
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2560

ระดับสนามสอบ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.



ความสามารถด้านภาษา 
(Literacy)

ความสามารถด้านการคิดค านวณ 
(Numeracy)

ความสามารถด้านเหตุผล 
(Reasoning Ability)



ด้านภาษา
(Literacy)

1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเรือ่งที่ฟัง-ดู/อ่าน

2. บอกความหมายของเคร่ืองหมาย/สัญลักษณ์

3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน

4. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟงั-ด/ูอ่านอย่างง่ายๆ

5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกดิขึน้จากเรื่องที่ฟงั-ดู/อ่าน

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง-ด/ู
อ่านอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) ชั้น ป.3



ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถค านวณ (Numeracy) ชั้น ป.3

ด้านคิด
ค านวณ

(Numeracy)

ความคิดรวบยอดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น

ความคิดรวบยอดด้านจ านวนและการด าเนินการ

ความคิดรวบยอดด้านการวัด

ความคิดรวบยอดด้านพีชคณิต

ความคิดรวบยอดด้านเรขาคณิตทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
+

ทักษะการคิดค านวณ



ด้านเหตุผล
(Reasoning 

Ability)

มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้าน
การด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล 
สถานการณ์ หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพ่ือการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ
และเหตุผล ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อในกรณี
ที่มีสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจ/มีปัญหา 

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) ชั้น ป.3



กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2560
ทุกสังกัดทั่วประเทศ



วันพุธที่  7 มีนาคม 2561
วันสอบ

วันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561
ประกาศผล



ตารางสอบ

หมายเหตุ กรณีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะเป็นเด็กที่มีความสามารถทางสติปัญญา
ต่่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยและมีข้อจ่ากัดในการปรับตัว แต่หากเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ี
เรียนร่วมกับเด็กทั่วไป จะมีความสามารถในการเรียนได้ในระดับประถมศึกษาอยู่แล้ว อาจเปิด
โอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าสอบด้วย โดยอาจเพิ่มเวลาในการท่าข้อสอบได้แต่ไม่เกินร้อยละ 30 
ของเวลาที่ก่าหนด

7 มีนาคม 2561



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT



สามารถ Download ได้ที่ 
ส านักทดสอบทางการศกึษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 

ด้าน เลือกตอบ เขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระ

ภาษา (Literacy) 27 2 1

ค านวณ (Numeracy) 27 2 1

เหตุผล (Reasoning ability) 27 2 1



การแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ



คณะกรรมการระดับสนามสอบ

คณะกรรมการระดับสนามสอบประกอบด้วย

 หัวหน้าสนามสอบ คือ ประธานกลุ่มเครือข่าย หรือผู้อ่านวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
หรือผู้ที่ประธานกลุ่มพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

 กรรมการกลาง (ถ้ามี)  คือ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากศูนย์สอบ โดยก่าหนด 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ (หากมีห้องสอบไม่ถึง 3 ห้องสอบ ไม่ต้อง
แต่งตั้งกรรมการกลาง)

 กรรมการคุมสอบ ต้องมาจากต่างกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอัตรา 2 คนต่อ 1 ห้องสอบ ตาม
รายละเอียดในจ่านวนสนามสอบและกรรมการการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560



คณะกรรมการระดับสนามสอบ

 กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ (ในกรณีที่ตรวจข้อสอบที่สนามสอบ) ต้องท่าการ
ตรวจข้อสอบเขียนตอบที่สนามสอบ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
ค่านวณ และด้านเหตุผล โดยต้องท่าการตรวจข้อสอบเขียนตอบทั้ง 3 ด้าน และใช้กรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียนตอบ 2 คน ต่อ 1 กระดาษค่าตอบ โดยให้คะแนนฉันทามติร่วมกัน
นอกจากนี้กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ ต้องเป็นคนละคนกับกรรมการคุมสอบ

 นักการภารโรง เป็นนักการภารโรงของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ หรือโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่าย

 กรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ่านวยการระดับสนามสอบสามารถพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม



เอกสารในระดับสนามสอบ



เอกสารระดับสนามสอบ

• คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT
• ข้อสอบและกระดาษค าตอบ
• เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ



คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT



คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT

เอกสารคู่มือการบริหารจัดการสอบ 
NT ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้พิมพ์แจก ศูนย์สอบละ 
20 เล่ม และสนามสอบละ 1 เล่ม 
(สนามสอบต้องได้รับเอกสารคู่มือการ
จัดสอบจากศูนย์สอบก่อนสอบอย่าง
น้อย 1 วัน)



ข้อสอบและกระดาษค าตอบ



ข้อสอบและกระดาษค าตอบ
สนามสอบต้องมารับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบใน

เช้าวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยข้อสอบและกระดาษค าตอบในแต่ละสนามสอบจะ
ถูกบรรจุลงในกล่อง  โดยภายในกล่องจะมีซองข้อสอบและกระดาษค าตอบของ           
แต่ละห้องสอบมัดรวมกันไว้ ซึ่งในแต่ละมัดจะมี 3 ซองจ าแนกตามวิชาที่สอบ 
(ซองละ 1 วิชา) ดังภาพ

ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2



โดยในซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแต่ละซอง (แต่ละวิชา) ด้านหลังปิดปาก
ด้วยกาว และปิดทับด้วย Security Sealเพื่อป้องกันการเปิดก่อนถึงก าหนด ภายในซองประกอบ
ไปด้วยแบบทดสอบและซองกระดาษค าตอบของวิชานั้น โดยในแต่ละซองจ านวนแบบทดสอบ
และกระดาษค าตอบตามจ านวนของนักเรียนที่สอบในห้องสอบนั้น ๆ ดังภาพ



โดยแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ มีการปิดปาก
เพื่อป้องกันการเปิดอ่านด้วยกระดาษกาวแบบบาง (สามารถฉีกได้ง่าย) โดยแยกเป็น 
3 วิชา นอกจากนี้แบบทดสอบส ารองจะถูกส่งไปยังสนามสอบจ านวนร้อยละ 5 ของ
แบบทดสอบทั้งหมด (ทุกสนามสอบต้องมีอย่างน้อย 1 ฉบับ) โดยจะถูกบรรจุอยู่กล่องแรก
ของแต่ละสนามสอบ



แบบทดสอบในแต่ละวิชาจะพิมพ์ด้วยหมึกสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ ข้อสอบด้านการอ่าน(สีเขียว) ข้อสอบด้านค านวณ(สีฟ้า) และ
ข้อสอบด้านเหตุผล(สีม่วง) ดังภาพ



ในซองกระดาษค าตอบของแต่ละวิชายังไม่มีการปิดผนึก (จะปิดผนึกเฉพาะตอน
ส่งกระดาษค าตอบมายัง สพฐ.) ภายในซองประกอบด้วย

1. กระดาษค าตอบพิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษอย่างดี (OMR) ประกบด้วยกระดาษ
แข็งติดใบปะหน้าบอกรายละเอียดวิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ จ านวนที่บรรจุ 
ประกบไว้เพื่อป้องกันการยับ

2. แบบ สพฐ.2 ใบเซนต์ชื่อนักเรียนประจ าวิชาที่สอบ  ดังภาพ



กระดาษค าตอบ
กระดาษค าตอบในแต่ละวิชาจะพิมพ์ด้วยหมึกสีที่แตกต่างกัน  โดยสีของกระดาษค าตอบจะมี 
สีเดียวกับแบบทดสอบเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ กระดาษค าตอบด้านการอ่าน(สีเขียว) 
กระดาษค าตอบด้านค านวณ(สีฟ้า) และกระดาษค าตอบด้านเหตุผล(สีม่วง)  ดังภาพ



กระดาษค าตอบ

ข้อสอบเลือกตอบ
(นักเรียน เป็น ผู้ระบาย)

ข้อสอบเขียนตอบ
(ครูผู้ตรวจข้อสอบ เป็น ผู้ระบาย)

ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจข้อสอบเด็ก 1คน
(ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามต)ิ

ข้อมูลนักเรียน



หัวกระดาษค าตอบ

ข้อมูลนักเรียนแต่ละคน จะถูกพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงพิมพ์



หัวกระดาษค าตอบ

•กรณีนักเรียขาดสอบ หรือ ยกเลิกกระดาษค าตอบ ให้กรรมการระบายตามกรณี



หัวกระดาษค าตอบ (ส ารอง)

กรณี นร. ใช้กระดาษค าตอบส ารอง 
นร.ต้องเขียนรายละเอียดและระบาย

เลขที่นั่งสอบด้วยตนเอง

กรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษให้ใช้
กระดาษค าตอบส ารอง และให้กรรมการ

ระบายช่อง “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ”



กระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (ที่ระบายคะแนนเขียนตอบแล้ว) บรรจุใส่ซอง
กระดาษค าตอบส่งกลับ โดยแยกเป็น 3 ซอง (ซองละวิชา) โดยน าซองทั้งสามมัดรวมกันในแต่ละ
ห้องสอบ แล้วบรรจุลงในกล่องกระดาษค าตอบขากลับ (ที่ สพฐ. ส่งมาให้) ส่งมายัง สพฐ. 
ดังภาพ

(ห้องที่ 2)

(ห้องท่ี 1)



• ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบทั้งหมด 
• แนบใบเซ็นชื่อมาพร้อมกระดาษค าตอบประกบด้วยกระดาษแข็งป้องกันการยับ
• บรรจุในซองกระดาษค าตอบโดยยังไม่ปิดปากเพื่อส่งต่อให้กรรมการบันทึกคะแนนอัตนัย
• หลังกรรมบันทึกคะแนน “อัตนัย” แล้วให้ตรวจนับอีกครั้ง แล้วจึงปิดปากซอง

การบรรจุกระดาษค าตอบใส่ซองกระดาษค าตอบส่งกลับ



กระดาษค าตอบเขียนตอบในแต่ละห้องสอบท่ีตรวจแล้วเมื่อระบายคะแนนใน
กระดาษค าตอบเลือกตอบเสร็จแล้ว ให้บรรจุลงในซองบรรจุกระดาษค าตอบข้อสอบ
เขียนตอบที่ สพฐ. ส่งมาให้ (1 ซองบรรจุกระดาษค าตอบเขียนตอบ 1 วิชา) แล้วเก็บ
รักษาไว้ที่ศูนย์สอบเพื่อการตรวจสอบภายหลัง ดังภาพ



เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ
1) ใบรายชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ติดด้านล่างของอาคารที่เป็นห้องสอบ)
2) ใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ใบ ติดประตูหน้าห้องและหลังห้อง)
3) สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะสอบ ระบุข้อมูลประจ าตัวของผู้เข้าสอบ
4) แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (บรรจุอยู่ในซองกระดาษค าตอบ) 
5) แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ (Walk in) 
6) แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส าหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
7) แบบ สพฐ.6 แบบค าขอแก้ไขข้อมูล (สนามสอบละ 2 ใบ)
8) แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ
9) แบบ NT2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ
10) แบบ NT3 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ จากศูนย์สอบ ถึง สพฐ.
11) ซองใส่กระดาษค าตอบข้อสอบเขียนตอบ
12) กล่องใส่กระดาษค าตอบขากลับ (กากบาท)



ตัวอย่างใบรายชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และห้องสอบ 



ตัวอย่าง สต๊ิกเกอร์ติดโต๊ะสอบระบุข้อมูลประจ าตัวของผู้เข้าสอบ



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ



แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ (กรณีนักเรียนขาดสอบ)

ขาดสอบ

กรณีนักเรียนขาดสอบ ให้กรรมการเขียน “ขาดสอบ” ในใบเซ็นชื่อที่ช่องหมายเหตุด้วย



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.5 
ส าหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติ

ผิดระเบียบการสอบ 



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.6
แบบค าขอแก้ไขข้อมูล 



ตัวอย่าง แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่าง
หัวหน้าสนามสอบ/ กรรมการกลางกับกรรมการคมุสอบ



ตัวอย่างแบบ NT2 บัญชีส่งจ านวนกลอ่งกระดาษค าตอบ และเอกสารอื่นๆจาก
สนามสอบถึงศูนย์สอบ



ตัวอย่าง ซองใส่กระดาษค าตอบข้อสอบเขียนตอบ

ทุกห้องสอบ จะมี 3 ซอง (ซองละ 1 วิชา)



ตัวอย่าง กล่องใส่กระดาษค าตอบขากลับ (กากบาท)

ทุกสนามสอบมีอย่างน้อย 1 กล่อง





การบริหารจัดการห้องสอบ



รูปแบบที่ 1  หนึ่งสนามสอบหลายโรงเรียน
สนามสอบ

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2 โรงเรียน 3

สนามสอบ 1

โรงเรียน 1

สนามสอบ 2

โรงเรียน 2

สนามสอบ 3

โรงเรียน 3

การจัดสนามสอบ

รูปแบบที่ 2  หนึ่งสนามสอบหนึ่งโรงเรียน



สนามสอบแต่ละแห่ง จะแบ่งห้องสอบสอบเป็น 3 ประเภท คือ
• ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติที่ใช้ข้อสอบปกติ)
• ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ)
• ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น 

อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษรขยาย)

การจัดห้องสอบ



การจัดเรียงห้องสอบ

การจัดเรียงห้องสอบจะจัดเรียงตามล าดับจากห้องปกติห้องแรกจนถึงห้องปกติ
สุดท้าย ตามด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามล าดับ

หมายเหตุ  การจัดห้องสอบของสนามสอบที่มีห้องพิเศษ 1 (เด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ) เพื่อมิให้
เด็กพิเศษเกิดความรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อนๆ ศูนย์สอบ/สนามสอบสามารถบริหารจัดให้
นักเรียนสอบร่วมกับเด็กปกติได้ โดยน าโต๊ะของเด็กพิเศษมาวางไว้ในห้องเด็กปกติ และด าเนินการ
จัดสอบตามปกติ แต่ตอนบรรจุกระดาษค าตอบกลับให้บรรจุซองแยกตามห้องสอบที่ สพฐ. ส่งไป

ห้องพิเศษ
1

ห้องปกติ
ห้องสุดท้าย

ห้องปกติ
ห้องที่ 1

ห้องพิเศษ
2



ศูนย์สอบต้องก าหนดสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access ภายใน
ช่วงเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนด โดย
โปรแกรม NT Access จะท าการก าหนดห้องสอบในแต่ละสนามสอบ
โดยอัตโนมัติ ก าหนดจ านวนผู้เข้าสอบหอ้งละ 30 คน (ยกเว้นห้อง
สุดท้ายสามารถมีจ านวนนักเรียนได้สูงสดุ 35 คน) โดยการจัดห้องสอบ
จะจัดให้นักเรียนเข้าห้องสอบทลีะโรงเรียน โดยเริ่มต้นที่นักเรียนใน
โรงเรียนที่เป็นสนามสอบก่อน หลังจากนั้นให้เรียงตามรหัสโรงเรียนจาก
น้อยไปหามาก ส่วนการเรียงล าดับเลขที่นั่งของนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียนจะจัดเรียงตามที่โรงเรียนส่งข้อมูลเขา้โปรแกรม NT Access

การจัดเรียงนักเรียนในห้องสอบ



ตัวอย่าง ถ้าโรงเรียนกบินทร์วิทยาเป็นสนามสอบ มีโรงเรียนมาเข้าสอบ 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนกบินทร์วิทยา(รหัส10003) มีนักเรียน 20 คน โรงเรียนนารีศึกษา(รหัส10007)
มีนักเรียน 10 คน และโรงเรียนชนาธิปวิทยา(รหัส 10009) มีจ านวนนักเรียน 20 คน
การจัดห้องสอบจะเป็นดังต่อไปนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ นักเรียน 
จะเข้าสอบได้เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสนามสอบแล้ว กรรมการระดับสนามสอบ 
ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษเข้านั่งสอบต่อจากคนสุดท้ายของห้องสอบปกติห้อง
สุดท้าย ในสนามสอบนั้น

2) ให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษใช้แบบทดสอบพร้อมกระดาษค าตอบส ารองในการ
สอบ ส าหรับเลขที่นั่งสอบให้ใช้เลขที่นั่งสอบต่อจากเลขที่สุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายใน
สนามสอบนั้นๆ

3) ให้เซนต์ชื่อเข้าสอบในแบบ สพฐ.3
4) กระดาษค าตอบ(ทั้งเลือกตอบและเขียนตอบ)ให้บรรจุในซองของห้องสอบ

ห้องปกติสุดท้ายหรือในห้องที่นักเรียนเข้าสอบ

ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ(Walk in)



การบริหารจัดการสอบ (เพิ่มเติม)
1. กรณีที่เด็กขาดสอบให้ครูผู้คุมสอบระบายในช่องขาดสอบของกระดาษ 

ค าตอบของเด็ก และแนบกระดาษค าตอบของนักเรียนที่ขาดสอบเรียงล าดับ
ตามปกติมาพร้อมกับผู้เข้าสอบอื่นๆ

2. กรณีผู้เข้าสอบต้องการเปลี่ยนข้อมูลสถานะเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ ให้
กรอกแบบฟอร์ม สพฐ.6 และแนบเอกสาร

3. แบบทดสอบ(โจทย์ค าถาม)ทั้งหมด เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ไว้ที่
สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ เพื่อเผยแพร่(แจกจ่าย)ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าสอบใน
สนามสอบ 

4. กระดาษค าตอบข้อสอบแบบเขียนตอบเมื่อกรอกคะแนนเสร็จแล้ว ให้
เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์สอบ

5. กระดาษค าตอบของนักเรียนที่ช ารุด จะต้องแนบคืน สพฐ.
6. กระดาษค าตอบส ารอง(ที่ไม่ได้ใช้) ไม่ต้องส่งคืนมายัง สพฐ.



การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ



การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ
รูปแบบการตรวจข้อสอบอัตนัยมี 2 รูปแบบ ให้คณะกรรมการ

อ านวยการระดับศูนย์สอบเป็นผู้พิจารณาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของศูนย์สอบและสนามสอบของตนเอง  ดังน้ี

รูปแบบที่ 1 ตรวจข้อสอบท่ีสนามสอบ (ตรวจในวันที่ 7 มีนาคม 61) 
โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ 2 คนต่อหนึ่งฉบับ (ต้องเป็นคนละคนกับผู้คุม
สอบ)  โดยจ านวนผู้ตรวจข้อสอบในแต่ละสนามสอบให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการอ านวยการระดับศูนย์สอบ

รูปแบบที่ 2 ตรวจข้อสอบในสถานที่ท่ีศูนย์สอบก าหนด (ตรวจใน
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 61) โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ 2 คนต่อหนึ่งฉบับ 
โดยจ านวนผู้ตรวจข้อสอบให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อ านวยการระดับศูนย์สอบ



การส่งเฉลยข้อสอบเขียนตอบ

สพฐ. จะท าการส่งเฉลยข้อสอบเขียนตอบ ผ่านทางระบบ NT Access 
และ Line application (ไลน์กลุ่ม) ไปยังศูนย์สอบ ใน วันที่ 7 มีนาคม 2561 
โดยจะส่งเฉลยทีละวิชาภายหลังการสอบในแต่ละวิชานั้นเสรจ็สิ้น

วิธีการรับเฉลยของสนามสอบหรือศนูย์สอบ
ให้สนามสอบและศูนย์สอบใชร้หัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) เข้าทางระบบ NT Access แล้วDownload เฉลยข้อสอบเขยีน
ตอบแต่ละวิชา เพื่อส่งให้กรรมการตรวจขอ้สอบเขยีนตอบต่อไป หรือ ศูนย์
สอบส่งทาง Line application ไปยังสนามสอบ



แนวปฏิบัติการตรวจข้อสอบเขียนตอบ

• ให้กรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ รับซองกระดาษค าตอบแบบเขียน
ตอบและซองบรรจุกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (เพ่ือส่งกลับ) โดยตรวจสอบ
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สพฐ.2) และจ านวนกระดาษค าตอบในซองให้ถูกต้องให้
ตรงกับใบปะหน้าซอง
• ให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ 
โดยต้องตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบของนักเรียนทุกข้อและทุกคน ตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่ส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนดอย่างเคร่งครัด
• น าคะแนนของกรรมการแต่ละคน มาหาข้อสรุป (ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามต)ิ 
เพ่ือให้เกิดความเที่ยงของคะแนนประเมินของนักเรียนแต่ละคน และระบาย
คะแนนลงในตอนท้ายของกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบของนักเรียนคนนั้น



การบรรจุกระดาษค าตอบใส่ซองส่งกลับ
ของกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ

• กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ ท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
กระดาษค าตอบเลือกตอบ แล้วบรรจุกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ โดยเรียงล าดับ
จากน้อยไปหามาก ในซองบรรจุกระดาษค าตอบเพื่อส่งกลับ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
สพฐ.2 (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) ให้ใส่ สพฐ.3 
(ส าหรับส่งคืน สพฐ.) จากนั้น ปิดผนึกซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบต่อหน้า
กรรมการระดับศูนย์สอบ และให้กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบเซ็นชื่อก ากับทั้ง 2 คน

ซองกระดาษค าตอบ
เขียนตอบ (ปิดผนึก)

ซองกระดาษค าตอบ
เลือกตอบ 

(ยังไม่ปิดผนึก)
กรรมการ

ตรวจข้อสอบเขียนตอบ

ซองกระดาษค าตอบ
เขียนตอบ (ปิดผนึก)

ซองกระดาษค าตอบ
เลือกตอบ 
(ปิดผนึก)



• ศูนย์สอบบรรจุซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบลงในกล่องปรับขนาด พร้อมกรอก
ข้อมูลหน้ากล่อง ระบุจ านวนซองกระดาษค าตอบเพ่ือส่งกลับ (แบบเลือกตอบ) ท่ี
บรรจุอยู่ในกล่องให้ถูกต้องเพ่ือส่งกลับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• สนามสอบบรรจุกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (ที่ตรวจแล้ว) ใส่ซองกระดาษค าตอบ
ข้อสอบแบบเขียนตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.2 (ส าหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 
เก็บไว้ท่ีศูนย์สอบเพื่อการขอตรวจสอบคะแนนในภายหลัง

การบรรจุกระดาษค าตอบใส่ซองส่งกลับ
ของกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ



การรายงานผลการทดสอบ



การรายงานผล

1. ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ดูผลสอบของนักเรียนผ่านระบบ NT Access
3. แบบรายงานผลสอบ   

• รายบุคคล
• รายโรงเรียน
• รายเขตพื้นที่การศึกษา
• รายสังกัด
• ภาพรวมประเทศ 



แบบรายงานผลการสอบ



แบบรายงานผลการสอบ



แบบรายงานผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล



แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน



แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 1 – บน)



แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 1 – ล่าง)



แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 2 – บน)



แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 2 – ล่าง)



แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบของโรงเรียน (School02)
(ไฟล์ .pdf)



แบบรายงานผลการทดสอบจ าแนกรายบุคคล ในแต่ละด้าน (School03)
(ไฟล์ .xls)



แบบรายงานผลการทดสอบจ าแนกรายบุคคล ในแต่ละตัวชี้วัด (School04)
(ไฟล์ .xls)



แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ (school05)
(ไฟล์ .pdf)



แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลสอบ (school06)
(ไฟล์ .pdf)



แบบรายงานผลการเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยนักเรียน (school07)
(ไฟล์ .xls)



แบบรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน ย้อนหลัง 3 ปี (school08)
(ไฟล์ .pdf)



แบบรายงานผลการสอบของศูนย์สอบ


