
การประชุมชี้แจงการด าเนินการสอบ
โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา 2561

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
11 มีนาคม 2562



เหตุผลส าคัญ 

สพฐ.ประกาศ เรื่อง
แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561



ประกาศ สพฐ.



ประกาศ สพฐ.



ประกาศ สพฐ.



การใช้ผลการสอบข้อสอบปลายปี



การใช้ผลการสอบข้อสอบปลายปี



การใช้ผลการสอบข้อสอบปลายปี



การใช้ผลการสอบข้อสอบปลายปี



กลุ่มเป้าหมาย : ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)

10

ระดับชั้น ป.2, 4, 5 และ ม.1, 2

ป.4,5กลุ่มสาระฯ

ป.2 1) ภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร์  
3) วิทยาศาสตร์ 
4) ภาษาอังกฤษม.1,2



ข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ชั้น ป.2 , 4 , 5 และ ม.1,2
ศูนย์สอบนครนายก

ก าหนดสอบ : วันที่ 13 มีนาคม  2562

ก าหนดการสอบ



 ตรวจข้อเขียน : วันที่ 13,14 มีนาคม  2562
 ส่งกระดาษค าตอบ : 14 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สพป.นครนายก (วังกระโจม)

ก าหนดการตรวจ & ส่งกระดาษค าตอบ



ข้อสอบปลายปี ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2561
วิชา จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาสอบ (นาท)ี

ภาษาไทย 20 50 60

คณิตศาสตร์ 25 50 60

วิทยาศาสตร์ 20 50 60

ภาษาอังกฤษ 25 50 40



ข้อสอบปลายปี ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2561

วิชา จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาสอบ (นาท)ี

ภาษาไทย 35 100 90

คณิตศาสตร์ 30 100 90

วิทยาศาสตร์ 30 100 75

ภาษาอังกฤษ 30 100 60



ข้อสอบปลายปี ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561

วิชา จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาสอบ (นาท)ี

ภาษาไทย 35 100 90

คณิตศาสตร์ 30 100 90

วิทยาศาสตร์ 30 100 75

ภาษาอังกฤษ 30 100 60



ข้อสอบปลายปี ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

วิชา จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาสอบ (นาท)ี

ภาษาไทย 40 100 90

คณิตศาสตร์ 30 100 120

วิทยาศาสตร์ 40 100 90

ภาษาอังกฤษ 40 100 90



ข้อสอบปลายปี ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561
วิชา จ านวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาสอบ (นาท)ี

ภาษาไทย 40 100 90

คณิตศาสตร์ 30 100 120

วิทยาศาสตร์ 40 100 90

ภาษาอังกฤษ 40 100 90



ลักษณะข้อสอบปลายปี 

แบบที่ 1 : เลือกตอบ (เลือกค าตอบถูกต้อง 1 ค าตอบ)
แบบที่ 2 : เชิงซ้อน (ใช่/ไม่ใช่ , ถูก/ไม่ถูก)
แบบที่ 3 : ตอบสั้นๆ
แบบที่ 4 : ตอบยาว (อิสระ)
แบบที่ 5 : เลือกหลายค าตอบ (6 ตัวเลือก)



การกรอก/ระบายรหัสบนกระดาษค าตอบ

รหัสโรงเรียน 10   หลัก คอลัมน์ที่ 1- 10

ห้องสอบ 2   หลัก คอลัมน์ที่ 11-12

เลขที่ 2   หลัก คอลัมน์ที่ 13-14

เลขที่บัตรประชาชน 13  หลัก คอลัมน์ที่ 15-27

เพศ 1   หลัก คอลัมน์ที่ 28

เด็กพิเศษ 2   หลัก คอลัมน์ที่ 29-30





นักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ให้ใช้รหัส
โรงเรียน 10 หลักแรกตามด้วยล าดับนักเรียนที่ไม่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 3 หลัก เริ่มที่ 001, 002, … รวม
เป็น 13 หลัก

1026170029_ _ _0 0 1
รหัส รร.10หลัก

1026170029_ _ _0 0 2



ตัวอย่างกระดาษค าตอบ

ระดับชั้นละ 2 แผ่น แผ่นละ 2 วิชา 
แผ่นที่ 1 : ไทย , คณิต
แผ่นที่ 2 : อังกฤษ , วิทย์



กระดาษค าตอบ แผ่นที่ 1







กระดาษค าตอบ แผ่นที่ 2







แนวปฏิบัติการด าเนินการสอบปลายปี
ปีการศึกษา 2561

1) ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบของตนเอง
2) จัดห้องสอบมีทีน่ั่งห้องละ 30 คน (สูงสุดไม่เกิน 35 คน)
3) กรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน  หรือตามบริบทของสถานศึกษา
4) สับเปลี่ยนครูภายในโรงเรียน
5) นักเรียนต้องเตรียมดินสอ 2B และยางลบ เพื่อระบายในกระดาษ

ค าตอบด้วยตนเอง ได้แก่ รหัสโรงเรียน  ห้องสอบ  เลขที่
เลขประจ าตัวประชาชน  เพศ



1. ก่อนเวลาสอบ 15 นาที ให้เปิดซองบรรจุแบบทดสอบ ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของซองบรรจุ เริ่มแจกแบบทดสอบ

2. ชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการระบายรหัสต่างๆ ของกระดาษค าตอบ 
ได้แก่  รหัสโรงเรียน  ห้องสอบ  เลขที่  เลขประจ าตัวประชาชน
เพศ  และ เด็กพิเศษ

แนวปฏิบัติการจัดสอบ : การด าเนินการสอบ



3. ลักษณะข้อสอบทุกฉบับ ประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
แบบที่ 1 : แบบเลือกตอบ (เลือกระบายค าตอบที่ถูกต้อง  1  ค าตอบ)
แบบที่ 2 : แบบเชิงซ้อน (ใช/่ไม่ใช่ , ถูก/ไม่ถูก)
แบบที่ 3 : แบบตอบสั้นๆ 
แบบที่ 4 : แบบตอบยาว (อิสระ)

ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่และโรงเรียน ให้ครบถ้วน
ในแบบทดสอบแบบตอบสั้น และแบบตอบยาว

แนวปฏิบัติการจัดสอบ : การด าเนินการสอบ



4. กรรมการคุมสอบน าบัญชีรายชือ่นักเรียน (ให้โรงเรียนท าไว้ล่วงหนา้แล้ว)
ให้นักเรียนลงลายมือชื่อ กรณีขาดสอบให้ลงว่า “ขาดสอบ” ด้วยปากกา
สีแดง ในช่องหมายเหตุ

5. ต้องท าข้อสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงอนุญาตใหอ้อกนอกหอ้งสอบได้
6. เตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับ ให้ด าเนินการ 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 เมื่อนักเรียนสอบได้ครึ่งเวลาที่ก าหนดให้ 
ครั้งที่ 2 เมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที 

แนวปฏิบัติการจัดสอบ : การด าเนินการสอบ



7. เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบแบบเขยีนตอบ (ตอบสั้น + ตอบยาวของแต่ละ
วิชาเสร็จแล้วใหก้รรมการ 

7.1 ฉีก/ตัดข้อสอบแบบเขียนตอบออกมาเรียงเลขที ่เพื่อเตรียมตรวจ    
7.2 ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์  เฉลยอยู่ในซองกระดาษค าตอบ   
7.3 ระบายคะแนนทีน่ักเรียนได้ลงในกระดาษค าตอบของนักเรียน

ตามวิชานั้นๆ

แนวปฏิบัติการจัดสอบ : การด าเนินการสอบ



แนวปฏิบัติการจัดสอบ : การด าเนินการสอบ

8. บรรจุกระดาษค าตอบลงในซอง โดยเรียงล าดับกระดาษค าตอบตามเลขที่
เข้าสอบ พร้อมแนบบัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบลงในซองด้วย

กระดาษค าตอบของผู้ขาดสอบ ไม่ต้องแทรกกระดาษค าตอบ/กระดาษเปลา่
9. ปิดผนึกซอง พร้อมลงชื่อก ากับรอยปิดผนกึของซองกระดาษค าตอบ

(ประธานสนามสอบ /กรรมการคุมสอบ) 
10. น าซองกระดาษค าตอบ (ส่งตรวจ) น าส่งศูนย์สอบ ณ สพป.นครนายก 

(อาคาร 2 ชั้น 1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.) 



แบบทดสอบ ฯ อนุญาตให้ โรงเรียนเก็บไว้ ใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนา ในลักษณะเอกสารลับทาง
ราชการ ตามระเบียบราชการ



สิ่งที่ต้องน าส่งศูนย์สอบ
14 มีนาคม 2562

1) ซองกระดาษค าตอบ ทุกชั้น ทุกวิชา โดยแนบบัญชีรายชื่อ
นักเรียนเข้าสอบ ฉบับที่ 1 ทุกซอง ก่อนปิดผนึก

2) บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ฉบับที่ 2 ทุกชั้น ทุกวิชา  
(อยู่นอกซอง)



สุชญา  บ ารุงกิจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
โทร : 089-801-8432

โสภณ อั๋นบางไทร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
โทร : 089-500-2568

สอบถามเพิ่มเติม


