
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ระดับสนามสอบ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.



ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง
  ค า  ประโยค  ข้อความ

ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
 ค า  ประโยค  ข้อความ



กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทุกสังกัดทั่วประเทศ



วัน 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันสอบ

วันที่ 2 เมษายน 2561
ประกาศผล



ตารางสอบ

สอบระหว่าง วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ RT



สามารถ Download ได้ที่ 
ส านักทดสอบทางการศกึษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ด้าน สอบภาคปฏิบัติ เลือกตอบ จับคู่ เขียนตอบสั้น

การอ่านออกเสียง
- ค า
- ประโยค
- ข้อความ

20 ค า
10 ประโยค
1 ข้อความ

- - -

การอ่านรู้เรื่อง
- ค า
- ประโยค
- ข้อความ

- -
10 ข้อ
5 ข้อ

10 ข้อ
-
-

5 ข้อ
-
-



ตัวอย่างข้อสอบอ่านออกเสียง

อ่านเป็นค า

1. ปูเสื่อ 

2. หม้อแกง 



ตัวอย่างข้อสอบอ่านออกเสียง

อ่านเป็นประโยค



ตัวอย่างข้อสอบอ่านออกเสียง

อ่านเป็นข้อความ



ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง

อ่านรู้เรื่องค า (จับคู่)

1. แตงโม  

2. เสื้อ  

3. ลูกโป่ง  



ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง

อ่านรู้เรื่องค า (เขียนตอบ)

1.

2.

3.

เสื้อ

ลูกโป่ง

แตงโม



ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง

อ่านรู้เรื่องประโยค

ตาบัวทาสีฟ้าที่รัว้  ที่ครัวสีน้ าตาล  ตัวบ้านทาสีเขยีวอ่อน1.

รั้วบ้านตาบัวมีสีอะไร
1) สีฟ้า
2) สีน้ าตาล
3) สีเขียวอ่อน



ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง

อ่านรู้เรื่องข้อความ

แม่น าไข่เป็ดมาท าไข่เค็ม  เก็บไว้กินกับข้าวต้ม  ซึ่งยายชอบมาก  
ส่วนหนูแววชอบกินข้าวต้มกับไข่เจียว

1.

ใครชอบกินข้าวต้มกับไข่เค็ม
1) แม่
2) ยาย
3) หนูแวว



การแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ



คณะกรรมการระดับสนามสอบ

คณะกรรมการระดับสนามสอบประกอบด้วย

 ประธานสนามสอบ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ ของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
หรือครูอัตราจ้าง  โดยก าหนดให้มีกรรมการคุมสอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ ดังนี้

- กรรมการคุมสอบคนที่ 1 เป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนตนเอง

- กรรมการคุมสอบคนที่ 2 เป็นครูผู้สอนที่มาจากต่างโรงเรียน และเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง

 นักการภารโรง ได้แก่ นักการภารโรงของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

 กรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการระดับศนูย์สอบสามารถพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม



เอกสารในระดับสนามสอบ



เอกสารระดับสนามสอบ

• คู่มือการบริหารจัดการสอบ RT
• ข้อสอบและแบบบันทึกคะแนน
• เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ



คู่มือการบริหารจัดการสอบ RT



คู่มือการบริหารจัดการสอบ RT

เอกสารคู่มือการบริหารจัดการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(RT) สพฐ. ได้พิมพ์แจก ศูนย์สอบละ 
20 เล่ม และสนามสอบละ 1 เล่ม 
(สนามสอบต้องได้รับเอกสารคู่มือการ
จัดสอบจากศูนย์สอบก่อนสอบอย่าง
น้อย 1 วัน)



ข้อสอบและแบบบันทึกคะแนน



แบบทดสอบและแบบบันทึกคะแนน
สนามสอบต้องมารับแบบทดสอบและแบบบันทึกคะแนนจากศูนย์สอบ

ก่อนวันท าการสอบ 1 วัน โดยข้อสอบและแบบกรอกคะแนนในแต่ละสนามสอบจะถูก
บรรจุลงในกล่อง  โดยภายในกล่องจะมีซองข้อสอบและแบบกรอกคะแนนของแต่ละ
ห้องสอบมัดรวมกันไว้ ซึ่งในแต่ละมัดจะมี 2 ซองจ าแนกตามวิชาที่สอบ (อ่านออกเสียง 
1 ซอง และอ่านรู้เรื่อง 1 ซอง) ดังภาพ

ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2

หมายเหตุ  แบบทดสอบและกระดาษค าตอบส ารอง จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องแบบทดสอบกล่องแรก



ซองแบบทดสอบ

ข้อสอบอ่านรู้เรื่อง
(ใบปิดสีขาว)

ข้อสอบอ่านออกเสียง
(ใบปิดสีฟ้า)



โดยในซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแต่ละซอง (แต่ละวิชา) ด้านหลังปิดปาก
ด้วยกาว และปิดทับด้วย Security Sealเพื่อป้องกันการเปิดก่อนถึงก าหนด ภายในซองประกอบ
ไปด้วยแบบทดสอบ แบบบันทึกคะแนน และใบเซนต์ชื่อผู้เข้าสอบ(สพฐ.2)ของวิชานั้น



ซองบรรจุแบบทดสอบอ่านรู้เรื่อง ภายในซองประกอบไปด้วย
1. แบบทดสอบ 
2. แบบบันทึกคะแนน 
3. ใบเซนต์ชื่อผู้เข้าสอบ(สพฐ.2)  ดังภาพ

แบบทดสอบ
(มีจ านวนเท่าจ านวน
นักเรียนในห้องสอบ)

แบบบันทึกคะแนน ใบเซนต์ชื่อ(สพฐ.2)



ซองบรรจุแบบทดสอบอ่านออกเสียง ภายในซองประกอบไปด้วย
1. แบบทดสอบอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
2. แบบทดสอบอ่านออกเสียง (ฉบับกรรรมการ)
3. แบบบันทึกคะแนน 
4. ใบเซนต์ชื่อผู้เข้าสอบ(สพฐ.2)  ดังภาพ

แบบทดสอบ(นักเรียน)
(มีห้องสอบละ 1 ฉบับ)

แบบบันทึกคะแนน

ใบเซนต์ชื่อ(สพฐ.2)

แบบทดสอบ(กรรมการ)
(มีจ านวนเท่าจ านวน
นักเรียนในห้องสอบ)



แบบทดสอบจะมี 2 วิชา 3 ชุด โดยในแต่ละฉบับพิมพ์ด้วยหมึกสีที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบสอบด้านการอ่านรู้เรื่อง(สีม่วง) 
ชุดที่ 2 แบบสอบด้านการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน) (สีเขียว)
ชุดที่ 3 แบบสอบด้านการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)(สีฟ้า) ดังภาพ



แบบบันทึกคะแนน

• พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
แยก 2 วิชา ๆ ละ 1 แผ่น ได้แก่

• แผ่นที่ 1
- แบบบันทึกคะแนน 1.
(การอ่านรู้เรื่อง)

• แผ่นที่ 2
- แบบบันทึกคะแนน 2.
(การอ่านออกเสียง)



แบบบันทึกคะแนน

ข้อมูลนักเรียนแต่ละคน          
จะถูกพิมพ์เสร็จเรียบร้อย

มาจากโรงพิมพ์

แบบบันทึกคะแนน(ส ารอง)
ในแต่ละสนามสอบจะมีไม่ต่ ากว่า 1 แผ่น 

แต่ไม่เกินร้อยละ 5



แบบบันทึกคะแนน

ข้อมูลห้องสอบ

ช่องบันทึกคะแนน
(กรรมการบันทึก)

ข้อมูลนักเรียน



การบันทึกแบบบันทึกคะแนน  (กรณีขาดสอบ)

กรณีนักเรียนขาดสอบ ให้กรรมการเขียนเส้นแดงในช่องคะแนน แล้วเขียน “ขาดสอบ” ในช่องสถานะด้วย

ขาดสอบ



เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ

1) ใบรายชื่อติดบอร์ดหน้าสนามสอบ (ติดด้านล่างของอาคารที่เป็นห้องสอบ)
2) ใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ใบ ติดประตูหน้าห้องและหลังห้อง)
3) สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะสอบ ระบุข้อมูลประจ าตัวของผู้เข้าสอบ (ส าหรับการสอบอ่านรู้เรื่อง)
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 RT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ
9) แบบ RT2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ
10) ซองใส่แบบบันทึกคะแนนจากสนามสอบมาเก็บยังศูนย์สอบ



ตัวอย่างใบรายชื่อติดบอร์ดหน้าสนามสอบ 



ตัวอย่างใบรายชื่อหน้าห้องสอบ 



ตัวอย่าง สต๊ิกเกอร์ติดโต๊ะสอบระบุข้อมูลประจ าตัวของผู้เข้าสอบ
(ในการสอบด้านการอ่านรู้เรื่อง)



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ

ขาดสอบ

กรณีนักเรียนขาดสอบ ให้กรรมการขีดเส้นสีแดง และเขียน “ขาดสอบ” ในใบเซ็นชื่อที่ช่องหมายเหตุด้วย



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.5 
ส าหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติ

ผิดระเบียบการสอบ 



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.6 
แบบค าขอแก้ไขข้อมูล 



ตัวอย่าง แบบ RT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่าง
หัวหน้าสนามสอบ/ กรรมการกลางกับกรรมการคมุสอบ



ตัวอย่างแบบ RT2 บัญชีส่งจ านวนกลอ่งกระดาษค าตอบ และเอกสารอื่นๆ
จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ



ตัวอย่าง ซองใส่แบบบันทึกคะแนนจากสนามสอบมาเก็บยังศูนย์สอบ



คู่มือการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน



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 จะแบ่งห้องสอบการอ่านรู้เรื่องสอบเปน็ 3 ประเภท คือ
• ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติที่ใช้ข้อสอบปกต)ิ
• ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ขอ้สอบปกติ)
• ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษท่ีใช้ขอ้สอบพเิศษ เช่น 

อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษรขยาย)

การจัดห้องสอบการอ่านรู้เรื่อง

ประเภทของห้องสอบ



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

การจัดห้องสอบการอ่านรู้เรื่อง



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
จะจัดให้นักเรียนเข้าห้องสอบทีละโรงเรียน โดยเริ่มต้นที่นักเรียนใน
โรงเรียนที่เป็นสนามสอบก่อน หลังจากนั้นให้เรียงตามรหัสโรงเรียนจาก
น้อยไปหามาก ส่วนการเรียงล าดับเลขที่นั่งของนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียนจะจัดเรียงตามที่โรงเรียนส่งข้อมูลเขา้โปรแกรม NT Access

การจัดเรียงนักเรียนในห้องสอบ

การจัดห้องสอบการอ่านรู้เรื่อง



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



การจัดห้องสอบการอ่านออกเสียง

นักเรียนที่เข้าสอบการอ่านออกเสียง เรียงล าดับตามรายชื่อที่เข้าสอบการอ่านรู้เรื่อง
(นักเรียนสอบอ่านรู้เรื่องในหอ้งสอบไหน ก็ต้องสอบอ่านออกเสียงในห้องสอบนั้น)



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

ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ(Walk in)



การบริหารจัดการสอบ (เพิ่มเติม)
1. กรณีผู้เข้าสอบต้องการเปลีย่นข้อมูลสถานะเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ 

ให้กรอกแบบฟอร์ม สพฐ.6 และแนบเอกสาร
2. แบบทดสอบ(โจทย์ค าถาม)ทั้งหมด เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ไว้ที่

สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ เพื่อเผยแพร่(แจกจ่าย)ให้แก่สถานศึกษาที่เข้า
สอบในสนามสอบ 

3. แบบบันทึกคะแนนเมื่อกรอกคะแนนแล้ว ให้เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์สอบ
4. แบบทดสอบส ารอง(ทีไ่ม่ได้ใช้) ให้เก็บไว้ที่ศูนย์สอบ ไม่ต้องส่งคืน

มายัง สพฐ.



การกรอกคะแนนผลการทดสอบ
ให้สนามสอบท าการตรวจข้อสอบที่สนามสอบ แล้วบันทึกผลการทดสอบลงใน

แบบบันทึก แล้วกรอกข้อมูลจากแบบบันทึกส่งมายัง สพฐ. ผ่านทางระบบ NT Access
ทั้งนี้ การประเมินความสามารถในการอ่านออก เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น กรรมการคุมสอบควรค านึงถึงถูกต้องตาม
สภาพที่เป็นจริงของนักเรียน ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส ด้วย



1. เข้าโปรแกรม NT Access แล้วคลิกปุ่ม “การอ่าน ป.1” 

2. กรอก Username และ Password



3. คลิกที่เมนู “คะแนนการอ่าน ป.1” 

4. กรอกคะแนนในแต่ละด้าน (ด้านการอ่านรู้เรื่อง และด้านการอ่านออกเสียง) 



การรายงานผลการทดสอบ



การรายงานผล

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

• รายบุคคล
• รายโรงเรียน
• รายเขตพื้นที่การศึกษา
• รายสังกัด
• ภาพรวมประเทศ 



แบบรายงานผลการสอบ



แบบรายงานผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล



แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน



แบบรายงานผลการสอบของศูนย์สอบ


