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องคำและประโยคจากภาพ 

ข้อที่ 1 - 10 ให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กับคำท่ีกำหนดให้ 
1 คำ ต่อ 1 ภาพ 
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ข้อที่ 11 - 15 ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนด แล้วเล่าเรื ่องจากภาพโดยการเขียน 
สื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ให้ได้ใจความ 
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ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่องประโยค 

ข้อที่ 16 – 25 ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมาย  ทับตัวเลือก
ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
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ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องข้อความ 

ข้อที่ 26 – 30 ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมาย  ทับตัวเลือก
ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
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ตัวอย่างข้อสอบการอ่านออกเสียง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
ข้อสอบการอ่านออกเสียง มีทั้งหมด 2 ตอน 
ตอนที่ 1  การอ่านคำ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ข้อที่ 1–20  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดให้และให้กรรมการใส่เครื่องหมาย  
ลงใน  หลังคำที่นักเรียนอ่านถูก ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หลังคำที่นักเรียนอ่านผิด คะแนนเต็ม  
20 คะแนน อ่านถูกต้องให้คะแนน คำละ 1 คะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบบันทึกการให้คะแนน  
ตอนที่ 2  การอ่านข้อความ  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

กำหนดข้อความให้อ ่านจำนวน 1 ข ้อความ ประกอบด้วยประโยค 10  ประโยค  
มีคำจำนวน 70 คำ ตามหมายเลข กำหนดคำและเครื ่องหมายกำกับประโยคที่กำหนดโดยให้ กรรมการ 
ใส่เครื่องหมาย  ทับคำที่อ่านผิด และใส่เครื่องหมาย  ทับหมายเลขของประโยคกำกับเมื่ออ่านเป็นประโยค
ได้ถูกต้องทุกคำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องสะกดคำ หลังจากนั้นนำไปให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด 
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ตัวอย่างข้อสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ข้อสอบการอ่านออกเสียงคำ 
 

คำชี้แจง   ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ให้เวลาอ่านภายใน 10 นาที 
ตอนที่ 1   การอ่านคำ  

ข้อที่ 1 – 20  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที ่กำหนดและให้กรรมการใส่เครื ่องหมาย   
ลงใน  หลังคำที่นักเรียนอ่านถูก ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หลังคำที่นักเรียนอ่านผิด 
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ตอนที่ 2   การอ่านข้อความ 
กำหนดข้อความให ้อ ่านจำนวน 1 ข ้อความ ประกอบด้วยประโยค 10 ประโยค  

มีคำจำนวน 70 คำ ตามหมายเลข กำหนดคำและเครื่องหมายกำกับประโยคที่กำหนด โดยให้กรรมการ 
ใส่เครื่องหมาย  ทับคำที่อ่านผิด และ ใส่เครื่องหมาย  ทับหมายเลข ของประโยคกำกับ เมื่ออ่าน 
เป็นประโยคได้ถูกต้องทุกคำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องสะกดคำ 
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แบบบันทึกการให้คะแนนการอ่านออกเสียง 

 

ชื่อ – สกุล ................................................โรงเรียน ................................ ห้องที่ ........ เลขที่....... .. 





 

 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมิน 

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
(รายบุคคล) 

 





 

 
 

เด็กชายชนาธิป ทุ้ยแป 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

(รายโรงเรียน)
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

รายเขตพื้นทีก่ารศึกษา (ศูนย์สอบ)





 

 

 

 

  



 

102 
 

       

 



 

 

 

ภาคผนวก จ 

เอกสารประกอบการสอบ 





 
 

105 
 

 

คู่มือการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 
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แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 
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แบบบันทึกคะแนน 1 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านออกเสียง 
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แบบบันทึกคะแนน 2 แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 



 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏบิัติของผูเ้ข้าสอบ 
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2555 และ  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏบิัติของผูเ้ข้าสอบ 
พ.ศ. 2548
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล 

คณะกรรมการกำหนดกรอบคู่มือ 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือ 
นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
นางสาววิจิตรา ศรีคำภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
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 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
นายศราวุธ แจ่มคล้าย พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

คณะบรรณาธิการกิจคู่มือ 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
นางสาววิจิตรา ศรีคำภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 

นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาววิจิตรา ศรีคำภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร พนักงานจ้างเหมาบริการ 

นายศราวุธ แจ่มคล้าย พนักงานจ้างเหมาบริการ 

นายเจริญ ทาเงิน พนักงานจ้างเหมาบริการ 

นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ออกแบบปกและจดัรูปเล่ม 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายมีนา จินารักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2288-5783 E-mail: Evaluation.obec@gmail.com 
Facebook: ค้นหา “กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ. สพฐ.





 

 

 

 


