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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นว.1 หน้า 1 

 

ตอนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 เหตุผลและความส าคัญ 
  สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษาต้องมี     
การพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่:การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3 Rs ได้แก่การอ่าน (ReacIing) 
การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)            
การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะ
ผู้ เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร และทักษะ              
การคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายและจุด เน้น เ พ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิบัติรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 
ในระดับประถมศึกษา มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียน
ภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกันสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้แก้ปัญหาได ้
  ในปีการศึกษา 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจาก
โรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย       
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุมระดมความคิดเพ่ือก าหนดกรอบโครงสร้าง  
ของเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งกรอบโครงสร้างนี้ นอกจากจะใช้เพ่ือการสร้างเครื่องมือประเมิน
คุณภาพผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้นิยามและตัวชี้วัดที่ร่วมกันก าหนดขึ้นนี้ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้       
ที่สอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
  ในปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จัดประเมิน
ให้กับผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 155 แห่ง มีจ านวน
นักเรียนที่เข้าสอบท้ังหมด 2,175 คน (ปกติ 1,853 คน, พิเศษ 317 คน, Walk in 5 คน)  จ านวน 17 สนามสอบ 
  สนามสอบท่ี 1   โรงเรียนวัดหัวดงใต้    อ าเภอเก้าเลี้ยว 
  สนามสอบท่ี 2   โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว    อ าเภอเก้าเลี้ยว 
  สนามสอบท่ี 3   โรงเรียนวัดนากลาง    อ าเภอโกรกพระ 
  สนามสอบท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ    อ าเภอโกรกพระ 
  สนามสอบท่ี 5 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ   อ าเภอชุมแสง 
  สนามสอบท่ี 6 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี   อ าเภอชุมแสง  
  สนามสอบท่ี 7 โรงเรียนวัดหนองโก    อ าเภอชุมแสง 
  สนามสอบท่ี 8 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง    อ าเภอชุมแสง 
  สนามสอบท่ี 9 โรงเรียนเขาทอง     อ าเภอพยุหะคีรี 
  สนามสอบท่ี 10 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร    อ าเภอพยุหะคีรี 
  สนามสอบท่ี 11 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี    อ าเภอพยุหะคีรี 
  สนามสอบท่ี 12 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม    อ าเภอเมือง 
  สนามสอบท่ี 13 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร   อ าเภอเมือง 
  สนามสอบท่ี 14 โรงเรียนวัดสันติธรรม    อ าเภอเมือง 
  สนามสอบท่ี 15 โรงเรียนวัดหนองปลิง    อ าเภอเมือง 
  สนามสอบท่ี 16 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์   อ าเภอเมือง 
  สนามสอบท่ี 17 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์   อ าเภอเมือง  

 
1.4 ตารางสอบ 
  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก าหนดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 
รายละเอียดตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 09.00 – 10.30 น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 90 นาที 

พัก 30 นาที 
11.00 – 12.00 น. ความสามารถด้านภาษาไทย 60 นาที 

 
1.5 ประกาศผลการสอบ 
  ประกาศผลการสอบวันที่ 30 เมษายน 2563 
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1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
แสดงรายละเอียดดังตาราง 
  1.6.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 
รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) ร ว ม 

(ข้อ) เลือกตอบ เขียนตอบสั้น แสดงวิธีท า 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ      
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการ
แสดง 
(จ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

     

ค 1.1 ป.3/1 เขียนและท่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทยและตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวน
นับท่ีไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย์ 

น าไปใช้ 1   1 

ค 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงล าดับ จ านวนนับไม่
เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 

น าไปใช้ 2   2 

มาตรฐาน ค 1.2  เข้ า ใจถึงผลที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ด าเนินการต่างๆและใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

     

ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

วิเคราะห ์ 3   3 

ค 1.2 ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 

วิเคราะห ์ 4   5 

สาระที่ 2 การวัด      
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด      
ค 2.2 ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการช่ัง 
การตวง เงิน และเวลา 

     

- ความยาว วิเคราะห ์ 1  1 2 
- ช่ัง วิเคราะห ์ 1   1 
- ตวง วิเคราะห ์ 1 1  2 
- เงิน วิเคราะห ์ 1   1 
- เวลา วิเคราะห ์ 1   1 
ค.2.2 ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย น าไปใช้ 1   1 
ค.2.2 ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา น าไปใช้ 1   1 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 
รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) รวม 

(ข้อ) เลือกตอบ เขียนตอบสั้น แสดงวิธีท า 
สาระที่ 3 เรขาคณิต      
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเลขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ 

 
    

ค.3.1 ป.3/1 บอกชนิดของรูปเลขาคณิตสองมิติที่เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสาม
มิติ 

น าไปใช้ 1   1 

ค.3.1 ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
จากรูปที่ก าหนดให ้

น าไปใช้ 1   1 

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้
เหตุผล เกี่ ย วกับปริภูมิ  ( spatial reasoning)  และใ ช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการ
แก้ปัญหา 

     

ค.3.2 ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ใน
แบบต่างๆ  

น าไปใช้ 1   1 

ค.3.2 ป.3/2 บอกรูปเลขาคณิตต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

น าไปใช้ 1   1 

สาระที่ 4 พืชคณิต      
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattem) 
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

     

ค 4.1 ป.3/1 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของ
จ านวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 ลดลงที
ละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ า 

วิเคราะห ์ 1 1  2 

ค 4.1 ป.3/2 บอกความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มี
รูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 

วิเคราะห ์ 2   2 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น      
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

     

ค 5.1 ป.3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่งอย่างง่าย 

วิเคราะห ์ 2   2 

รวม  26 3 1 30 
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หมายเหตุ:  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0,3 คะแนน 
  ข้อสอบเขียนตอบ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเป็น 0,4 คะแนน 
  ข้อสอบแสดงวิธีท า คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน 
  รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาท า 90 นาที 
  1.6.2 ความสามารถด้านภาษาไทย มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ(จ านวนข้อ) รวม
จ านวน

ข้อ 
เลือกตอบ 

หลาย 
ค าตอบ 

เชิงช้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคดิเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปญัหาในการด าเนินชีวิตและมีนสิัยรัก 
การอ่าน 
ป.3/2 อธิบายความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน 

เข้าใจ 
2     2 

ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถาม
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง 

วิเคราะห ์
2     2 

ป.3 /4  ล าดั บ เหตุ ก ารณ์ และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่านโดยระบุเหตุผล 

วิเคราะห ์
2     

2 

ป.3/5 สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่าน
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

น าไปใช้ 1     
2 

วิเคราะห ์ 1     
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ค า สั่ ง  ห รื อ
ข้อแนะน า 

น าไปใช้ 1     
2 

เข้าใจ 
1     

ป.3/8 อธิบายความหมายของ
ข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูมิ 

น าไปใช้ 1     
2 

วิเคราะห ์ 1 
    

สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้ กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 

วิเคราะห ์
   1  1 

ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู เข้าใจ    1  1 
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ สร้างสรรค ์     1 1 
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หมายเหตุ:  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบภาษาไทย ดังนี้ 
  ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน 
  ข้อสอบเขียนตอบสั้น ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเป็น 0,25,5 คะแนน 
  ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเป็น 0,3,5,7 คะแนน 
  รวมคะแนนเต็ม  10 คะแนน ใช้เวลาท า 60 นาที 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 
รูปแบบข้อสอบ(จ านวนข้อ) รวม 

จ านวน 
ข้อ 

เลือกตอบ 
หลาย 
ค าตอบ 

เชิงช้อน ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟัง 
และการดู 

เข้าใจ 1 
    

1 

ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

วิเคราะห ์ 1 
    

1 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ 4 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

เข้าใจ 1     2 
 วิเคราะห ์ 1     

ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค 

น าไปใช้ 1     2 
 วิเคราะห ์ 1     

ป.3/4 แต่งประโยคง่ายๆ เข้าใจ 1     
2 

วิเคราะห ์ 1     
ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ สร้างสรรค ์ 1   1  1 
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษา ถิ่ น ไ ด้ เ ห ม าะสมกั บ
กาลเทศะ 

วิเคราะห ์ 1     
2 

น าไปใช้ 
1     

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประเมินค่า 1     
2 

วิเคราะห ์
1     

ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อ่าน 

วิเคราะห ์ 1     
2 

ประเมินค่า 1     
รวมจ านวนข้อ  26   3 1 30 
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1.7 ก าหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทน
สังกัดอ่ืนๆเกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบและการใช้
โปรแกรม NT Access 

รุ่นที่ 1 (28 – 30 ต.ค.62) 
ศูนย์สอบ สพฐ. รุ่นที่ 2 
(30 ต.ค.- 1 พ.ย 65) 
ศูนย์สอบหน่วยงานอื่น 

สพฐ. 

2 ศูนย์สอบน าเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มี
สิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access 

28 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 ศูนย์สอบ 

3 สถานศึกษาน าเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่าน 
NT Access 

11 พ.ย. - 1 ธ.ค 62 สถานศึกษา 

4 ศูนย์สอบส ารวจและจัดสนามสอบ 2 – 8 ธ.ค. 62 ศูนย์สอบ 
5 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ 9 – 15 ธ.ค. 62 สนามสอบ 
6 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มี

สิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 
16 – 22 ธ.ค 62 สถานศึกษา 

7 ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ 
ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 

23 – 29 ธ.ค 62 ศูนย์สอบ 

8 สพฐ.ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขท่ีนั่งสอบ 30 ธ.ค 62 – 12 ม.ค. 63 สพฐ. 
9 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์

สอบและสนามสอบ 
13 – 17 ม.ค. 63 ศูนย์สอบ 

10 จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจ าสนามสอบไป
ยังศูนย์สอบ 

20 – 24 ม.ค. 63 สพฐ. 

11 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคระกรรมการการจัดการสอบ
ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสอบ 

3 ก.พ. – 4 มี.ค.63 ศูนย์สอบ 

12 จัดส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบไปยังศูนย์สอบ 24 – 27 ก.พ.63 สพฐ. 
13 ศูนย์สอบด าเนินการจัดสอบ 4 มี.ค.63 ศูนย์สอบ 
14 สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 5 – 6 มี.ค.63 ศูนย์สอบ/สนามสอบ 

15 สพฐ.และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 2 – 6 มี.ค.63 สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ 

16 สพฐ.รับกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ 9 – 13 มี.ค.63 สพฐ.และศูนย์สอบ 
17 สพฐ.เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวค าตอบ 16 มี.ค.63 เป็นต้นไป สพฐ. 
18 ตรวจกระดาษค าตอบปรนัยประมวลผลคะแนนการทดสอบ 16 มี.ค.–20 เม.ย 63  สพฐ. 

19 ประกาศผลการประเมิน 30 เม.ย. 63 สพฐ. 
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บทที่ 2 

วิธีด าเนินการ 
 

 

 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 น าเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Primary Capability) 
  ความสามารถพ้ืนฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เป็นความสามารถท่ีวิเคราะห์
มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่า
ความสามารถพ้ืนฐานเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเรียนรู้ เนื้อหาความรู้เชิงบูรณาการ สมรรถนะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอา่น (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C 
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
และการร่วมมือ (Collaboration) ดังภาพ 
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ดังนั้น ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Primary  Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงประกอบด้วย ความสามารถตามกรอบตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Student Outcomes) จากแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 
ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
      ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและแปลงจาก
สถานการณ์ปัญหา  หรือสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้เป็นปัญหาเชิง
คณิตศาสตร์ (Mathematical problem) การใช้ทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผล โดยอาศัยข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด 
หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจารณาไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ ประเมินและตัดสินใจอย่าง
สมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพ่ือน าไป  
สู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/พยากรณ์ สถานการณ์ปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
  สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
  มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
  มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การด าเนินการต่างๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
  สาระที่ 2  การวัด 
  มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
  สาระที่ 3  เรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
  สาระที่ 4  พีชคณิต 
  มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
  สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    2) ความสามารถด้านภาษาไทย 
      ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง  ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง น าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และรู้เท่าทันสื่อ 
ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
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  สาระที่ 1  การอ่าน 
  มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
  สาระที่ 2  การเขียน 
  มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
  สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
  มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

2.  การบริหารจัดสอบ 

 การบริหารจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในส่วนนี้
เป็นการน าเสนอการบริหารจัดสอบจ าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
      2.1 การบริหารจัดสอบระดับศูนย์สอบ 
      2.2  การบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ 
        2.1 การบริหารจัดสอบระดับศูนย์สอบ 
        การประเมินคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นการประเมินคุณภาพ เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ในทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การบริหารจัดการสอบจึงจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่ง
จะส่งผลให้ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในฐานะเป็นศูนย์สอบ ได้ด าเนินการดังนี้ 
   1)  ส ารวจข้อมูลนักเรียนจากโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมส่งข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยให้ส่วนกลางทางระบบ                   
NT Access 
   2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3)  เข้าร่วมประชุมกับส านักทดสอบทางการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการประเมิน 
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   4)  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือก าหนดมาตรการ   
แนวด าเนินงานปฏิบัติการจัดสอบ  รวมทั้งการแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ 
   5)  การจัดสนามสอบ  โดยก าหนด 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 1 สนามสอบ โดยก าหนดให้
โรงเรียนที่เป็นสนามสอบต้องมีความพร้อม ความเหมาะสมเพ่ือเป็นสนามสอบ โดยให้แต่ละเครือข่ายเสนอชื่อ
โรงเรียนที่มีความเหมาะสม ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พิจารณาแต่งตั้งให้
เป็นสนามสอบ  
   6)  แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบงานการสอบ  ได้แก่ 
       1. คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของสนามสอบประสานการสอบระหว่าง  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  กับสนามสอบในการรับ-ส่ง  แบบทดสอบและเอกสาร
ประกอบการสอบ 
      2. คณะกรรมการระดับสนามสอบ  ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ  กรรมการกลาง 
กรรมการ เลขานุการ  กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ นักการภารโรง ส าหรับ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบต้องมาจากต่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ โดยวิธีการหมุนเวียนหรือ
สลับกัน  ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบเป็นประธานสนามสอบ 
      7)   การรับ-ส่งและเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
     การจัดรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีระบบการขนส่งเอกสารที่มีความเคร่งครัดและปลอดภัยสูง ดังนั้นศูนย์สอบ จึงด าเนินการดังนี้ 
            1.  ในการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจะต้องให้ผู้ประสานงานระดับศูนย์สอบเป็น
ผู้ลงนามทุกครั้ง และศูนย์สอบเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้ในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด 
มีผู้ที่คอยดูแลตลอดเวลา 
                        2.  ศูนยส์อบส่งมอบกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ
ให้กับประธานสนามสอบหรือตัวแทน ในตอนเช้าของวันสอบ 
            3.  หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานสนามสอบหรือตัวแทนที่มีหน้าที่รับ-ส่ง
กระดาษค าตอบระดับสนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบน าซองกระดาษค าตอบส่งมอบให้ศูนย์สอบ 
            4.  ศูนย์สอบตรวจสอบความเรียบร้อยของซองกระดาษค าตอบ บรรจุลงในกล่องพร้อมส่งมอบ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   8)  ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกับประธานสนามสอบและครูคุมสอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
แนวการด าเนินงานโครงการฯ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.2548  
อย่างเคร่งครัด  มิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง  ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   9)  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
   10)  ด าเนินการสอบตามตารางสอบ และวิธีการตามแนวด าเนินการงานโครงการประเมินฯ 
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   11)  ติดตาม  ก ากับ  ดูแล  และตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
   12) เขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวม ตรวจสอบจ านวน ความถูกต้องกระดาษค าตอบแบบปรนัย  
จัดส่งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา   
   13) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 2.2   การบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ 
  การบริหารจัดสอบระดับสนามสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2562 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับภารกิจของสนามสอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ 

คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ  

  2.2.1  ภารกิจของสนามสอบ 
   ภารกิจของสนามสอบมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการสอบ ระหว่างสอบ 
และหลังการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   1) ก่อนสอบ 
       1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบ และด าเนินการตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด 
       1.2) เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่สอบ ติดประกาศรายชื่อ 
และสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 

        1.3) ประสานงานกับศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ เพ่ือให้ศูนย์สอบได้เพ่ิม
ข้อมูลผู้เข้าสอบในระบบ NT Access 

        1.4) รับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบในเช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 

   2)  ระหว่างสอบ 

        2.1)  ด าเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม 
โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

        2.2)  รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ โดยตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบ      
ทุกฉบับของผู้เข้าสอบ เรียงล าดับเลขที่จากน้อยไปหามาก และน าส่งศูนย์สอบให้ครบถ้วน 

   3)  หลังการสอบ 
        3.1)  สนามสอบมอบแบบทดสอบให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบ เพื่อน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
        3.2)  ส่งมอบกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ และกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ
พร้อมเอกสารธุรการประจ าสนามสอบให้ศูนย์สอบต่อไป           
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 2.2.2  คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
  คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย 
  1) ประธานสนามสอบ ได้แก่ ประธานเครือข่าย หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ 
หรือผู้ที่ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 
  2) กรรมการกลาง ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธาน
สนามสอบในการบริหารจัดการสอบ โดยก าหนดให้มี 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ หากมีห้องสอบไม่ถึง 3 ห้องสอบ ไม่
ต้องแต่งตั้งกรรมการกลาง ให้ประธานสนามสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรรมการกลางด้วย 
  3) กรรมการคุมสอบ ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือครูอัตราจ้างหรือ
พนักงานราชการ ซึ่งต้องมาจากต่างโรงเรียน โดยก าหนดให้มีกรรมการคุมสอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ 
  4) นักการภารโรง ได้แก่ นักการภารโรงของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ หรือโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่าย 
  5) กรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 2.2.3 คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ 
  1) เป็นข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา 
  2) มีความรับผิดชอบ 
  3) ตรงต่อเวลา 
  4) เก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี 
 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการประเมิน อย่างเคร่งครัด 
 2.2.4 บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
  1) ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบและด าเนินการจัดสอบตามคู่มือการประเมินฯ อย่างเคร่งครัด 
  1.2) ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดสอบ 
และข้ันตอนการด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ 
  1.3) เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบ ก ากับ ติดตามการจัดห้องสอบ การติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
และเอกสารการสอบอื่นๆ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ และหน้าห้องสอบ 
  1.4) รับ – ส่งแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ระหว่างศูนย์สอบ และสนามสอบ (ในกรณีที่ไม่
สามารถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมายผู้แทนเพ่ือให้ศูนย์สอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
  1.5) เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ ต่อหน้าตัวแทน
กรรมการคมุสอบ 
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  1.6) อนุมัติให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ที่ไม่มีเลขท่ีนั่งสอบ แล้วบันทึกในแบบรายงาน 
(สพฐ.5) 1 ฉบับ ต่อผู้เรียน 1 คน เพื่อรายงานให้ศูนย์สอบทราบ 
  1.7) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือประเมินฯ 
  1.8) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีท่ีคณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบบกพร่อง
ต่อหน้าที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และรายงานให้ศูนย์สอบทราบ 
  1.9) ตรวจสอบการบรรจุกระดาษค าตอบ ร่วมกับกรรมการกลางและตัวแทนกรรมการคุมสอบ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ 
  1.10) สรุปผลการด าเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และรวบรวมเอกสารการจัดสอบ ได้แก่ 
ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) ซองกระดาษค าตอบ (Package 3) และซองเอกสารธุรการ
ประจ าสนามสอบ เพ่ือน าส่งศูนย์สอบต่อไป 
  2) กรรมการกลาง มีหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนย์สอบ และด าเนินการตาม
คู่มือการประเมินฯ อย่างเคร่งครัด 
  2.2) ศึกษาคู่มือการประเมินฯ ส าหรับสนามสอบ ให้ชัดเจน 
  2.3) จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ (Package 1) และใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
(สพฐ.2) เพื่อมอบแก่กรรมการคุมสอบก่อนเวลาสอบ 
  2.4) ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
(Package 1) และใบลงลายมือซื่อผู้เข้าสอบ (สพฐ.2) 
  2.5) หลังเสร็จสิ้นการสอบ ท าหน้าที่ในการตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ 
ทั้งแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในแบบ สพฐ.2 และ สพฐ.3 
  2.6) เมือ่ตรวจนับเสร็จแล้ว ให้น ากระดาษค าตอบแบบเลือกตอบบรรจุใส่ในซองกระดาษค าตอบ
แบบเลือกตอบ (Package 2) จ านวนซองละ 1 วิชา ในการปิดผนึกมีแนวทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  กรณีท่ี 1 การตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบที่สนามสอบ เมื่อสนามสอบตรวจ และบันทึก
คะแนนแล้ว ให้ปิดผนึกซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) 
  2.7) บรรจุซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และกระดาษค าตอบ เขียนตอบ 
บรรจุรวมกันไว้ในซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ในวิชานั้นๆ แล้วให้ ประธานสนามสอบ    
เป็นผู้ปิดผนึกซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) พร้อมลงลายมือซื่อบนรอยปิดผนึกซองให้เรียบร้อย   
ก่อนน าส่งศูนย์สอบ 
  2.8) ตรวจรับ นับจ านวนแบบทดสอบของแต่ละห้องสอบ และแต่ละวิชาให้ครบถ้วนมอบให้
ประธานสนามสอบเก็บรักษาในที่ปลอดภัย ก่อนน าไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาที่ร่วมสอบ หลังจากการสอบเสร็จสิ้น 
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  2.9) รวบรวมเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ ได้แก่ แบบ NT 1 แบบ NT 2 แบบ สพฐ.5 และ
แบบ สพฐ.6 ส่งมอบให้ประธานสนามสอบ เพื่อน าส่งศูนย์สอบต่อไป 
  2.10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ประธานสนามสอบมอบหมาย 
  3) กรรมการคุมสอบ 
  3.1) ก ากับการด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณ
ใกล้เคียงให้มีความโปร่งใส และยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามคู่มือการประเมินฯ        
อย่างเคร่งครัด 
  3.2) ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบ หรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ 
  3.3) รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริต หรือมีการทุจริตเกิดขึ้น 
  3.4) ห้ามบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับการคุมสอบเข้าในห้องสอบ 
  3.5) รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืน ดูหรือถ่ายรูปแบบทดสอบ
เผยแพร่ 
  3.6) ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้เรียนให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 
  3.7) ตรวจนับกระดาษค าตอบ และแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  3.8) ตรวจสอบการกรอกข้อมูล และการระบายที่ส่วนหัวของกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
(เฉพาะกรณีเด็กเข้าสอบกรณีพิเศษ) 
  3.9) บรรจุกระดาษค าตอบใส่ซอง แล้วน าส่งที่ประธานสนามสอบ โดยด าเนินการแยกเปน็ 2 สว่น ดังนี ้
   3.9.1) กระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการคุมสอบ 
รวบรวมกระดาษค าตอบโดยเรียงล าดับตามเลขที่น้อยไปหามาก บรรจุลงในซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ 
(Package 2) วิชาละ 1 ซอง และด าเนินการ ดังนี้ 
    1. น าใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.2 (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) หุ้มกระดาษค าตอบ  
และในกรณีท่ีมีนักเรียน walk in ให้น า สพฐ.3 (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) ใส่ในซองนี้ด้วย 
    2. บรรจุกระดาษค าตอบเลือกตอบลงในซองกระดาษค าตอบเลือกตอบ 
(Package 2) โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง และน าซองนี้ไปบรรจุในซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3)  
   3.9.2) กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ  เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการคุมสอบ 
ฉีกตามรอยปรุที่หน้าสุดท้ายของแบบทดสอบทุกฉบับ  แล้วรวบรวมกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ บรรจุในซอง
กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) โดยเรียงตามล าดับเลขท่ีจากน้อยไปหามาก น าใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
สพฐ.2 (ส าหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) ใส่ในซองนี้ด้วย โดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง  และน าไปส่งกรรมการกลาง  
  3.10)  ให้กรรมการคุมสอบกรอกข้อมูลหน้าซองข้อสอบแบบเลือกตอบ (Package 2)          
และซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน 
  3.11)  น าซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ที่ได้บรรจุซองกระดาษค าตอบ   
แบบเลือกตอบ (Package 2) แล้ว ส่งมอบให้ประธานสนามสอบหรือกรรมการกลางทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบ         
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ในแต่ละวิชา โดยให้มีตัวแทนกรรมการคุมสอบอย่างน้อย 1 คน ร่วมอยู่เป็นสักขีพยาน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของกระดาษค าตอบทั้งแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 
  4) นักการภารโรง 
  4.1)  อ านวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบ โดยด าเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
  4.2)  จัดเตรียมสถานที่ในการจัดสอบให้เรียบร้อย ก่อนด าเนินการสอบและจัดเตรียมสถานที่    
ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย 
  4.3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบ 

2.2.5 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ                                                                           
  2.2.5.1  การจัดสนามสอบและห้องสอบ 
  1) การจัดสนามสอบ ศูนย์สอบสามารถจัดสนามสอบได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก 
  2) การจัดห้องสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดห้องสอบในแต่ละ
สนามสอบเป็น 3 ประเภท คือ  
      2.1) ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติที่ใช้ข้อสอบปกติ) 
      2.2)  ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ) 
       2.3)  ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษรขยาย) 
  โดยลักษณะการจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก จนถึงห้องปกติ
สุดท้าย ตามด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามล าดับ 
  3) จ านวนผู้เรียนในห้องสอบ  ศูนย์สอบต้องก าหนดสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access ภายใน
ช่วงเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยโปรแกรม NT Access จะท าการก าหนดห้องสอบในแต่
ละสนามสอบโดยอัตโนมัติ ผู้เรียนห้องสอบละ 30 คน (ยกเว้นห้องสุดท้ายสามารถมีจ านวนผู้เรียนได้สูงสุด 35 คน) 
โดยการจัดห้องสอบจะจัดผู้เรียนเข้าห้องสอบทีละสถานศึกษา โดยเริ่มต้นที่ผู้เรียนในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบก่อน 
หลังจากนั้นจะเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสถานศึกษา และเรียงล าดับเลขที่นั่งของผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษาจะ
เรียงตามที่สถานศึกษาส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม NT Access 
  2.2.5.2 ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ 
  ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
  1)  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูป หรือหลักฐานที่สามารถ
ใช้แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ 
  2) ผู้เข้าสอบมาสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น  (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548) 
  3)  ให้ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา 
  4)  ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา เอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ 
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  5) อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบน านาฬิกาเข้าห้องสอบเฉพาะนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น 
  อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ ดินสอด า 2B 
ใช้ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบ  กบเหลาดินสอ 
  2.2.5.3 กรณีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
  ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สพฐ.2) ซึ่งผู้เรียนจะ
เข้าสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสนามสอบแล้ว โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) เข้าสอบในห้องสอบปกติ โดยนั่งต่อจากเลขท่ีนั่งสอบสุดท้ายของห้องสอบปกติห้องสุดท้ายใน
สนามสอบนั้นๆ 
  2)  ใช้แบบทดสอบส ารอง และกระดาษค าตอบส ารอง ส าหรับเลขที่นั่งสอบให้ใช้เลขท่ีนั่งสอบต่อ
จากเลขที่สุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้นๆ 
  3)  ลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (แบบ สพฐ.3) วิชาละ 1 แผ่น (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) 
หากมีผู้เรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) จ านวนมากกว่า 1 คน ก็ให้ลงชื่อในแผ่นเดียวกัน 
  4)  เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้เก็บกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ใส่ในซอง
กระดาษค าตอบต่อจากผู้เข้าสอบคนสุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้นๆ 
   2.2.5.4  กรณีกระดาษค าตอบช ารุด 
  ให้ผู้เข้าสอบระบายลงในช่อง “ยกเลิกกระดาษค าตอบ” และให้ใช้กระดาษค าตอบส ารองโดยระบุ
รายละเอียดของผู้เข้าสอบตามกระดาษค าตอบเดิม และเก็บกระดาษค าตอบที่ช ารุดใส่ซองคืนด้วย (ให้เรียง
กระดาษค าตอบที่ถูกยกเลิกอยู่หลังกระดาษค าตอบส ารองของผู้เข้าสอบคนนั้น) 
  2.2.5.5  กรณีขาดสอบ 
  1) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้เก็บกระดาษค าตอบของผู้ขาดสอบ ให้กรรมการคุมสอบระบายในช่อง 
“ขาดสอบ” แล้วเก็บรวบรวมกระดาษค าตอบตามเลขที่นั่งสอบ 
  2)  ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษค าตอบของผู้ขาดสอบเรียงตามเลขที่นั่งสอบปกติ 
  3)  ให้กรรมการคุมสอบ ระบุว่า “ขาดสอบ” ด้วยหมึกสีแดง ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.2 

  2.2.5.6 ก าหนดการบริหารจัดการสอบ (ห้องสอบ) 

ระยะเวลา การปฏิบัติ 

ก่อนถึงเวลาสอบ 15 นาที ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบตรวจบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
หลักฐานอย่างอ่ืนที่แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ 

ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที 1. ให้ผู้เข้าสอบ 2 คน ตรวจซองแบบทดสอบ เพ่ือยืนยันความเรียบร้อยของ
แบบทดสอบแล้วลงลายมือชื่อใน สพฐ.2                                                
2. แจกกระดาษค าตอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามล าดับเลขท่ีนั่งสอบ จากน้อยไปมาก 
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ระยะเวลา การปฏิบัติ 

ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที 3. แจ้งให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบว่ากระดาษค าตอบเป็นของตนเอง และลงลายมือ
ชื่อในกระดาษค าตอบ 

ก่อนถึงเวลาสอบ 5 นาที แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามล าดับเลขที่นั่ง จากน้อยไปหามาก 

เมื่อถึงเวลาสอบ ประกาศให้ผู้เข้าสอบเริ่มท าแบบทดสอบ 

ระหว่างการสอบ ดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสไม่มีการทุจริต
หรือกระท าผิดระเบียบระหว่างการสอบ 

เมื่อเวลาสอบผ่านไป 30
นาท ี

ให้ผู้เข้าสอบลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.2 

ก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ
กระดาษค าตอบและการระบายค าตอบ 

เมื่อหมดเวลาสอบ 1. ประกาศหมดเวลา 
2. แจ้งให้ผู้เข้าสอบหยุดการสอบ 
3. ตรวจสอบการลงชื่อ-สกุล และเลขท่ีนั่งสอบของผู้เข้าสอบ และตรวจดูการ
ลงลายมือชื่อบนหัวกระดาษของนักเรียนทุกคน                                      
4. เก็บแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุไว้บน
หน้าซองเพ่ือน าส่งประธานสนามสอบ 

หลังสอบเสร็จแต่ละวิชา 1.อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเออกจากห้องสอบ ตามดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ                                                                                  
2.กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ลงลายมือชื่อในกระดาษค าตอบของนักเรียนทุก
คน                                                                                                     
3. กรรรมการคุมสอบน ากระดาษค าตอบเขียนตอบ และกรดาษค าตอบแบบ
เลือกตอบเรียงตามล าดับเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปมาก แล้วบรรจุในซอง โดยไม่
ผนึก เพ่ือน าส่งต่อประธานสนามสอบ                                
 4. กรรมการคุมสอบอย่างน้อย 1 คน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
กับประธานสนามสอบ และเป็นสักขีพยานในการบรรจุซองกระดาษค าตอบ
เขียนตอบ ต่อหน้าหน้าประธานสนามสอบ 
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3. การตรวจข้อสอบเขียนตอบ 
    การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ก าหนดรูปแบบของข้อสอบในการ
ทดสอบเป็น 2 แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ โดยจ าแนกการตรวจข้อสอบ ดังนี้ 
 1) ข้อสอบแบบเลือกตอบ  ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตรวจให้คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การอ่านแผ่นกระดาษค าตอบผ่านเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง (Optical 
Mark Reader : OMR)  
 2) ข้อสอบแบบเขียนตอบ  ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่
ศูนย์สอบแต่งตั้ง และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

3.1  การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
 การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบศูนย์สอบด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ  
ณ ศูนย์สอบ หรือกลุ่มเครือข่าย ตามที่ศูนย์สอบก าหนด ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ
อย่างน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ จ านวนผู้ตรวจข้อสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์สอบ โดยศูนย์สอบอาจ
พิจารณาให้ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่สนามสอบได้ ตามความเหมาะสมของสภาพและบริบทพ้ืนที่ โดยค านึงถึง
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส 

3.2  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
 คณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบควรเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือเป็น
ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ต้องเป็นกรรมการที่มาจากต่างกลุ่ม
เครือข่าย หรือกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน แต่ต่างสถานศึกษา 

3.3  แนวปฏิบัติของกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
 1) ให้กรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ รับซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ซึ่งบรรจุ
ซองบรรจุกระดาษค าตอบ (Package 2) และกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ ตรวจสอบใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สพฐ.2) 
และจ านวนกระดาษค าตอบในซองให้ถูกต้อง ตรงกับใบปะหน้าซอง 
 2) ให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ โดยต้องตรวจ
กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบของผู้เรียนทุกข้อและทุกคน  ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 3) น าคะแนนของแต่ละคน มาหาข้อสรุป (ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ) เพ่ือให้เกิดความเที่ยงของคะแนน
ประเมิน แล้วระบายคะแนนลงในตอนท้ายของกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบของผู้เรียนแต่ละคนน า
กระดาษค าตอบที่ระบายคะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบแล้ว บรรจุในซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ 
(Package 2) โดยเรียงล าดับตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สพฐ.2) แล้วปิดผนึกเพ่ือน าส่งต่อไป 
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4. เอกสารในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 เอกสารในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในส่วนนี้เป็น     
การน าเสนอเกี่ยวกับเอกสารที่จัดส่งไปยังศูนย์สอบและสนามสอบ รวมทั้งการรับส่งข้อสอบและเฉลย ดังต่อไปนี้ 

4.1 เอกสารที่จัดส่งไปยังศูนย์สอบ 
 เอกสารที่ส่งไปยังศูนย์สอบแต่ละแห่งประกอบด้วย 1) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ส าหรับศูนย์สอบ) 2) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
(ส าหรับสนามสอบ) 3) เอกสารธุรการของศูนย์สอบ เช่น NT 1, NT 2, NT 3 ฯลฯ 

4.2 เอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ 
 เอกสารที่ส่งไปยังสนามสอบแต่ละแห่งประกอบด้วย 1) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) ข้อสอบและกระดาษค าตอบ 3) เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ ดังนี้ 
 1) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ส าหรับสนามสอบ) เป็นเอกสารที่ใช้
ประกอบการบริหารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบละ 2 เล่ม  
 2) ข้อสอบและกระดาษค าตอบ ในการจัดสอบครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ
บรรจุลงในกล่องให้แต่ละสนามสอบ โดยภายในกล่องจะมีชุดของซองข้อสอบและกระดาษค าตอบของแต่ละสนาม
สอบมัดรวมกันไว้ ซึ่งในแต่ละมัดจะมีข้อสอบและกระดาษค าตอบ (Package 1) จ านวน 2 ซอง โดยในซองข้อสอบ
และกระดาษค าตอบ แต่ละวิชานั้น ด้านหลังปิดผนึกซองและปิดทับด้วย Security Seal เพ่ือป้องกันการเปิดก่อน
ถึงก าหนด ภายในซองประกอบไปด้วย แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ (Package 2) ของวิชานั้น โดยในแต่ละ
ซองจะมีแบบทดสอบและกระดาษค าตอบตามจ านวนของผู้เรียนที่สอบในห้องสอบนั้น 
 แบบทดสอบที่ใช้พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ ขนาด 7.5 x 9.85 นิ้ว มีการปิดผนึกเพ่ือป้องกันการเปิดอ่านด้วย
กระดาษกาวแบบบาง (สามารถฉีกได้ง่าย) โดยแยกเป็น 2 วิชา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แบบทดสอบส ารองบรรจุอยู่กล่องที่ 1 ของแต่ละสนามสอบ โดยจัดสรร
ให้สนามสอบจ านวนร้อยละ 5 ของแบบทดสอบทั้งหมด หรืออย่างน้อย 1ฉบับ/ห้องสอบ 
 ซองกระดาษค าตอบ (Package 2) ของแต่ละวิชา ยังไม่มีการปิดผนึก (จะปิดผนึกเม่ือครูผู้ตรวจข้อสอบ
เขียนตอบตรวจและระบายคะแนนครบทุกคนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ) ภายในซองบรรจุกระดาษค าตอบพิมพ์
ด้วยกระดาษพิเศษอย่างดี (OMR) ประกบด้วยกระดาษแข็งติดใบปะหน้าบอกรายละเอียดวิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
ห้องสอบ จ านวนที่บรรจุ ประกบไว้เพ่ือป้องกันการช ารุด 
 กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 2 แผ่น ดังนี้ 
 แผ่นที่ 1  กระดาษค าตอบวิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (สีฟ้า) 
 แผ่นที่ 2  กระดาษค าตอบวิชาความสามารถด้านภาษาไทย (สีเขียว) 
 นอกจากนี้ ยังมีกระดาษค าตอบส ารอง (สีส้ม) จ านวนร้อยละ 5 ของกระดาษค าตอบทั้งหมดโดยบรรจุอยู่
กล่องที่ 1 ของแต่ละสนามสอบ 
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 กระดาษค าตอบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าสอบ (พิมพ์มาจากโรงพิมพ์)  ส่วน 2    
การตอบข้อสอบแบบเลือกตอบ ผู้เข้าสอบจะเป็นผู้ระบายค าตอบ และส่วนที่ 3 คะแนนแบบเขียนตอบกรรมการ
ตรวจข้อสอบเป็นผู้ระบายคะแนน 

4.3 เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ ในการจัดสอบครั้งนี้ บรรจุอยู่ในซอง โดยแยกออกจากกล่อง
ข้อสอบและกระดาษค าตอบ มีดังนี้ 
 1) รายชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ติดด้านล่างของอาคารที่เป็นห้องสอบ) 
 2) รายชื่อติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ชุด ติดประตูหน้าห้องและหลังห้อง) 
 3) แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้อง ( 2 ชุด ส าหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบและส่งคืน สพฐ. 
อย่างละ 1 ชุด) 
 4) แบบ สพฐ.3 (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) สนามสอบละ 2 แผ่น 
 5) แบบสพฐ.5  (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ สนามสอบละ 2 แผ่น 
 6) แบบ สพฐ.6  (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) แบบค าขอแก้ไข สนามสอบละ 2 แผ่น 
 7) แบบ NT 1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่างประธานสนามสอบ/กรรมกลางกลาง
กับกรรมการคุมสอบ 
 8) แบบ NT 2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ และเอกสารอ่ืนๆ จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ 
 9) ซองใส่กระดาษค าตอบเขียนตอบ (Package 3) 
 10) สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 
 11) กล่องใส่กระดาษค าตอบและเอกสารธุรการส าหรับส่งคืนสพฐ. 
 
5. ก าหนดการรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเฉลย 
 การรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเฉลยในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด าเนินการ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 

1 สพฐ.จัดส่งคู่มือการประเมินฯและซองเอกสารธุรการประจ าสนาม
สอบไปยังศูนย์สอบ โดยให้ผู้แทนศูนย์สอบเซ็นรับเอกสาร ตามวัน
เวลาที่นัดหมาย 

20-24 มกราคม 2563 

2 สพฐ.ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ โดยให้ผู้แทนศูนย์
สอบเซ็นรับเอกสาร ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

24-27 กุมภาพันธ์ 2563 

3 สนามสอบมารับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบที่ศูนย์สอบ 4 มีนาคม 2563 
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ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 

4 สพฐ.ส่งเฉลยข้อสอบแบบเขียนตอบของแต่ละวิชา ทาง NT Access
และ Line application หลังจากการสอบแต่ละวิชาเสร็จสิ้น30 นาที 

4 มีนาคม 2563 

(หลังสอบเสร็จในแต่ละวิชา) 

5 สนามสอบเผยแพร่(แจกจ่าย) แบบทดสอบใช้สอบจริง และ
แบบทดสอบส ารอง(ที่ไม่ได้ใช้) และกระดาษค าตอบส ารอง(ที่ไม่ได้
ใช้) ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบในสนามต่างๆ 

4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
(หลังสอบเสร็จ) 

6 ศูนย์สอบส่งกระดาษค าตอบเลือกตอบกลับมายัง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้แทนศูนย์สอบจะต้องส่ง
มอบกระดาษค าตอบให้กับบริษัทรับส่งกระดาษค าตอบตามวันและ
เวลาที่นัดหมาย 

9-13 มีนาคม 2563 

7 ศูนย์สอบเก็บรักษากระดาษค าตอบเขียนตอบไว้ในศูนย์สอบไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

14 มีนาคม 2563 

 

6. การรับข้อสอบและบรรจุกระดาษค าตอบ 
 6.1 การรับข้อสอบและบรรจุกระดาษค าตอบระดับสนามสอบ 
  1)  ขั้นตอนการรับข้อสอบและบรรจุกระดาษค าตอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
      1.1) ก่อนการสอบ   

1.1.1) ประธานสนามสอบรับคู่มือการประเมินฯ และเอกสารธุรการประจ าห้องสอบ 
ก่อนวันสอบ 

1.1.2) ประธานสนามสอบรับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ณ ศูนย์สอบใน 
ช่วงเช้าก่อนเวลาสอบของวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดสอบ 
     1.2) หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
   1.2.1) กรรมการระดับสนามสอบตรวจนับกระดาษค าตอบในแต่ละวิชาของแต่ละห้องสอบ
ให้ครบถ้วน 
   1.2.2) กรรมการระดับสนามสอบรวบรวมเอกสารธุรการ ได้แก่ สพฐ.5 สพฐ.6 และ   
NT 2 ของห้องสอบแต่ละห้อง บรรจุใส่รวมกันในซองเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ และจัดส่งให้ศูนย์สอบ    
หลังเสร็จสิ้นการสอบ เพื่อให้ศูนย์สอบด าเนินการส่งมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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  2) เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ มีดังนี้ 
      2.1)  เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ เก็บไว้ที่ศูนย์สอบ 
   แบบ NT 1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
   แบบ NT 2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ และเอกสารอ่ืนๆ 
      2.2)  เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ ส่งคืน สพฐ. 
   แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
   แบบ สพฐ.6 แบบค าขอแก้ไขข้อมูล 
  3) ซองเอกสารที่สนามสอบต้องคืนศูนย์สอบ มีดังนี้ 
      3.1) ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) ซึ่งแยกเป็น 2 ซอง คือ 
            3.1.1)  ซองกระดาษค าตอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์(กระดาษปะหน้าซอง สีเขียว)    

3.1.2)  ซองกระดาษค าตอบความสามารถด้านภาษไทย((กระดาษปะหน้าซองสีฟ้า)    
  3.2) ซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3)  
  3.3)  ซองเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ 
 
7. การบรรจุกระดาษค าตอบใส่ซองเอกสารจากสนามสอบ 
 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เลือกกรณีตรวจกระดาษค าตอบ
แบบเขียนตอบที่ศูนย์สอบ จึงด าเนินการ ดังนี้ 
 7.1 กระดาษค าตอบแบบเลือกตอบแต่ละวิชาที่ยังไม่ได้ระบายคะแนนเขียนตอบ ตรวจนับ
กระดาษค าตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน หุ้มด้วย สพฐ.2 (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) รวมทั้งกระดาษค าตอบของผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ (Walk in) และสพฐ.3 บรรจุใส่ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) วิชาละ 1 ซอง 
ไม่ต้องปิดผนึก และน ามาใส่ในซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3)  
 7.2 กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบแต่ละวิชา ตรวจนับกระดาษค าตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน หุ้มด้วย 
สพฐ.2 (ส าหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) บรรจุใส่ซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ปิดผนึก กรณีที่มีผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ (walk in) ให้เก็บกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) และ สพฐ.3 ให้บรรจุใส่ซอง
กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ด้วย 
 
8. การบรรจุซองกระดาษค าตอบจากสนามสอบส่งไปยังศูนย์สอบ 
     การบรรจุซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) จากสนามสอบไปยังศูนย์สอบให้น าซอง
กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ของแต่ละวิชา(2 ซอง) มามัดรวมกันเป็นรายห้องสอบเรียงตามล าดับ
ห้องสอบ จากห้องสอบที่ 1, 2, 3...แล้วจัดส่งมัดซองกระดาษค าตอบดังกล่าวไปยังศูนย์สอบ 
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9. การจัดสอบส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หมายถึง ผู้เข้าสอบที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ 
เครื่องมือหรือบริการอ่ืนใดที่ใช้ในการจัดสอบแตกต่างไปจากเด็กทั่วไป เพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถ  ท าข้อสอบได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
            9.1  แนวทางการจัดสอบส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                  การด าเนินการจัดสอบส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 9 ประเภท โดยแต่ละประเภท      
มีแนวทางการจัดสอบ ดังนี้ 
 1) เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตา
บอดสนิท แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ตาบอด และสายตาเลือนราง  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จะมีนักเรียนสายตาเลือนราง เป็นคนกลุ่มที่ยังสามารถใช้การมองเห็นจากประสาท
ตาที่หลงเหลือได้ เด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องการให้จัดท าข้อสอบที่มีอักษรขนาดขยายเพ่ิมกว่าปกติ ฟอนด์ ขนาด 20 พอยด์ 
(โดยประมาณ) เพื่อสามารถอ่านข้อสอบด้วยตนเองได้ และอาจจะมีความยากล าบากในการระบายกระดาษค าตอบ 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ก าหนดให้ระบายกระดาษค าตอบในแต่ละข้อขนาดเล็กมาก อาจต้องให้กรรมการคุมสอบช่วย
ระบายค าตอบให้ โดยเด็กท าค าตอบไว้ก่อนระหว่างท าข้อสอบ แล้วค่อยอ่านให้กรรมการคุมสอบช่วยระบาย
ค าตอบให้เด็กคนนั้นๆ ตามที่เด็กบอกค าตอบก็ได้ หรือกรรมการคุมสอบ 1 คน ต่อเด็ก 3-5 คน โดยให้เวลา        
ในการท าข้อสอบเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่ก าหนด 
 2) เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หูตึง และหูหนวก 
 3) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไปเมื่อวัดระดับ
เชาว์ปัญญา อาจเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าสอบด้วย โดยอาจเพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบได้แต่ไม่เกินร้อยละ 30 
ของเวลาที่ก าหนด 
 4) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการของระบบ
ประสาท มีความล าบากในการเคลื่อนไหว ท าให้เด็กมีอุปสรรคในการเขียนค าตอบหรือระบายค าตอบใน
กระดาษค าตอบ แต่เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถทางสมองและสติปัญญาอยู่ในระดับปกติในการท าข้อสอบ  ให้จัดเด็ก
เหล่านี้สอบในห้องเฉพาะและให้มีกรรมการอ านวยความสะดวกในการระบายค าตอบหรือเขียนค าตอบให้นักเรียน 
โดยให้เด็กแต่ละคนอ่านข้อสอบด้วยตนเองและบอกค าตอบให้กรรมการช่วยเขียนค าตอบให้  และให้เวลาท า
ข้อสอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จากเวลาที่ก าหนด 
 5)  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่าง เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน  ในการจัดสอบต้องเปิดโอกาสให้  
เด็กเหล่านี้มีโอกาสในการท าข้อสอบร่วมกับเด็กทั่วไปด้วย เพราะเด็กเหล่านี้สามารถบอกค าตอบที่ถูกต้องได้       
แต่อาจไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองด้านการเขียนค าตอบได้ กรรมการคุมสอบควรเขียนหรือระบายค าตอบ 
ให้เด็กเหล่านี้  ควรเพิ่มเวลาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่ก าหนด 
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 6) เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความบกพร่องในเรื่องของการ
เปล่งเสียงพูด  กรณีนี้ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน และเพ่ิม
เวลาในการท าข้อสอบให้ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่ก าหนด 
 7) เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็น
อย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม กรณีนี้ให้กรรมการคุมสอบ
แยกการสอบออกมาเฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบให้ตามแต่กรณีโดยไม่
เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่ก าหนด 
 8) เด็กออทิสติก หมายถึง คนที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อ
ความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ เด็กเหล่านี้มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน 
ท าให้อาจไม่มีสมาธิในการท าข้อสอบได้ตลอดการสอบและหากเด็กสามารถควบคุมสมาธิของตนเองให้ท าข้อสอบได้  
โดยให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น และเพ่ิมเวลาในการท า
ข้อสอบให้ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่ก าหนด หากเด็กมีศักยภาพในการท าข้อสอบได้เพียงใด     
ให้ถือว่าเป็นศักยภาพในการท าข้อสอบของเด็กคนนั้นแล้ว 
 9)  บุคคลพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภท
ในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น กรณีนี้ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมา
เฉพาะ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบให้ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30      
ของเวลาที่ก าหนด 
             9.2  ข้อปฏิบัติส าหรับการจัดสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 กรณีท่ีสนามสอบมีเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กออทิสติก ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 9.2.1  การจัดห้องสอบของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระบบ NT Access ดังตารางนี้ 

ห้องสอบ ประเภทของเด็กมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ห้องพิเศษ  1 
(ใช้แบบทดสอบปกติ) 

• เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

• เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

• เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 

• เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

• เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 

• เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 

• เด็กออทิสติก 

• บุคคลพิการซ้อน 
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ห้องสอบ ประเภทของเด็กมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ห้องพิเศษ 2 
(ใช้แบบทดสอบขยายอักษรและอักษร
เบรลล์) 

• เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 

               9.2.2  เดก็ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ รายงานตัวที่ห้องอ านวยการสอบประจ าสนามสอบเพ่ือ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับห้องสอบ (กรณีไม่ทราบข้อมูล) 
               9.2.3 ให้กรรมการคุมสอบรับรายงานตัวผู้เข้าสอบที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยอ านวยความ
สะดวกในการแจ้งห้องสอบและแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบวาระการเข้าสอบ ตารางสอบ
ให้กับผู้เข้าสอบ เป็นต้น 
              9.2.4  ให้สนามสอบอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตามความเหมาะสม 
     9.3  หลักฐานที่ใช้แนบประกอบส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการเข้าสอบแนบ
หลักฐานยืนยันสถานภาพของผู้เรียนไปยังศูนย์สอบ ภายในวันที่ 16-22 ธันวาคม 2562 เพื่อท าการตรวจสอบ   
โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1) ใบรับรองแพทย์/บัตรประจ าตัวคนพิการ หรือ 
 2) หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษา ที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือ 
 3)  รายชื่อนักเรียนเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ดาวน์โหมาจากระบบบริหารจัดการข้อมูล  

โรงเรียนเรียนรวม 
 
10. การายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนให้กับผู้เข้า
สอบ สถานศึกษา ศูนย์สอบ หน่วยงานต้นสังกัด และประเทศ ผ่านระบบ NT Access โดยแบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป  ค่าสถิติผลการสอบรายด้านและภาพรวม ได้แก่ คะแนน
เฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกเปรียบเทียบตามระดับต่างๆ ของคะแนนสอบราย
ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพรายด้าน เป็นต้น 

 10.1  การรายงานระดับบุคคล 

 ผู้เรียนสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ระบบจะแสดงแบบรายงาน ได้แก่ 
 Student 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯของนักเรียน 
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 10.2 การรายงานระดับโรงเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
 School 01: แบบรายงานผลการประเมินฯของโรงเรียน 
 School 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯของโรงเรียน 
 School 03: แบบรายงานผลการประเมินฯของนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละด้าน 
 School 04: แบบรายงานผลการประเมินฯของนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละตัวชี้วัด 
 School 05: แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
 School 06: แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
 School 07: แบบรายงานผลการประเมินฯเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยนักเรียน 
 School 08: แบบรายงานผลการประเมินฯของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี 
 School 09: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯจ าแนกนักเรียนรายคน 

 10.3  การรายงานระดับศูนย์สอบหรือเขตพื้นที่การศึกษา 

 ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของศูนย์สอบ 
ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
 Local 01:  แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
 Local 02:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
 Local 03:  แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
 Local 04:  แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
 Local 05:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
 Local 06:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
 Local 07:  แบบรายงานผลการเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
 Local 08:  แบบรายงานผลการประเมินฯของต้นสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ย้อนหลัง 3 ปี 
 Local 09:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯจ าแนกตามโรงเรียน 

 10.4 การรายงานระดับจังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด 

 ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของจังหวัด
หรือศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
 Province 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯของจังหวัด(เขตพ้ืนที่) 
 Province 02:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯของจังหวัด (เขตพ้ืนที่) 
 Province 03:  แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
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 Province 04:  แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
 Province 05:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
 Provice 06:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
 Provice 07:  แบบรายงานผลการเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
 Provice 08:  แบบรายงานผลการประเมินฯของจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี 
 Provice 09:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯจ าแนกตามโรงเรียน 

 10.5  การรายงานระดับจังหวัดหรือศึกษาธิการภาค 

 ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของ
ศึกษาธิการภาค ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
 Region 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯของศึกษาธิการภาค 
 Region 02:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯของศึกษาธิการภาค 
 Region 03:  แบบรายงานผลการประเมินฯจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
 Region 04:  แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
 Region 05:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
 Region 06:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
 Region 07:  แบบรายงานผลการเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
 Region 08:  แบบรายงานผลการประเมินฯของจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี 
 Region 09:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯจ าแนกตามโรงเรียน 

 10.6  การรายงานระดับหน่วยงานต้นสังกัด 

 ต้นสังกัดสามารถดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของต้นสังกัด 
ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
 Central 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯของต้นสังกัด 
 Central 02:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯของต้นสังกัด 
  Central 03:  แบบรายงานผลการประเมินฯจ าแนกรายสังกัดย่อย(เขตพ้ืนที่)ในแต่ละด้าน 
 Central 04:  แบบรายงานผลจ าแนกรายสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ในแต่ละตัวชี้วัด 
 Central 05:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
 Central 06:  แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
 Central 07:  แบบรายงานผลการเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยของสังกัดย่อย(เขตพ้ืนที่) 
 Central 08:  แบบรายงานผลการประเมินฯของต้นสังกัด ย้อนหลัง 3 ปี 
 Central 09:  แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯจ าแนกตามต้นสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
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11. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต 1  และโรงเรียนได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ  ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีหน้าที่  วางแผน  ประสานงาน  อ านวยการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานการสอบของโรงเรียน   ตลอดจนตรวจเยี่ยมหน่วยสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โปร่งใส  บริสุทธิ์  และยุติธรรม 
   2. คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ มีหน้าที่  ส่งมอบแบบทดสอบ  
กระดาษค าตอบและเอกสารประกอบการสอบให้สนามสอบ 
   3. สนามสอบด าเนินการสอบพร้อมกัน  ในสอบวันที่  4 มีนาคม 2563  
   4. คณะกรรมการก ากับการสอบของสนามสอบ   มีหน้าที่  ด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  โปร่งใส  บริสุทธิ์  และยุติธรรม  
   5. คณะกรรมการประมวลผล  สรุปผล  และจัดท ารายงาน  มีหน้าที่  สรุปผลและจัดท ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
   

12. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562        
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และส่งผล
การประเมินโดยใช้ทางระบบ NT Access 
 

13. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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บทที่ 3 

ผลการประเมิน 

 การรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 น าเสนอ ดังนี้ 
 

 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  1.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายด้าน 
     1.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านภาษาไทย  
     2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านภาษาไทย  
จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน 
  2.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านภาษาไทย
จ าแนกรายมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านคณิตศาสตร์   
  3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านคณิตศาสตร์   
จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน 
     3.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านคณิตศาสตร์   
จ าแนกรายมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 4.  จ านวนโรงเรียนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562       
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 จ าแนกรายด้าน  
 5.  จ านวนโรงเรียนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562       
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ าแนกรายด้าน 
 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  
    1.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายด้าน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีนักเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 จ านวน 2,175 คน (เด็กปกติ 
1,853 คน, เด็กพิเศษ 317 คน  และwalk in 5 คน) ผลการประเมินในภาพรวมและรายด้าน   ดังตารางต่อไปนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตาราง 1  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา จ าแนกรายด้าน 

 

ความสามารถ จ านวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ด้านภาษาไทย 1,853 45.20 17.00 

ด้านคณิตศาสตร์ 1,853 43.20 19.67 

ภาพรวม 1,853 44.20 33.44 

 

 จากตาราง 1  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562      
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ผลการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.20  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย   
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.20 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.20 
 

แผนภูมิที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

                ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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    1.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ  
  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัดและ ประเทศ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จ าแนกตามความสามารถทั้ง 2 ด้าน ดังนี้  
 

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562      
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ    

         

ผลการประเมิน ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ภาพรวม 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 45.20 43.20 44.20 

ระดับจังหวัด 45.68 41.55 43.61 

ระดับศึกษาธิการภาค 45.08 42.96 44.02 

ระดับสังกัด 46.00 45.64 45.82 

ระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70 

ผลต่างระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษากับระดับประเทศ 
-1.26 -1.74 -1.50 

 

 

 จากตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ  พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม 
ทั้ง 2 ด้าน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.20 ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัด  และระดับศึกษาธิการภาค  แต่ต่ ากว่าระดับ
สังกัด  และระดับประเทศ   
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.20 ซึ่งสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค 
แต่ต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ  ด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  43.20 ซึ่งสูงกว่า
ระดับจังหวัด  และระดับศึกษาธิการภาค แต่ต่ ากว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศพบว่า ด้านภาษาไทยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ  1.26  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า  
ระดับประเทศ 1.74  และภาพรวมทั้ง 2 ด้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ 1.50 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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แผนภูมิที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
                 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 
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 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านภาษาไทย  
     2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านภาษาไทย  
จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน ซึ่งในครั้งนี้การประเมินด้านภาษาไทยประเมิน 5 สาระ 5 มาตรฐาน ผลการ
ประเมิน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง 3   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
             จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน    
 

สาระและมาตรฐาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

53.43 

สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างประสิทธิภาพ 

39.32 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

60.30 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

38.34 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

37.85 

 

จากตาราง 3 ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกรายสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า สาระและมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ  สาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (60.30)  รองลงมาได้แก่ สาระที่ 1  
การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต (53.43)   สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
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ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ประสิทธิภาพ (39.32) สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ (38.34)  และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (37.85) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 3  ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

                จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน 
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     2.2  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   
ด้านภาษาไทยจ าแนกรายมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ตาราง 4   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
            สาระที่ 1 การอ่าน จ าแนกรายมาตรฐานและตัวชี้วัด    
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
53.43 

1. ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 59.77 

2. ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง 64.29 

3. ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผล 55.95 

4. ป.3/5 สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 47.10 

5. ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง หรือข้อแนะน า 52.25 

6. ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 41.20 
  

จากตาราง 4   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562  สาระที่ 1 การอ่าน จ าแนกรายมาตรฐานและตัวชี้วัด   พบว่า สาระท่ี 1 การอ่าน ประเมินมาตรฐาน ท 1.1 
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
ผลการประเมินในภาพรวมมาตรฐาน ท 1.1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.43  

เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ  ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/3 ตั้งค าถาม 
และตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง (64.29) รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัด ท 1.1  ป.3/2 อธิบายความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน (59.77)   ตัวชี้วัด ท 1.1  ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดย
ระบุเหตุผล (55.95)  ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง หรือข้อแนะน า (52.25)  
ตัวชี้วัด ท 1.1  ป.3/5 สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน(47.10) และ ตัวชี้วัด  ท 1.1 ป.3/8 
อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ (41.20) ตามล าดับ 
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ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562
สาระที่ 1 การอ่าน จ าแนกรายมาตรฐานและตัวช้ีวัด

แผนภูมิที่ 4  ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

                สาระที่ 1 การอ่าน จ าแนกรายมาตรฐานและตัวชี้วัด    
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เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เขียนจดหมายลาครู เขียนเร่ืองตามจินตนาการ

ตาราง 5   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
             สาระที่ 2 การเขียน จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด 

    

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างประสิทธิภาพ 

39.32 

1. ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 54.88 

2. ป.3/4  เขียนจดหมายลาครู 16.95 

3. ป.3/5  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 44.18 
 

จากตาราง 5   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
สาระท่ี 2 การเขียน จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด   พบว่า ในครั้งนี้ สาระที่ 2 การเขียน ประเมินมาตรฐาน  
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน 
ข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างประสิทธิภาพ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวม 
ของมาตรฐาน ท 2.1 มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.32   

เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.3/2 เขียน 
บรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน (54.88) รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.3/5  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ (44.18) และ ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.3/4  เขียนจดหมายลาครู (16.95) ตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 5  ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                สาระที่ 2 การเขียน จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด   
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ตาราง 6   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
            สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

60.30 

1. ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟัง และการดู 54.56 

2. ป.3/4  ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 66.04 
 

จากตาราง 6   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด   พบว่า ในครั้งนี้สาระท่ี 3 การฟัง การดู 
และการพูด ประเมินมาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวม
ของมาตรฐาน ท 3.1  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.30  
 เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.3/4  ตั้งค าถาม
และตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู (66.04)  รองลงมา คือ ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟัง 
และการดู(54.56) 
แผนภูมิที่ 6  ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    
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บอกสาระส าคัญจากการฟัง และการดู ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ฟังและดู
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ตาราง 7   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
            สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด  
   

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

38.34 

1. ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 41.28 

2. ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 28.79 

3. ป.3/4  แต่งประโยคง่ายๆ 52.31 

4. ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 19.55 

5. ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 46.65 
 

จากตาราง 7   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย จ าแนกมาตรฐานและตัวชี้วัด   พบว่าในครั้งนี้ สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
ประเมินมาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ จ านวน 5 ตัวชีว้ัด ผลการประเมินในภาพรวม
ของมาตรฐาน ท 4.1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.34 
  เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/4  แต่งประโยค
ง่ายๆ (52.31) รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ (46.65) ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า (41.28)  ตัวชี้วัด ท.4.1 ป.3/2 
ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค (28.79) และ ตัวชี้วดั ท 4.1 ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ (19.55) 
ตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 7 ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
               สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    

  
 
 
   

 

 

 

  

   



รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นว.1 หน้า | 41 

 

 

34.96

40.75

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

ตาราง 8   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
            สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

37.85 

1. ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 34.96 

2. ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 40.75 
 

ตาราง 8   ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม จ าแนกมาตรฐานและตัวชี้วัด   พบว่าในครั้งนี้ สาระที่ 5  วรรณคดีและ 
วรรณกรรม ประเมินมาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จ านวน 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของมาตรฐาน  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.85 

เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.3/3 แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน (40.75) รองลงมา คือ ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (34.96)  
แผนภูมิที่ 8  ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

      สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    
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 3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านคณิตศาสตร์   
  3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านคณิตศาสตร์   
จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประเมิน 5 สาระ 7 มาตรฐาน ผลการประเมิน 
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง 9   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
             จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน 

 

สาระและมาตรฐาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง 

59.77 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่างๆและการใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

34.81 

สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

41.43 

สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

49.46 

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

53.40 

สาระที่ 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

43.38 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

46.78 

จากตาราง 9   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2562 พบว่าประเมินจ านวน 5 สาระ 7 มาตรฐาน ผลการประเมิน ดังนี้ สาระและมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละสูงสุด คือ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง (59.77) รองลงมา ได้แก่ สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การ       
นึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต 
(geometric model) ในการแก้ปัญหา (53.40)  สาระที่ 3  เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์    
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (49.46) สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 5.1      
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เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (46.78) สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและ
วิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน (43.38) สาระที่ 2  การวัด มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ การวัด (41.43)  และสาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาก 
การด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆและการใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
(34.81) ตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 9  ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                จ าแนกรายสาระและมาตรฐาน 
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ตาราง 10   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
               สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน  ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง 

59.77 

1. ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 

58.60 

2. ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 60.36 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่างๆและการใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

34.81 

1. ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

32.53 

2. ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ
และสร้างโจทย์ได้ 

36.09 

  

จากตาราง 10   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562  สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด   พบว่าประเมิน 
จ านวน 2 มาตรฐาน  4 ตัวชี้วดั ดังนี้ 

    มาตรฐาน  ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของมาตรฐาน ค 1.1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.77 และเมื่อจ าแนก
รายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ (60.36)  รองลงมา คือ ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ (58.60) 

    มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆและการใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา จ านวน 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของ
มาตรฐาน ค 1.2 มีคะแนนเฉลี่ย 34.81 และเม่ือจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่า พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ (36.09) รองลงมา คือ 
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ตัวชี้วัด ค 1.2  ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (32.53) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 10  ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

                 สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด  
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ตาราง 11   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
              สาระที่ 2  การวัด  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  41.43 

1. ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา 41.66 

2. ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 49.94 

3. ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 30.60 
 

 จากตาราง 11   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562  สาระที่ 2  การวัด  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้ พบว่าประเมินมาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับ 
การวัด จ านวน 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 41.43  

เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่า พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.3/2 อ่านและ 
เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย (49.94)  รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 
การชั่ง การตวง เงิน และเวลา (41.66) และ ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่
ระบุเวลา (30.60)  
แผนภูมิที่ 11  ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                  สาระที่ 2  การวัด  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด  
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ตาราง 12   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
              สาระที่ 3  เรขาคณิต  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด  
   

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

 มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  49.46 

1. ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะ

เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 
54.83 

2. ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่ก าหนดให้ 44.10 

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

53.40 

1.  ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ในแบบต่างๆ 50.37 

2.  ป.3/2  บอกรูปเรขาคณิตต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว 56.42 
 

  ตาราง 12   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
 2562  สาระที่ 3  เรขาคณิต  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด  พบว่าประเมินจ านวน 2 มาตรฐาน  ดังนี้ 
      มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จ านวน 2 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินในภาพรวมของมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 49.46 และเมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของสิ่งของ ที่มีลักษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ (54.83) รองลงมา คือ ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร 
จากรูปที่ก าหนดให้ (44.10) 
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ผลการประเมินในภาพรวมของมาตรฐาน 
มีคะแนนเฉลี่ย 53.40 และเม่ือจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ค 3.2 ป.3/2  
บอกรูปเรขาคณิตต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว (56.42) รองลงมา คือ ตัวชี้วัด ค 3.2 ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติที่ก าหนดให้ในแบบต่างๆ (50.37)  
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แผนภูมิที่ 12  ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                   สาระที่ 3  เรขาคณิต  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นว.1 หน้า | 49 

 

 

28.3

60.97

0

10

20

30

40

50

60

70

บอกจ ำนวนและควำมสัมพันธ์ในแบบรูปของจ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้น บอกรูปและควำมสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่ำง ขนำด หรือสีที่สัมพันธ์กัน

ตาราง 13   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
               สาระที่ 4  พีชคณิต  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด    
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 38.34 

1. ป.3/1 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 3  ทีละ 4 
ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3  ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50    และแบบรูปซ้ า 

28.30 

2. ป.3/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์
กันสองลักษณะ 

60.97 

 

จากตาราง 13   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562  สาระที่ 4  พีชคณิต  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด   พบว่าประเมิน  มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน จ านวน 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของมาตรฐาน มี
คะแนนเฉลี่ย 38.34  
 เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัด ค 4.1 ป.3/2 บอกรูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ (60.97) รองลงมา คือ ตัวชี้วัด    
ค 4.1 ป.3/1 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 3  ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และ
ลดลงทีละ 3  ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50  และแบบรูปซ้ า (28.30) 
แผนภูมิที่ 13  ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                               สาระท่ี 4  พีชคณิต  จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด 
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ตาราง 14   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
              สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด   
  

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 46.78 

1. ป.3/2  อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 46.78 
 

 จากตาราง 14   ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
 2562  สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น จ าแนกมาตรฐานและรายตัวชี้วัด   พบว่าประเมิน 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินภาพรวม 
และตัวชี้วัด ค 5.1 ป.3/2  อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย มีคะแนนเฉลี่ย 46.78 
 4. สรุปจ านวนโรงเรียนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 จ าแนกรายด้าน  ดังนี้ 
 

ตาราง 15  จ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์  
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50  
 

ความสามารถ จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
ความสามารถด้านภาษาไทย 26 16.77 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 21 13.55 
ภาพรวมทั้ง 2 ด้าน 22 14.19 

 

 จากตาราง 15  แสดงจ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50  พบว่าในปีการศึกษา 
2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสรรค์ เขต 1  มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละความสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสามารถด้านภาษาไทย จ านวน 26 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 16.77  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.55  ส าหรับภาพรวมทั้ง 2 ด้าน         
มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 จ านวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.19 
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แผนภูมิที่ 14  ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ 
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 5. สรุปจ านวนโรงเรียนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  จ าแนกรายด้าน  ดังนี้ 
 

ตาราง 16   จ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์            
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

ความสามารถด้านภาษาไทย 44.94 53 34.19 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 46.46 40 25.18 

ภาพรวมทั้ง 2 ด้าน 45.70 44 28.39 
 

 จากตารางที่ 16  แสดงจ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ พบว่า  ในปีการศึกษา 
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ในแต่ละความสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสามารถด้านภาษาไทย จ านวน 53 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.19  และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 40 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.18 ส าหรับ
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ภาพรวมทั้ง 2 ด้าน       มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 44 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
28.39 
 

แผนภูมิที่ 15  ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
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บทที่ 4 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562  ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ด าเนินการสอบกับนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด       

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 พบว่ามีนักเรียนเข้าสอบ จ านวน 2,175 คน (เด็กปกติ 1,853 คน เด็กพิเศษ 317 

walk in 5 คน)  ซึ่งผลการประเมินสรุป  ดังนี้   

สรุปผลการประเมิน 

 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 2 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.20  

ส าหรับผลการประเมินรายด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.20 และ

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.20 

 2. การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ  พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม 

ทั้ง 2 ด้านระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (44.20)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัด (43.61) และระดับศึกษาธิการ

ภาค (44.02) แต่ต่ ากว่าระดับสังกัด (45.82)  และระดับประเทศ (45.70)  ผลการประเมินรายด้าน  พบว่าด้าน

ภาษาไทย (45.20) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค (45.08) แต่ต่ ากว่าระดับจังหวัด (45.68) ระดับ  

สังกัด (46.00) และระดับประเทศ (46.46) ส าหรับด้านคณิตศาสตร์ (43.20) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ

จังหวัด  และระดับศึกษาธิการภาค แต่ต่ ากว่าระดับสังกัด (45.64) และระดับประเทศ (44.94)  เมื่อพิจารณา

ผลต่างระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศพบว่าความสามารถด้านภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า 

ระดับประเทศ  1.26   ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่ากว่า  1.74   และ

ภาพรวมทั้ง 2 ด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า 1.50 

 3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายด้าน 

สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด มีผลการประเมิน ดังนี้ 

                3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562              

ด้านภาษาไทย จ าแนกรายสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด เนื่องจากการประเมินด้านภาษาไทยประเมิน 5 สาระ 

5 มาตรฐาน และ 18 ตัวชี้วัด พบว่า สาระและมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ   สาระที่ 3 การฟัง 

การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
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และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (60.30) และสาระและมาตรฐานที่มีคะแนน

เฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด คือ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 

วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (37.85)  

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดของด้านภาษาไทย พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

คือ   ตัวชี้วัด ป.3/4  ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู (66.04)  ตัวชี้วัด ป.3/3 ตั้งค าถามและ

ตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง (64.29) และ ตัวชี้วัด ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 

(59.77) ตามล าดับ และส าหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ ตัวชี้วัด ป.3/2 ระบุชนิดและ

หน้าที่ของค าในประโยค (28.79) ตัวชี้วัด . ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ (19.55) และ ตัวชี้วัด ป.3/4  

เขียนจดหมายลาครู (16.95) ตามล าดับ 

                3.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562              

ด้านคณิตศาสตร์  จ าแนกรายสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด เนื่องจากการประเมินด้านภาษาไทยประเมิน        

5 สาระ 7 มาตรฐาน และ 14 ตัวชี้วัด พบว่า สาระและมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ  สาระที่ 1 

จ านวนและการด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวน

ในชีวิตจริง (59.77) และสาระและมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด คือ   สาระที่ 1 จ านวนและการ

ด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่างๆและการใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา (34.81)  

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดของด้านคณิตศาสตร์ พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

ตัวชี้วัด ป.3/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 

(60.97)  ตัวชี้วัด ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ (60.36) และตัวชี้วัด 

ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่

เกินหนึ่งแสนและศูนย์ (58.60) ตามล าดับ และส าหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ 

ตัวชี้วัด . ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อม

ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (32.53) ตัวชี้วัด  ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ

เหตุการณ์ที่ระบุเวลา (30.60) และ ตัวชี้วัด ป.3/1 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่

เพ่ิมข้ึนทีละ 3  ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3  ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50   และแบบรูปซ้ า 

(28.30)  
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 5. สรุปจ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์           

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าร้อยละ 50  พบว่าในปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสรรค์ เขต 1  มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า        

ร้อยละ 50 พบว่าความสามารถด้านภาษาไทย จ านวน 26  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.77  ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร์ จ านวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.55 ส าหรับภาพรวมทั้ง 2  ด้านมีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละสูงกว่าร้อยละ 50 จ านวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.19  

 6. จ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ และภาพรวม

ทั้ง 2 ด้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  พบว่าใน       

ปีการศึกษา 2562    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย จ านวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 34.19 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 40 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.18  และส าหรับภาพรวมทั้ง 2 ด้าน                               

มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 44 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.39 

ข้อสรุปจากผลการประเมิน 

 จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ในความสามารถ 2 

ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่าผลการประเมินของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ถ้าพิจารณาเกณฑ์แบบอิงกลุ่ม

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ และเม่ือพิจารณาแบบอิงเกณฑ์ท้ังในภาพรวม และ

รายด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าร้อยละ 50 ทั้งนีอ้าจเนื่องจากโครงสร้างข้อสอบการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ปรับเปลี่ยนจากเดิม และเป็นการประเมินที่ไม่ได้ยึดติดกับ

เนื้อหาในบทเรียน แต่จะมุ่งเน้นที่จะประเมินสิ่งที่เป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน และบริบท

รอบตัวนักเรียน ซึ่งอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ช่วงชั้นที่ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบสนอง

เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน และจุดเน้นในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งให้ผู้เรียนมี

สมรรถนะพื้นฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้ 3 ด้าน (3 Rs) ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และ

คณิตศาสตร์ (Arithmetic) การประเมินครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณให้กับผู้เรียน ครูผู้สอน และ

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ปรับปรุงและเตรียมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ

พัฒนาในความสามารถที่จ าเป็นและส าคัญ เพ่ือรองรับการประเมินระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนควรศึกษาโครงสร้างแบบทดสอบในแต่ละปีว่าประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดใดบ้างและ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และหลากหลาย  มีการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียน

สอน  ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์   

คิดสังเคราะห์  มีทักษะกระบวนการท างานที่ดี และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่เหมาะสม ตลอดจนเป็น  

คนดี  คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาควรน าผลการประเมินไปก าหนดนโยบายและแผน  

ในการพัฒนาครูและนักเรียน อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  โดยเฉพาะ

การประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 

 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนควรหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย  

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ด้านที่ต่ า  แล้วน าไปก าหนดเป็นแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจัดชั่วโมง

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  เพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  นักเรียนที่มีผลการประเมินต่ า พร้อมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน

ที่มีผลการประเมินสูงไปพร้อมกัน  เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้น าทางวิชาการในการส่งเสริมครูผู้สอนทางด้านวิชาการ   

เพ่ือร่วมกันปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  สร้างบรรยากาศทางวิชาการและบรรยากาศภายใน

โรงเรียน  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการพัฒนาปรับปรุงและจัดครูผู้สอน ให้ได้ตรงตามความถนัดและ

วิชาที่สอน 

 5.  ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริม ความสามารถด้าน

ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 

แนวทางการพัฒนาและน าผลการประเมินไปใช้  

 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายมาตรฐานหรือรายสาระ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 2. สร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 3. ก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทางและวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น  

  3.1  จัดท าแผน/โครงการ/แนวทางดาเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

  3.2  นิเทศ ติดตามครูให้พัฒนาและจัดการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  
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  3.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และให้มี

การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบของเครื่องมือวัดที่หลากหลาย  

  3.4 ศึกษาผลการทดสอบ/ผลการประเมินของโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันในเชิงสร้างสรรค์

พิจารณาแนวทางของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

  3.5  มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

 4.  ด าเนินการตามแผนงาน มาตรการ วิธีการอย่างเข้มแข็ง  ตรวจสอบและปรับปรุงโดยวงจร

คุณภาพมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์  

 5.  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับมีโอกาสเสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการนอกเหนือ 

ไปจากการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีเพียงอย่างเดียว  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ส าหรับนักเรียน  

 1. ควรตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  

 2. ควรตั้งใจและสนใจในการท าข้อทดสอบ  

สาหรับครูผู้สอน  

 1. ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 2. ควรเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและวิเคราะห์  

 3. ครูควรค้นหาว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับต่ านั้น 

บกพร่องในด้านใด เช่น นักเรียนอาจมีปัญหาด้านการอ่าน หรือขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนใด 

หรืออาจมีปัญหาด้านการคิดค านวณ และหาทางแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นเพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานที่ดีแก่นักเรียน

ที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป รวมไปถึงควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนด้วย  

 4. ครูควรมีการติดตามผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

 1. ควรน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินมาใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผู้เรียน

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

 3. ควรนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
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เอกสารอ้างอิง 
ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2562. คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
             2562  ส าหรับศูนย์สอบ.  
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ภาคผนวก ก 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำรในกำรจัดสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรยีน (NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำรในกำรจัดสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

------------------------------------------ 
 
             ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำรงำรึกงาำักนนัื้นนัาำนั  ได้ง ำหนัดงำรปรกเกินัณุะภำืผู้เรียนั (NT)              
ชกนนัปรกถกึกงาำปีที่ 3 ปีงำรึกงาำ 2562  ในัวกนัที่ 4 กีนัำณก ๒๕๖3  โดยปรกเกินัณวำกสำกำรถด้ำนัภำาำไทย 
แลกณวำกสำกำรถด้ำนัณะิตึำสตร์  ง ำหนัดสอบืร้อกงกนัทก่วปรกเทึ 

 ส ำนักงาำนัเัตื้นนัที่งำร กึงาำปรกถกึกงาำนัณรสวรรณ์ เัต 1 กีนักงเรียนัชกนนัปรกถกึกงาำปีที่ 3 ที่เั้ำสอบ
จ ำนัวนั 2,175 ณนั จ ำแนังเป็นัเด็งปงติ  1,853 ณนั เด็งืิเึา 317 ณนั จกดสนัำกสอบ จ ำนัวนั 1๗ สนัำกสอบ  
ผลการประเมิน  ดังนี้ 
 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562  
 

ด้านความสามารถ ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ 
ภาษาไทย 46.46 46 45.68 45.20 

คณิตศาสตร์ 44.94 45.64 41.55 43.20 
ภาพรวม 2 ด้าน 45.70 45.82 43.61 44.20 

 จากตาราง ผลการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 44.20  ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่่ากว่า
ระดับประเทศ และระดับสังกัด  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 45.20 ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่าทุกระดับ  ส่าหรับความสามารถด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 43.20   ซึ่งคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่่ากว่าระดับประเทศและระดับสังกัด 
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2.  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
    คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่เปรียบเทียบระดับประเทศแยกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
   2.1 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

แยกตามระดับ ผลต่าง 
เขตพ้ืนที่ ประเทศ 

1. การอ่าน                                                         
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือ
น่าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด่าเนินชีวิต 

 
53.43 

 
53.67 

 
-0.24 

2. การเขียน                                                      
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างประสิทธิภาพ 

 
39.32 

 
43.39 

 
-4.07 

3. การฟัง การดู และการพูด                                 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

 
60.30 

 
57.24 

 
3.06 

4. หลักการใช้ภาษาไทย                                       
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 
38.34 

 
40.20 

 
-1.86 

5. วรรณคดีและวรรณกรรม                                  
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

 
37.85 

 
38.95 

 
-1.1 

จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับเขตพ้ืนที่เปรียบเทียบระดับประเทศแยกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย ถ้ำพิจำรณำแบบอิงกลุ่ม พบว่า สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ 

1) การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างประสิทธิภาพ 
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2) หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

3) วรรณคดีและวรรณกรรม                                 
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และน่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  ถ้ำพิจำรณำแบบอิงเกณฑ์  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าร้อยละ 50  ได้แก่  
 1)  วรรณคดีและวรรณกรรม 
                มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และน่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 2) หลักการใช้ภาษาไทย                                        

       มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

3) การเขียน                                                       
    มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างประสิทธิภาพ 
4) การอ่าน                                                          
    มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน่าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ด่าเนินชีวิต 
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  2.2 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

แยกตามระดับ ผลต่าง 
เขตพ้ืนที่ ประเทศ 

1.จ่านวนและการด่าเนินการ                                            
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ่านวน
และการใช้จ่านวนในชีวิตจริง                                       

 
59.77 

 
62.66 

 
-2.89 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด่าเนินการของ
จ่านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด่าเนินการต่างๆและการใช้
การด่าเนินการในการแก้ปัญหา 

34.81 
 

36.22 
 

-1.41 

2. การวัด                                                                     
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 41.43 

 
42.95 

 
-1.52 

3. เรขาคณิต                                                        
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ                                                                     

49.46 
 

49.71 
 

-0.25 

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจ่าลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

53.40 
 

55.05 
 

-1.65 

4. พีชคณิต                                                         
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) 
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

43.38 
 

45.75 
 

-2.37 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น                          
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

46.78 49.64 
 

-2.86 

จากตารางผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับเขตพ้ืนที่เปรียบเทียบระดับประเทศแยกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ของความสามารถ            
ด้านคณิตศาสตร์ ถ้ำพิจำรณำแบบอิงกลุ่ม พบว่า ทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ส่าหรับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนา 3 ล่าดับแรก ได้แก่ 

 1) จ่านวนและการด่าเนินการ                                             
    มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ่านวนและการใช้จ่านวนในชีวิตจริง 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น  
    มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3) พีชคณิต        
   มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

ถ้ำพิจำรณำแบบอิงเกณฑ์ พบว่าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เขตพ้ืนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยต่่ากว่าร้อยละ 50  ได้แก่  

1) จ่านวนและการด่าเนินการ                                             
     มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด่าเนินการของจ่านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด่าเนินการต่างๆและการใช้การด่าเนินการในการแก้ปัญหา 
 2) การวัด                                                                      

มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
3) พีชคณิต                                                         
   มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

 4) การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น                           
              มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5) เรขาคณิต                                                         
              มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
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 1. ข้อมูลสังกัด

  ระดับประเทศ   จำ นวนโรงเรียนที่เข้ สอบ :   30,639 แห่ง   จำ นวนนักเรียนที่เข้ สอบทั้งหมด : 739,146 คน (ปกติ : 659,663 ,พิเศษ : 77,310 คน, Walk-in: 2,681 คน)

 2. คะแนนสอบ NT

ด้ น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำ แนกต มสังกัด

ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทย โฮมสคูล

  ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.94 45.64 44.88 40.58 42.12 59.97 34.42 36.44 40.30

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 19.99 19.97 20.38 18.63 18.62 21.17 16.61 15.78 17.44

  ด้านภาษาไทย (Thai Language)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.46 46.00 48.33 44.15 47.54 59.41 36.35 41.06 42.99

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 18.19 17.71 19.28 18.16 18.07 18.19 16.43 16.37 18.69

รวมคว มส ม รถทั้ง 2 ด้ น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.70 45.82 46.61 42.36 44.83 59.69 35.39 38.75 41.64

 ส่วนเบี่ยงเบนม ตรฐ น S.D. 34.97 34.48 36.59 33.60 33.29 36.18 29.89 29.02 32.47

 3. กร ฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของสังกัดต่ งๆ และระดับประเทศ

ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน
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สำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น กระทรวงศึกษ ธิก ร
ร ยง นผลก รประเมินคุณภ พผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษ ปีที่ 3  ปีก รศึกษ  2562

ฉบับที่ 1 แบบสรุปร ยง นผลก รทดสอบของประเทศ (Country01)

 4. ต ร งแสดงจำ นวนและร้อยละนักเรียน จำ แนกต มระดับคุณภ พ

ด้ น

จำ นวนและร้อยละนักเรียน จำ แนกต มระดับคุณภ พ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in)

ดีม ก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ

  ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 86,610 13.43 151,358 23.47 285,957 44.35 120,869 18.75

  ด้านภาษาไทย (Thai Language) 69,438 10.76 210,963 32.72 213,295 33.08 151,088 23.43

  รวมคว มส ม รถทั้ง 2 ด้ น 62,955 9.76 187,651 29.10 270,238 41.91 123,914 19.22

หม ยเหตุ: จำ นวนนักเรียนที่เข้ สอบในแต่ละด้ นอ จมีจำ นวนไม่เท่ กับนักเรียนที่เข้ สอบทั้งหมดและอ จไม่เท่ กันทั้ง 2 ด้ น เนื่องจ กมีผู้เข้ สอบบ งคนเข้ สอบเพียงวิช ใดวิช หนึ่ง
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 5. คะแนนผลก รประเมินร ยด้ นและร ยม ตรฐ น

ด้ น
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภ พ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีม ก

คว มส ม รถด้ นคณิตศ สตร์ 44.94 �

ม ตรฐ น ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำานวนและการใช้จำานวนในชีวิตจริง 62.66 �

  1. ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 61.89 �

  2. ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำาดับ จำานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 63.04 �

ม ตรฐ น ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการของจำานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำาเนินการต่าง ๆ และใช้การดำาเนินการในการแก้ปัญหา 36.22 �

  1. ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบ 33.11 �

  2. ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำานวนนับไม่เกินหนึ่ง แสนและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำาตอบและสร้างโจทย์ได้ 37.97 �

ม ตรฐ น ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 42.95 �

  1. ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการชั่ง การตวง เงิน และเวลา 43.46 �

  2. ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 51.56 �

  3. ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 29.40 �

ม ตรฐ น ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 49.71 �

  1. ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 53.37 �

  2. ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กำาหนดให้ 46.04 �

ม ตรฐ น ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 55.05 �

  1. ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำาหนดให้ในแบบต่าง ๆ 51.93 �

  2. ป.3/2 บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ใน สิ่งแวดล้อมรอบตัว 58.18 �

ม ตรฐ น ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 45.75 �

  1. ป.3/1 บอกจำานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ำา 32.79 �

  2. ป.3/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 60.87 �

ม ตรฐ น ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 49.64 �

  1. ป.3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 49.64 �

คว มส ม รถด้ นภ ษ ไทย 46.46 �

ม ตรฐ น ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 53.67 �

  1. ป.3/2 อธิบายความหมายของคำาและข้อความที่อ่าน 58.52 �

  2. ป.3/3 ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง 63.93 �

  3. ป.3/4 ลำาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ 55.01 �

  4. ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 48.78 �

  5. ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำาสั่งหรือข้อแนะนำา 53.39 �

  6. ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 42.40 �

ม ตรฐ น ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 43.39 �

  1. ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 58.49 �

  2. ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู 21.60 �

  3. ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 48.17 �

ม ตรฐ น ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 57.24 �

  1. ป.3/2 บอกสาระสำาคัญจากการฟังและการดู 53.45 �

  2. ป.3/3 ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 61.03 �

ม ตรฐ น ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 40.20 �

  1. ป.3/1 เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา 40.56 �

  2. ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำาในประโยค 28.83 �

  3. ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 52.81 �

  4. ป.3/5 แต่งคำาคล้องจองและคำาขวัญ 28.22 �

  5. ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 48.57 �

ม ตรฐ น ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 38.95 �

  1. ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 34.96 �

  2. ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 42.94 �

รวม 2 ด้ น 45.70 �

 6. เกณฑ์ก รตัดสินระดับคุณภ พในแต่ละคว มส ม รถ

ระดับคุณภ พ
ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภ พ

ด้ นคณิตศ สตร์ ด้ นภ ษ ไทย รวมทุกด้ น
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 71 - 100 71 - 100 71 - 100 71 - 100 142 - 200 71 - 100

ดี 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 100 - 141.99 50 - 70.99

พอใช้ 27 - 49.99 27 - 49.99 31 - 49.99 31 - 49.99 58 - 99.99 29 - 49.99

ปรับปรุง 0 - 26.99 0 - 26.99 0 - 30.99 0 - 30.99 0 - 57.99 0 - 28.99

สำ นักทดสอบท งก รศึกษ
สำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น กระทรวงศึกษ ธิก ร

ก รประเมินคุณภ พผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษ ปีที่ 3



รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของเขตพพชนทรท (Local01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลสชงกชดยยอย (เขตพพชนทรท)

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา 

สชงกชดยยอย : สชงกชด :
จชงหวชด :

ภาค :
ศศกษาธมการภาค :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :จสานวนโรงเรรยนทรทเขผาสอบ :

สสสนนกงสนเขตพพพนทททกสรศศกษสประถมศศกษส (สพป.)

 155

นครสวรรคค สสสนนกงสนศศกษสธธกสรภสค 18
กลสง

2,175 คน(ปกตธ:1,853 คน, พธเศษ:317 คน, Walk-in: 5 คน)

สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนพนพพพนฐสน

แหยง

สพป.นครสวรรคค เขต 1

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท
จชงหวชด

ประเทศ
สชงกชดศศกษาธมการภาค

(N=3) (N=9) (N=183)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 43.20

 19.67

 41.55

 18.82

 42.96

 19.26

 2  5

 45.64

 19.97

 44.94

 19.99ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
 140

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 45.20

 17.00

 45.68

 17.51

 45.08

 17.42

 2  4

 46.00

 17.71

 46.46

 18.19ดผานภาษาไทย (Thai Language)
 115

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 44.20

 33.44

 43.61

 32.99

 44.02

 33.24

 2  5

 45.82

 34.48

 45.70

 34.97รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
 125

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของเขตพพชนทรท ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ
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100.00

ควสมสสมสรถดดสนคณธตศสสตรค ควสมสสมสรถดดสนภสษสไทย รวม 2 ดดสน

เขตพพพนททท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค สนงกนด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 219  11.81 374  20.18 880  47.49 380  20.50

ความสามารถดผานภาษาไทย 140  7.55 603  32.54 674  36.37 436  23.52

รวม 2 ดผาน 144  7.77 483  26.06 849  45.81 377  20.34

หมสยเหตต : จสสนวนนนกเรทยนทททเขดสสอบในแตตละดดสนอสจมทจสสนวนไมตเทตสกนบนนกเรทยนทททเขดสสอบทนพงหมดและอสจไมตเทตสกนนทนพง 2 ดดสน เนพทองจสกมทผผดเขดสสอบบสงคนเขดสสอบเพทยงวธชสใดวธชสหนศทง

1/2



สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  43.20 n

 59.77 ค 1.1 เขดสใจถศงควสมหลสกหลสยของกสรแสดงจสสนวนและกสรใชดจสสนวนในชทวธตจรธง nมาตรฐาน
 58.601. ป.3/1 เขทยนและอตสนตนวเลขฮธนดผอสรบธก ตนวเลขไทย และตนวหนนงสพอแสดงปรธมสณของสธทงของหรพอจสสนวนนนบทททไมตเกธนหนศทงแสนและศผนยค n

 60.362. ป.3/2 เปรทยบเททยบและเรทยงลสสดนบ จสสนวนนนบไมตเกธนหนศทงแสนและศผนยค n

 34.81 ค 1.2 เขดสใจถศงผลทททเกธดขศพนจสกกสรดสสเนธนกสรของจสสนวนและควสมสนมพนนธคระหวตสง กสรดสสเนธนกสรตตสง ๆ และใชดกสรดสสเนธนกสรในกสรแกดปปญหส nมาตรฐาน
 32.531. ป.3/1 บวก ลบ คผณ หสร และบวก ลบ คผณ หสรระคนของจสสนวนนนบไมตเกธนหนศทงแสนและศผนยค พรดอมทนพงตระหนนกถศงควสมสมเหตตสมผลของคสสตอบ n

 36.092. ป.3/2 วธเครสะหคและแสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยคปปญหสและโจทยคปปญหสระคนของจสสนวนนนบไมตเกธนหนศทง แสนและศผนยคพรดอมทนพงตระหนนกถศงควสม สมเหตตสมผลของคสสตอบและสรดสงโจทยคไดด n

 41.43 ค 2.2 แกดปปญหสเกททยวกนบกสรวนด nมาตรฐาน
 41.661. ป.3/1 แกดปปญหสเกททยวกนบกสรวนดควสมยสวกสรชนทง กสรตวง เงธน และเวลส n

 49.942. ป.3/2 อตสนและเขทยนบนนทศกรสยรนบรสยจตสย n

 30.603. ป.3/3 อตสนและเขทยนบนนทศกกธจกรรมหรพอเหตตกสรณคทททระบตเวลส n

 49.46 ค 3.1 อธธบสยและวธเครสะหครผปเรขสคณธตสองมธตธและสสมมธตธ nมาตรฐาน
 54.831. ป.3/1 บอกชนธดของรผปเรขสคณธตสองมธตธทททเปปนสตวนประกอบของสธทงของทททมทลนกษณะเปปนรผปเรขสคณธตสสมมธตธ n

 44.102. ป.3/2 ระบตรผปเรขสคณธตสองมธตธทททมทแกนสมมสตรจสกรผปทททกสสหนดใหด n

 53.40 ค 3.2 ใชดกสรนศกภสพ (visualization)  ใชดเหตตผลเกททยวกนบปรธภผมธ (spatial reasoning) และใชดแบบจสสลองทสงเรขสคณธต (geometric model) ในกสรแกดปปญหส nมาตรฐาน
 50.371. ป.3/1 เขทยนรผปเรขสคณธตสองมธตธทททกสสหนดใหดในแบบตตสง ๆ n

 56.422. ป.3/2 บอกรผปเรขสคณธตตตสง ๆ ทททอยผตใน สธทงแวดลดอมรอบตนว n

 43.38 ค 4.1 เขดสใจและวธเครสะหคแบบรผป (pattern) ควสมสนมพนนธค และฟปงกคชนน nมาตรฐาน
 28.301. ป.3/1 บอกจสสนวนและควสมสนมพนนธคในแบบรผปของจสสนวนทททเพธทมขศพนททละ 3 ททละ 4 ททละ 25 ททละ 50 และลดลงททละ 3 ททละ 4 ททละ 5 ททละ 25 ททละ 50 และแบบรผปซสพส n

 60.972. ป.3/2 บอกรผปและควสมสนมพนนธคในแบบรผปของรผปทททมทรผปรตสง ขนสด หรพอสททททสนมพนนธคกนนสองลนกษณะ n

 46.78 ค 5.1 เขดสใจและใชดวธธทกสรทสงสถธตธในกสรวธเครสะหคขดอมผล nมาตรฐาน
 46.781. ป.3/2 อตสนขดอมผลจสกแผนภผมธรผปภสพและแผนภผมธแทตงอยตสงงตสย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  45.20 n

 53.43 ท 1.1 ใชดกระบวนกสรอตสนสรดสงควสมรผดและควสมคธดเพพทอนสสไปใชดตนดสธนใจ แกดปปญหสในกสรดสสเนธนชทวธต และมทนธสนยรนกกสรอตสน nมาตรฐาน
 59.771. ป.3/2 อธธบสยควสมหมสยของคสสและขดอควสมทททอตสน n

 64.292. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเชธงเหตตผลเกททยวกนบเรพทอง n

 55.953. ป.3/4 ลสสดนบเหตตกสรณคและคสดคะเนเหตตกสรณคจสกเรพทองทททอตสน โดยระบตเหตตผลประกอบ n

 47.104. ป.3/5 สรตปควสมรผดและขดอคธดจสกเรพทองทททอตสนเพพทอนสสไปใชดในชทวธตประจสสวนน n

 52.255. ป.3/7 อตสนขดอเขทยนเชธงอธธบสยและปฏธบนตธตสมคสสสนทงหรพอขดอแนะนสส n

 41.206. ป.3/8 อธธบสยควสมหมสยของขดอมผลจสกแผนภสพ แผนททท และแผนภผมธ n

 39.32 ท 2.1 ใชดกระบวนกสรเขทยนเขทยนสพทอสสร เขทยนเรทยงควสม ยตอควสม และเขทยนเรพทองรสวในรผปแบบตตสง ๆ เขทยนรสยงสนขดอมผลสสรสนเทศและรสยงสนกสรศศกษสคดนควดสอยตสงมทประสธทธธภสพ nมาตรฐาน
 54.881. ป.3/2 เขทยนบรรยสยเกททยวกนบสธทงใดสธทงหนศทงไดดอยตสงชนดเจน n

 16.952. ป.3/4 เขทยนจดหมสยลสครผ n

 44.183. ป.3/5 เขทยนเรพทองตสมจธนตนสกสร n

 60.30 ท 3.1 สสมสรถเลพอกฟปงและดผอยตสงมทวธจสรณญสณ และพผดแสดงควสมรผด ควสมคธด และควสมรผดสศกในโอกสสตตสง ๆ อยตสงมทวธจสรณญสณและสรดสงสรรคค nมาตรฐาน
 54.561. ป.3/2 บอกสสระสสสคนญจสกกสรฟปงและกสรดผ n

 66.042. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเกททยวกนบเรพทองทททฟปงและดผ n

 38.34 ท 4.1 เขดสใจธรรมชสตธของภสษสและหลนกภสษสไทย กสรเปลททยนแปลงของภสษสและพลนงของภสษส ภผมธปปญญส ทสงภสษส และรนกษสภสษสไทยไวดเปปนสมบนตธของชสตธ nมาตรฐาน
 41.281. ป.3/1 เขทยนสะกดคสสและบอกควสมหมสยของคสส n

 28.792. ป.3/2 ระบตชนธดและหนดสทททของคสสในประโยค n

 52.313. ป.3/4 แตตงประโยคงตสย ๆ n

 19.554. ป.3/5 แตตงคสสคลดองจองและคสสขวนญ n

 46.655. ป.3/6 เลพอกใชดภสษสไทยมสตรฐสนและภสษสถธทนไดดเหมสะสมกนบกสลเทศะ n

 37.85 ท 5.1 เขดสใจและแสดงควสมคธดเหหน วธจสรณควรรณคดทและวรรณกรรมไทยอยตสงเหหนคตณคตส และนสสมสประยตกตคใชดในชทวธตจรธง nมาตรฐาน
 34.961. ป.3/1 ระบตขดอคธดทททไดดจสกกสรอตสนวรรณกรรมเพพทอนสสไปใชดในชทวธตประจสสวนน n

 40.752. ป.3/3 แสดงควสมคธดเหหนเกททยวกนบวรรณคดททททอตสน n

รวม 2 ดผาน  44.20 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตยละความสามารถ
ชยวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตยละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดทมสก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดท

29 - 49.9958 - 99.9931 - 49.9931 - 49.9927 - 49.99 27 - 49.99พอใชด

0 - 28.990 - 57.990 - 30.990 - 30.990 - 26.99 0 - 26.99ปรนบปรตง
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนคคณภสพผผผเรรยน (NT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 3 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 2 แบบรสยงสนคคสสถธตธพพขนฐสนผลกสรทดสอบของเขตพพขนทรท (Local02)

ศศกษสธธกสรภสค :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขผสสอบทนขงหมด :

จสสนวนโรงเรรยนทรทเขผสสอบ :ภสค :

จนงหวนด :สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส :

สนงกนดยคอย :

สนงกนด : สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน 2,175 คน(ปกตต:1,853 คน, พตเศษ:317 คน, Walk-in: 5 คน)

สสสนนกงสนศศกษสธตกสรภสค 18

กลสง

นครสวรรคค

สสสนนกงสนเขตพพขนทททกสรศศกษสประถมศศกษส (สพป.)  155 แหคง

สพป.นครสวรรคค เขต 1

1. ควสมสสมสรถดผสนคณธตศสสตรร

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

43.20 100 39.006.00 30.0019.67  585  1,882 ศศนยคสอบ

41.55 100 38.000 27.0018.82  2,444  8,655 จนงหวนด

42.96 100 39.000 27.0019.26  7,432  23,865 ศศกษสธตกสรภสค

45.64 100 42.000 27.0019.97  153,555  416,617 สนงกนด

44.94 100 42.000 27.0019.99  229,709  644,794 ประเทศ

2. ควสมสสมสรถดผสนภสษสไทย

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

45.20 94.00 44.508.50 24.0017.00  734  1,882 ศศนยคสอบ

45.68 97.00 44.503.00 30.0017.51  3,436  8,656 จนงหวนด

45.08 97.50 44.500 24.0017.42  9,224  23,866 ศศกษสธตกสรภสค

46.00 100 45.000 24.0017.71  168,845  416,610 สนงกนด

46.46 100 45.500 24.0018.19  272,031  644,784 ประเทศ
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนคคณภสพผผผเรรยน (NT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 3 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 2 แบบรสยงสนคคสสถธตธพพขนฐสนผลกสรทดสอบของเขตพพขนทรท (Local02)

ศศกษสธธกสรภสค :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขผสสอบทนขงหมด :

จสสนวนโรงเรรยนทรทเขผสสอบ :ภสค :

จนงหวนด :สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส :

สนงกนดยคอย :

สนงกนด : สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน 2,175 คน(ปกตต:1,853 คน, พตเศษ:317 คน, Walk-in: 5 คน)

สสสนนกงสนศศกษสธตกสรภสค 18

กลสง

นครสวรรคค

สสสนนกงสนเขตพพขนทททกสรศศกษสประถมศศกษส (สพป.)  155 แหคง

สพป.นครสวรรคค เขต 1

รวม 2 ดผสน

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

44.20 96.25 41.7512.00 25.2533.44  626  1,882 ศศนยคสอบ

43.61 98.50 41.501.75 28.5032.99  2,829  8,655 จนงหวนด

44.02 98.75 42.000 28.5033.24  8,071  23,864 ศศกษสธตกสรภสค

45.82 100 44.000 24.0034.48  159,335  416,600 สนงกนด

45.70 100 44.000 24.0034.97  247,612  644,758 ประเทศ
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จ ำนวนโรงเรียนทีเ่ขำ้สอบ : 155 แหง่ จ ำนวนนักเรียนทีเ่ขำ้สอบทัง้หมด : 2,175 คน (ปกต:ิ 1,853 คน,พิเศษ: 317 คน, Walk-in:5 คน)

ด้ำน 

คณิตศำสตร์
ร้อยละ

ด้ำน 

ภำษำไทย
ร้อยละ

ควำมสำมำรถ

 รวมทั้ง 2 
ร้อยละ

ด้ำน 

คณิตศำสตร์

ด้ำน 

ภำษำไทย

ควำมสำมำรถ 

รวมทั้ง 2 ด้ำน
1 ชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 39.4 39.4 51.85 51.85 91.25 45.62 พอใช้ ดี พอใช้

2 วัดตะเคียนเล่ือน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 30 30 29.12 29.12 59.12 29.56 พอใช้ ปรับปรุง พอใช้

3 วัดท่าทอง เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 28.44 28.44 39.11 39.11 67.55 33.77 พอใช้ พอใช้ พอใช้

4 วัดวังไผ่ เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 47 47 48.5 48.5 95.5 47.75 พอใช้ พอใช้ พอใช้

5 วัดวังยาง เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 32.37 32.37 34.43 34.43 66.81 33.4 พอใช้ พอใช้ พอใช้

6 วัดหนองปลิง เมืองนครสวรรค์ ขนาดใหญ่ 29.45 29.45 32.65 32.65 62.1 31.05 พอใช้ พอใช้ พอใช้

7 วัดสุบรรณาราม เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 54.5 54.5 40.5 40.5 95 47.5 ดี พอใช้ พอใช้

8 บ้านช่อกระถินพัฒนา เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 46.77 46.77 54.66 54.66 101.44 50.72 พอใช้ ดี ดี

9 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 28.1 28.1 33.75 33.75 61.85 30.92 พอใช้ พอใช้ พอใช้

10 วัดกลางแดด เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 43.2 43.2 50.7 50.7 93.9 46.95 พอใช้ ดี พอใช้

11 บ้านบ่อดินสอพอง เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 27.33 27.33 26.33 26.33 53.66 26.83 พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง

12 อนุบาลนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ขนาดใหญ่พิเศษ 60.31 60.31 57.39 57.39 117.7 58.85 ดี ดี ดี

13 วัดวังหิน เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 38.5 38.5 46.91 46.91 85.41 42.7 พอใช้ พอใช้ พอใช้

14 วัดบางม่วง เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 47.33 47.33 36.66 36.66 84 42 พอใช้ พอใช้ พอใช้

15 วัดหาดทรายงาม เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 24.6 24.6 33.6 33.6 58.2 29.1 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

16 ชุมชนวัดบ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 49 49 50.53 50.53 99.53 49.76 พอใช้ ดี พอใช้

17 วัดเกาะแก้ว เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 27.44 27.44 36.94 36.94 64.38 32.19 พอใช้ พอใช้ พอใช้

18 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) เมืองนครสวรรค์ ขนาดใหญ่พิเศษ 35.77 35.77 39.03 39.03 74.8 37.4 พอใช้ พอใช้ พอใช้

ชื่อโรงเรียน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT)  ชัน้ประถมศึกษำปทีี ่3 ปกีำรศึกษำ 2562

ฉบบัที ่3 แบบรำยงำนผลกำรประเมนิผู้เรียนจ ำแนกตำมโรงเรียนในแตล่ะดำ้น (Local 03)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  จงัหวัด : นครสวรรค์

ล ำดับ
ระดับผลกำรทดสอบจ ำแนกตำมวิชำผลคะแนนกำรทดสอบจ ำแนกตำมวิชำ

ขนำด

โรงเรียน
อ ำเภอ/เขต
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โรงเรียน
อ ำเภอ/เขต

19 วัดพระนอน เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 49.7 49.7 42.3 42.3 92 46 พอใช้ พอใช้ พอใช้

20 วัดบ้านไร่ เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 28.1 28.1 35.95 35.95 64.05 32.02 พอใช้ พอใช้ พอใช้

21 วัดรังงาม เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 40 40 38.75 38.75 78.75 39.37 พอใช้ พอใช้ พอใช้

22 บ้านเขากะลา เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 30.66 30.66 28.33 28.33 59 29.5 พอใช้ ปรับปรุง พอใช้

23 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 46.9 46.9 49.7 49.7 96.6 48.3 พอใช้ พอใช้ พอใช้

24 วัดเกรียงไกรเหนือ เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 36.33 36.33 37.72 37.72 74.05 37.02 พอใช้ พอใช้ พอใช้

25 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 35.6 35.6 34.3 34.3 69.9 34.95 พอใช้ พอใช้ พอใช้

26 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 35.6 35.6 38.8 38.8 74.4 37.2 พอใช้ พอใช้ พอใช้

27 วัดท่าล้อ เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 44.5 44.5 60.12 60.12 104.62 52.31 พอใช้ ดี ดี

28 วัดหัวถนน เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 46 46 53.72 53.72 99.72 49.86 พอใช้ ดี พอใช้

29 วัดบ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 38.31 38.31 43.71 43.71 82.02 41.01 พอใช้ พอใช้ พอใช้

30 บ้านสระงาม เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 47.9 47.9 49 49 96.9 48.45 พอใช้ พอใช้ พอใช้

31 วัดบึงน ้าใส เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 58.73 58.73 48.96 48.96 107.7 53.85 ดี พอใช้ ดี

32 วัดนิเวศวุฒาราม เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 31.72 31.72 39.9 39.9 71.63 35.81 พอใช้ พอใช้ พอใช้

33 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 29.83 29.83 36.16 36.16 66 33 พอใช้ พอใช้ พอใช้

34 บ้านคุ้งวารี เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 40.25 40.25 43.25 43.25 83.5 41.75 พอใช้ พอใช้ พอใช้

35 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 32.83 32.83 32.91 32.91 65.75 32.87 พอใช้ พอใช้ พอใช้

36 ศิริราษฎร์สามัคคี เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 31.35 31.35 41.25 41.25 72.6 36.3 พอใช้ พอใช้ พอใช้
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37 วัดสันติธรรม เมืองนครสวรรค์ ขนาดใหญ่ 34 34 36.52 36.52 70.52 35.26 พอใช้ พอใช้ พอใช้

38 วัดดอนใหญ่ เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 52.75 52.75 47.62 47.62 100.37 50.18 ดี พอใช้ ดี

39 วัดหนองโรง เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 43 43 46.2 46.2 89.2 44.6 พอใช้ พอใช้ พอใช้

40 วัดหนองเขนง เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 39.33 39.33 50.43 50.43 89.76 44.88 พอใช้ ดี พอใช้

41 วัดทัพชุมพล เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 32.25 32.25 46.75 46.75 79 39.5 พอใช้ พอใช้ พอใช้

42 วัดสวรรค์ประชากร เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 72.5 72.5 40.75 40.75 113.25 56.62 ดีมาก พอใช้ ดี

43 บ้านสามัคคีธรรม เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 42.85 42.85 50.71 50.71 93.57 46.78 พอใช้ ดี พอใช้

44 วัดศรีอุทุมพร เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 36.22 36.22 44.27 44.27 80.5 40.25 พอใช้ พอใช้ พอใช้

45 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 59.44 59.44 54.61 54.61 114.05 57.02 ดี ดี ดี

46 วัดหนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ ขนาดกลาง 37.27 37.27 40.36 40.36 77.63 38.81 พอใช้ พอใช้ พอใช้

47 วัดศรีอัมพวัลย์ เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 39.28 39.28 38.57 38.57 77.85 38.92 พอใช้ พอใช้ พอใช้

48 วัดวังสวัสดี เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 38.25 38.25 41.5 41.5 79.75 39.87 พอใช้ พอใช้ พอใช้

49 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 30 30 30 30 60 30 พอใช้ ปรับปรุง พอใช้

50 วัดบริรักษ์ประชาสาร เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 28.33 28.33 35.38 35.38 63.72 31.86 พอใช้ พอใช้ พอใช้

51 วัดสมานประชาชน เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 43.37 43.37 47 47 90.37 45.18 พอใช้ พอใช้ พอใช้

52 วัดเนินมะขามงาม เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็กพิเศษ 27.4 27.4 29.4 29.4 56.8 28.4 พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง

53 วัดเขามโน เมืองนครสวรรค์ ขนาดเล็ก 49.6 49.6 47 47 96.6 48.3 พอใช้ พอใช้ พอใช้

54 วัดมหาโพธิใต้ เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 27.83 27.83 47.75 47.75 75.58 37.79 พอใช้ พอใช้ พอใช้
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ฉบบัที ่3 แบบรำยงำนผลกำรประเมนิผู้เรียนจ ำแนกตำมโรงเรียนในแตล่ะดำ้น (Local 03)
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55 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ เก้าเลี ยว ขนาดเล็กพิเศษ 35.33 35.33 34.5 34.5 69.83 34.91 พอใช้ พอใช้ พอใช้

56 อนุบาลเก้าเลี ยว(วัดเก้าเลี ยว เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 30.56 30.56 36.25 36.25 66.81 33.4 พอใช้ พอใช้ พอใช้

57 บ้านแหลมยาง เก้าเลี ยว ขนาดเล็ก 33.66 33.66 39.5 39.5 73.16 36.58 พอใช้ พอใช้ พอใช้

58 วัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) เก้าเลี ยว ขนาดเล็ก 40.2 40.2 59.1 59.1 99.3 49.65 พอใช้ ดี พอใช้

59 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 32.47 32.47 40.5 40.5 72.97 36.48 พอใช้ พอใช้ พอใช้

60 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) เก้าเลี ยว ขนาดเล็ก 38.11 38.11 42.55 42.55 80.66 40.33 พอใช้ พอใช้ พอใช้

61 บ้านเนินพะยอม เก้าเลี ยว ขนาดเล็ก 25.83 25.83 28.66 28.66 54.5 27.25 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

62 บ้านยางใหญ่ เก้าเลี ยว ขนาดเล็กพิเศษ 39.4 39.4 49.6 49.6 89 44.5 พอใช้ พอใช้ พอใช้

63 บ้านห้วยรั ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) เก้าเลี ยว ขนาดเล็กพิเศษ 20 20 44.5 44.5 64.5 32.25 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

64 วัดหนองเต่า เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 41.4 41.4 48.13 48.13 89.53 44.76 พอใช้ พอใช้ พอใช้

65 วัดหนองแพงพวย เก้าเลี ยว ขนาดเล็ก 27.6 27.6 32.2 32.2 59.8 29.9 พอใช้ พอใช้ พอใช้

66 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บ้ารุง) เก้าเลี ยว ขนาดเล็กพิเศษ 29 29 28.16 28.16 57.16 28.58 พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง

67 ศึกษาศาสตร์ เก้าเลี ยว ขนาดเล็ก 39.14 39.14 64.21 64.21 103.35 51.67 พอใช้ ดี ดี

68 บ้านหนองหัวเรือ เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 35.81 35.81 43.4 43.4 79.22 39.61 พอใช้ พอใช้ พอใช้

69 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ เก้าเลี ยว ขนาดเล็กพิเศษ 0 0 0 0 0 0 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

70 โอสถสภาอุปถัมภ์ เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 35.23 35.23 33.11 33.11 68.34 34.17 พอใช้ พอใช้ พอใช้

71 วัดมรรครังสฤษด์ิ เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 41.45 41.45 49.31 49.31 90.77 45.38 พอใช้ พอใช้ พอใช้

72 วัดดงเมือง เก้าเลี ยว ขนาดเล็ก 44.66 44.66 49.41 49.41 94.08 47.04 พอใช้ พอใช้ พอใช้
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73 บ้านคลองคล้า เก้าเลี ยว ขนาดเล็กพิเศษ 42.66 42.66 35.08 35.08 77.75 38.87 พอใช้ พอใช้ พอใช้

74 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ เก้าเลี ยว ขนาดกลาง 68.2 68.2 46.6 46.6 114.8 57.4 ดี พอใช้ ดี

75 อนุบาลโกรกพระ โกรกพระ ขนาดใหญ่ 45.14 45.14 46.21 46.21 91.35 45.67 พอใช้ พอใช้ พอใช้

76 วัดบางมะฝ่อ โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 26.16 26.16 44.25 44.25 70.41 35.2 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

77 บ้านเนินเวียง โกรกพระ ขนาดเล็ก 51.8 51.8 40.8 40.8 92.6 46.3 ดี พอใช้ พอใช้

78 ชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ โกรกพระ ขนาดกลาง 44.61 44.61 39.15 39.15 83.76 41.88 พอใช้ พอใช้ พอใช้

79 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ โกรกพระ ขนาดกลาง 50.61 50.61 49.52 49.52 100.13 50.06 ดี พอใช้ ดี

80 สระวิทยา โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 39.88 39.88 44.66 44.66 84.55 42.27 พอใช้ พอใช้ พอใช้

81 ราษฎร์อุทิศ โกรกพระ ขนาดเล็ก 38.33 38.33 44.33 44.33 82.66 41.33 พอใช้ พอใช้ พอใช้

82 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) โกรกพระ ขนาดกลาง 62.12 62.12 55.81 55.81 117.93 58.96 ดี ดี ดี

83 วัดมโนราษฎร์ โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 40.42 40.42 51.42 51.42 91.85 45.92 พอใช้ ดี พอใช้

84 บ้านโพธิ์งาม โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 0 0 0 0 0 0 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

85 วัดนากลาง โกรกพระ ขนาดกลาง 47.81 47.81 50.9 50.9 98.72 49.36 พอใช้ ดี พอใช้

86 บ้านเขาปูน โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 25.66 25.66 24.16 24.16 49.83 24.91 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

87 วัดศาลาแดง โกรกพระ ขนาดเล็ก 27.61 27.61 35.65 35.65 63.26 31.63 พอใช้ พอใช้ พอใช้

88 บ้านกระจังงาม โกรกพระ ขนาดเล็ก 33 33 39 39 72 36 พอใช้ พอใช้ พอใช้

89 บ้านเนินศาลา โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 53.6 53.6 57.4 57.4 111 55.5 ดี ดี ดี

90 บ้านคลองม่วง โกรกพระ ขนาดเล็ก 38.37 38.37 40.75 40.75 79.12 39.56 พอใช้ พอใช้ พอใช้
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91 บ้านเขาถ ้าพระ โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 65.33 65.33 49.66 49.66 115 57.5 ดี พอใช้ ดี

92 วัดเนินกะพี โกรกพระ ขนาดเล็กพิเศษ 34 34 48.5 48.5 82.5 41.25 พอใช้ พอใช้ พอใช้

93 วัดหนองพรมหน่อ โกรกพระ ขนาดกลาง 47.09 47.09 43.77 43.77 90.86 45.43 พอใช้ พอใช้ พอใช้

94 บ้านหาดสูง โกรกพระ ขนาดเล็ก 24.83 24.83 27.33 27.33 52.16 26.08 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

95 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ชุมแสง ขนาดใหญ่พิเศษ 43.44 43.44 42.66 42.66 86.1 43.05 พอใช้ พอใช้ พอใช้

96 วัดทับกฤชเหนือ ชุมแสง ขนาดกลาง 32.35 32.35 41.96 41.96 74.32 37.16 พอใช้ พอใช้ พอใช้

97 วัดดอนสนวน ชุมแสง ขนาดเล็ก 50.12 50.12 45.18 45.18 95.31 47.65 ดี พอใช้ พอใช้

98 วัดพันลาน ชุมแสง ขนาดกลาง 30.54 30.54 40.68 40.68 71.22 35.61 พอใช้ พอใช้ พอใช้

99 วัดปากคลองปลากด ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 49.71 49.71 55 55 104.71 52.35 พอใช้ ดี ดี

100 วัดแสงรังสรรค์ ชุมแสง ขนาดเล็ก 30.55 30.55 42.5 42.5 73.05 36.52 พอใช้ พอใช้ พอใช้

101 ชุมชนวัดคลองปลากด ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 37.5 37.5 41.75 41.75 79.25 39.62 พอใช้ พอใช้ พอใช้

102 บ้านเนิน ชุมแสง ขนาดกลาง 44.13 44.13 51.03 51.03 95.16 47.58 พอใช้ ดี พอใช้

103 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 36.14 36.14 47.64 47.64 83.78 41.89 พอใช้ พอใช้ พอใช้

104 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ชุมแสง ขนาดกลาง 44.83 44.83 54.16 54.16 99 49.5 พอใช้ ดี พอใช้

105 วัดท่านา ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 26.66 26.66 31.33 31.33 58 29 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

106 บ้านท่าจันทน์(ส้าลีประชานุเคราะห์) ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 27.33 27.33 32.66 32.66 60 30 พอใช้ พอใช้ พอใช้

107 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) ชุมแสง ขนาดเล็ก 43.63 43.63 41.72 41.72 85.36 42.68 พอใช้ พอใช้ พอใช้

108 บ้านท่าเตียน ชุมแสง ขนาดเล็ก 68.57 68.57 54.85 54.85 123.42 61.71 ดี ดี ดี
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109 วัดท่าไม้ ชุมแสง ขนาดเล็ก 48.66 48.66 49.5 49.5 98.16 49.08 พอใช้ พอใช้ พอใช้

110 บ้านวังใหญ่ ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 32 32 41.5 41.5 73.5 36.75 พอใช้ พอใช้ พอใช้

111 วัดดงกะพี ชุมแสง ขนาดกลาง 30 30 36.43 36.43 66.43 33.21 พอใช้ พอใช้ พอใช้

112 วัดไผ่สิงห์ ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 23.5 23.5 37.25 37.25 60.75 30.37 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

113 วัดคลองเกษมเหนือ ชุมแสง ขนาดเล็ก 32.33 32.33 38.7 38.7 71.04 35.52 พอใช้ พอใช้ พอใช้

114 วัดโพธิ์หนองยาว ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 28.4 28.4 33.6 33.6 62 31 พอใช้ พอใช้ พอใช้

115 วัดหนองโก ชุมแสง ขนาดกลาง 31.04 31.04 36.78 36.78 67.82 33.91 พอใช้ พอใช้ พอใช้

116 วัดคลองยาง ชุมแสง ขนาดกลาง 48.23 48.23 40.65 40.65 88.88 44.44 พอใช้ พอใช้ พอใช้

117 วัดเนินสะเดา ชุมแสง ขนาดเล็ก 33.61 33.61 38.73 38.73 72.34 36.17 พอใช้ พอใช้ พอใช้

118 วัดบ้านลาด ชุมแสง ขนาดเล็ก 35 35 26.37 26.37 61.37 30.68 พอใช้ ปรับปรุง พอใช้

119 วัดบางเคียน ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 25 25 22.25 22.25 47.25 23.62 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

120 บ้านประชาสามัคคี ชุมแสง ขนาดเล็ก 63.75 63.75 49.5 49.5 113.25 56.62 ดี พอใช้ ดี

121 วัดฆะมัง ชุมแสง ขนาดกลาง 46.87 46.87 40.31 40.31 87.18 43.59 พอใช้ พอใช้ พอใช้

122 วัดพิกุล ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 28 28 41.66 41.66 69.66 34.83 พอใช้ พอใช้ พอใช้

123 วัดบางไซ ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 37 37 29.25 29.25 66.25 33.12 พอใช้ ปรับปรุง พอใช้

124 วัดหัวกะทุ่ม ชุมแสง ขนาดเล็กพิเศษ 49.5 49.5 33.25 33.25 82.75 41.37 พอใช้ พอใช้ พอใช้

125 พยุหะศึกษาคาร พยุหะคีรี ขนาดใหญ่พิเศษ 44.48 44.48 46.81 46.81 91.29 45.64 พอใช้ พอใช้ พอใช้

126 บ้านใหม่ศึกษา พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 44 44 49.37 49.37 93.37 46.68 พอใช้ พอใช้ พอใช้
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127 บ้านย่านมัทรี พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 24 24 25.5 25.5 49.5 24.75 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

128 สามแยกเจ้าพระยา พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 30.14 30.14 42.07 42.07 72.21 36.1 พอใช้ พอใช้ พอใช้

129 วัดหนองกลอย พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 34 34 41.28 41.28 75.28 37.64 พอใช้ พอใช้ พอใช้

130 บ้านหนองเต่า พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 46.9 46.9 49.75 49.75 96.65 48.32 พอใช้ พอใช้ พอใช้

131 ย่านคีรี พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 32.57 32.57 42.57 42.57 75.14 37.57 พอใช้ พอใช้ พอใช้

132 บ้านห้วยบง พยุหะคีรี ขนาดกลาง 52.75 52.75 37.25 37.25 90 45 ดี พอใช้ พอใช้

133 เขาสามยอด พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 19.5 19.5 26.75 26.75 46.25 23.12 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

134 วัดคลองบางเด่ือ พยุหะคีรี ขนาดกลาง 40.66 40.66 35.83 35.83 76.5 38.25 พอใช้ พอใช้ พอใช้

135 วัดใหม่ พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 77.5 77.5 60.75 60.75 138.25 69.12 ดีมาก ดี ดี

136 วัดยางขาว พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 35.16 35.16 42 42 77.16 38.58 พอใช้ พอใช้ พอใช้

137 วัดท่าโก พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 21 21 42.5 42.5 63.5 31.75 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

138 บ้านดอนกระชาย พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 42 42 36.75 36.75 78.75 39.37 พอใช้ พอใช้ พอใช้

139 เขาทอง พยุหะคีรี ขนาดใหญ่พิเศษ 32.38 32.38 35.71 35.71 68.1 34.05 พอใช้ พอใช้ พอใช้

140 ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) พยุหะคีรี ขนาดกลาง 42.26 42.26 38.43 38.43 80.7 40.35 พอใช้ พอใช้ พอใช้

141 เนินมะกอก พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 42.5 42.5 50.66 50.66 93.16 46.58 พอใช้ ดี พอใช้

142 บ้านประดู่เฒ่า พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 75 75 57.25 57.25 132.25 66.12 ดีมาก ดี ดี

143 วัดหัวงิ ว พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 24.6 24.6 42.8 42.8 67.4 33.7 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

144 วัดหนองหมู พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 29.85 29.85 43.78 43.78 73.64 36.82 พอใช้ พอใช้ พอใช้



จ ำนวนโรงเรียนทีเ่ขำ้สอบ : 155 แหง่ จ ำนวนนักเรียนทีเ่ขำ้สอบทัง้หมด : 2,175 คน (ปกต:ิ 1,853 คน,พิเศษ: 317 คน, Walk-in:5 คน)

ด้ำน 

คณิตศำสตร์
ร้อยละ

ด้ำน 

ภำษำไทย
ร้อยละ

ควำมสำมำรถ

 รวมทั้ง 2 
ร้อยละ

ด้ำน 

คณิตศำสตร์

ด้ำน 

ภำษำไทย

ควำมสำมำรถ 

รวมทั้ง 2 ด้ำน

ชื่อโรงเรียน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT)  ชัน้ประถมศึกษำปทีี ่3 ปกีำรศึกษำ 2562

ฉบบัที ่3 แบบรำยงำนผลกำรประเมนิผู้เรียนจ ำแนกตำมโรงเรียนในแตล่ะดำ้น (Local 03)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  จงัหวัด : นครสวรรค์

ล ำดับ
ระดับผลกำรทดสอบจ ำแนกตำมวิชำผลคะแนนกำรทดสอบจ ำแนกตำมวิชำ

ขนำด

โรงเรียน
อ ำเภอ/เขต

145 บ้านธารหวาย พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 41.5 41.5 48 48 89.5 44.75 พอใช้ พอใช้ พอใช้

146 วัดบ้านบน พยุหะคีรี ขนาดกลาง 42.41 42.41 47.7 47.7 90.12 45.06 พอใช้ พอใช้ พอใช้

147 วัดเขาบ่อพลับ พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 26 26 42.75 42.75 68.75 34.37 ปรับปรุง พอใช้ พอใช้

148 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) พยุหะคีรี ขนาดกลาง 63.85 63.85 54.57 54.57 118.42 59.21 ดี ดี ดี

149 บ้านเขาไม้เดน พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 34.5 34.5 29.75 29.75 64.25 32.12 พอใช้ ปรับปรุง พอใช้

150 บ้านสระเศรษฐี พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 72 72 42.5 42.5 114.5 57.25 ดีมาก พอใช้ ดี

151 วัดหนองคล่อ พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 37 37 34 34 71 35.5 พอใช้ พอใช้ พอใช้

152 บ้านสระบัว พยุหะคีรี ขนาดกลาง 41.25 41.25 48 48 89.25 44.62 พอใช้ พอใช้ พอใช้

153 เขาสระนางสรง พยุหะคีรี ขนาดเล็ก 76.66 76.66 56.33 56.33 133 66.5 ดีมาก ดี ดี

154 บ้านซับผักกาด พยุหะคีรี ขนาดกลาง 44.46 44.46 46.1 46.1 90.56 45.28 พอใช้ พอใช้ พอใช้

155 วัดโป่งสวรรค์ พยุหะคีรี ขนาดเล็กพิเศษ 48.75 48.75 52.25 52.25 101 50.5 พอใช้ ดี ดี

หมายเหต ุ: กรณีพบคะแนนเป็นเครือ่งหมาย * หรอื x กรณุาตดิตอ่ สพฐ (02-288-5783)



คะแนน รอ้ยละ คะแนน รอ้ยละ คะแนน รอ้ยละ

ดมีาก 71 - 100 71 - 100 71 - 100 71 - 100 142 - 200 71 - 100

ดี 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 100 - 141.99 50 - 70.99

พอใช ้ 27 - 49.99 27 - 49.99 31 - 49.99 31 - 49.99 58 - 99.99 29 - 49.99

ปรับปรุง 0 - 26.99 0 - 26.99 0 - 30.99 0 - 30.99 0 - 57.99 0 - 28.99

เกณฑก์ารตัดสนิระดับคณุภาพในแตล่ะความสามารถ

ระดบัคณุภาพ

ชว่งคะแนนและคะแนนรอ้ยละในแตล่ะดา้น

ดา้นคณติศาสตร์ ดา้นภาษาไทย รวมทัง้ 2 ดา้น



คณะท ำงำน 

ที่ปรึกษา 

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

นายสุรพล  เพ็งน้อย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

นายณรงค์  นาคชัยยะ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

นายสุรเดช  น้อยจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 

คณะท างาน 

1. นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ  ศึกษานิเทศก์ 

2. นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง  ศึกษานิเทศก์ 

3. นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน  ศึกษานิเทศก์ 

4. นางศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์  ศึกษานิเทศก์ 

5. นางสาวสุนันทา  ถิติปริวัตร์  ศึกษานิเทศก์ 

6. นางปวีณา  ประสพสิน   ศึกษานิเทศก์ 

7. นางณัฐกานต์  ฉิมงาม   ศึกษานิเทศก์ 

8. นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน  ศึกษานิเทศก์ 

9. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์  ศึกษานิเทศก์ 

10. นางสาวชุติมา  ต่ายจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

11.  นางสาวรัชม์ศินันท์  นวลจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ผู้เขียนรายงาน 

นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ  ศึกษานิเทศก์ 

พิมพ์/ทาน 

นางสาวรัชม์ศินันท์  นวลจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ผู้ออกแบบปก 

นางสาวชุติมา  ต่ายจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

 

 


