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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. เหตุผลและความสำคัญ 

                    สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษา ต้อง
มีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่  : การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21" ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ 
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ 
(Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและ
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการ
เตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษามุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย 
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้ เกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้แก้ปัญหาได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและ
มาตรการในการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กันตามสภาพบริบทและเหมาะสมกับสถานการณ์การของแต่ละพ้ืนที่ ทำให้สถานศึกษาแต่ละแห่งไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้เรียน จากการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับนักเรียนมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทั่วประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนเพ่ือลดความเครียดจาก
การทดสอบของผู้เรียน มุ่งวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง ปรับเปลี่ยนการทดสอบปลายภาค
หรือปลายปีให้เป็นการประเมินผลงานหรือโครงงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบจากแบบทดสอบเป็น
รูปแบบอ่ืนที่หลากหลาย รวมทั้งทำการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบริการไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับให้สถานศึกษานำไปใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนตามโครงการ
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2) โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 3) โรงเรียนด้วยรักและ
ห่วงใย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด
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กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการ
ทดสอบและประเมินนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว 
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความตระหนักถึง
ภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถพ้ืนฐานทั้ง 2 ด้าน คือ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงจัดทำโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ชี้แจงกรอบโครงสร้างของ
เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน รวมถึงรูปแบบของการประเมิน ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
เครือข่ายการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ร่วมกันหาแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียนร่วมกับครูผู้สอน และได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ส่งผลให้การดำเนินการ
ประเมินมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของผู้ เรียน สามารถนำข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
2. วัตถุประสงค ์
                 1. เพ่ือประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
                 2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
ภาพรวมของเขตพ้ืนที่ นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนทั้งในระดับ
รายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน และในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ที่สมัครใจเข้า
รับการประเมิน 
 
4. ตารางการประเมิน 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดสอบในวันที่ 15 มีนาคม 
2565  

รายละเอียดตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 

2565 
08.30 – 10.00 น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 90 นาที 

พัก 30 นาที 
10.30 – 12.00 น. ความสามารถด้านภาษาไทย 90 นาที 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ข้อมูลในการกำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และยัง
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปรับปรุง พัฒนาวิธีการในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
                 2. โรงเรียนมีข้อมูลสำหรับใช้ในการส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
เพ่ือพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน 
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บทท่ี 2 

วิธีดำเนินการ 
 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Primary Capability) 
              ความสามารถพ้ืนฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนนี้ เป็นความสามารถ 
ที่วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ว่าเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมิน รวมทั้ง
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่าความสามารถพ้ืนฐานเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ
เรียนรู้ เนื้อหาความรู้เชิงบูรณาการ โดยในศตวรรษท่ี 21 ได้ระบุสมรรถนะพ้ืนฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้ 3 
ด้าน (3Rs) ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ดังภาพ 
 

 
 

ดังนั้น ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Primary Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงประกอบด้วย ความสามารถตามกรอบตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Student Outcomes) 
จากแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) ความสามารถด้านภาษาไทย 
    ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน 

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง นำเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนำไปแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวันและรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอันดีในสังคม โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

    สาระที่ 1 การอ่าน 
    มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ใน 

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
    สาระที่ 2 การเขียน 
    มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
    มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
    สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
    มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
    สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
    มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  2) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

     ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและแปลงจาก
สถานการณ์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้เป็นปัญหาเชิง
คณิตศาสตร์ (Mathematical problem) การใช้ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผล โดยอาศัยข้อเท็จจริง 
ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ประเมินและ
ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีของ
ประชาคมโลก เพ่ือนำไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/พยากรณ์สถานการณ์ปัญหาหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

    สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
    มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ

ของจำนวนผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
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    มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้  

    สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
    มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ

นำไปใช้  
    มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปคณิตศาสตร์ สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้   
    สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
    มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  

แสดงรายละเอียดดังตาราง 
2.1  ความสามารถด้านภาษาไทย มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) รวม 

จำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
ป.3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 2    2 
ป.3/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตผุลเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่าน 2    2 
ป.3/4 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุ

เหตุผลประกอบ 
2    2 

ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2    2 
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัตติามคำสั่งหรือข้อแนะนำ 2    2 
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 2   2 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน

ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน  1   1 
ป.3/4 เขียนจดหมายลาคร ู  1   1 
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ   1  1 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ              

อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ป.3/2 บอกสาระสำคัญจากการฟงัและการด ู 1    1 
ป.3/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและด ู 1    1 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) รวม 

จำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ 

และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัตขิองชาติ 

ป.3/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ 2   2 
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค 2   2 
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 2   2 
ป.3/5 แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ  1   1 
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 2   2 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2   2 
ป.3/3 แสดงความคิดเหน็เกีย่วกับวรรณคดีที่อา่น 2   2 

รวมจำนวนข้อ 26 3 1 30 
 

หมายเหตุ การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบภาษาไทย ดังนี้ 
ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ  3  คะแนน 
ข้อสอบเขียนตอบสั้น ข้อละ  5  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 2.5, 5 คะแนน 
ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ  7  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

คะแนน 
 

2.2  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) 

รวม 
(ข้อ) เลือกตอบ เติมคำตอบ 

แสดง 
วิธีทำ 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึน้จากการดำเนินการ

สมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้ 
 
ป.3/2 เปรยีบเทียบและเรียงลำดบัจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ 1    1 
ป.3/4 เปรยีบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 2   2 
ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนบัไม่เกิน 100,000  

และ 0 
3 1  1  5 

ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกนิ 1 และหาผลลบ 
ของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 

2  
 

2 

ป.3/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนทีม่ี ตวัส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 

2  
 

2 
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ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) 

รวม 
(ข้อ) เลือกตอบ เติมคำตอบ 

แสดง 
วิธีทำ 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
 
ป.3/1 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 2   2 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้ 
 
ป.3/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน 1  1   2 

ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา 2   2 
ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ท่ีมีหน่วยเป็น เซนตเิมตร

และมลิลเิมตร เมตรและเซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร 
3  

 
3 

ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 

2  1  
 

3 

ป.3/13 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกีย่วกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลติร 

2   
 

2 

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป เรขาคณิตความสัมพันธ์ ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิตและนำไปใช้ 

 

ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติทีม่ีแกนสมมาตร และจำนวนแกนสมมาตร 1   1 

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเปน็ 
 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 
ป.3/1 เขียนแผนภูมริูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภมูิรูปภาพในการหาคำตอบ 

ของโจทย์ปัญหา 
2   

 
2 

ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียว
ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

1   
 

1 

รวมจำนวนข้อ 26 3 1 30 
คะแนน 3 4 10  
รวมคะแนน 78 12 10 100 

 
หมายเหตุ  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

ข้อสอบเลือกตอบ   ข้อ 1 – 26 ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน 
ข้อสอบแบบเติมคำตอบ ข้อ 27 – 29 ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเป็น  0, 4 คะแนน 
ข้อสอบแสดงวิธีทำ    ข้อ 30     ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
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3. การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ 

 การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์ สอบ  ในการประเมินคุณ ภาพผู้ เรียน  (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์สอบ 
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และบทบาทของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1 ภารกิจระดับศูนย์สอบ 
ศูนย์สอบมีภาระหน้าที่และบทบาทที่สำคัญที่สุดในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบริหารการทดสอบ ซึ่งได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการมาจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในเรื่องของการวางแผนการจัดสอบ การตัดสินใจ การบริหารจัดการ  
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้การดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ปีการศึกษา 2564 มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยมีภารกิจสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
3.1.2  จัดพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 
3.1.3  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสอบ 
3.1.4  ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
3.1.5  กำกับ และติดตามการดำเนินการสอบ 
3.1.6  รายงานผลการทดสอบ และเผยแพร่ 

3.2 บทบาทของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 
1. ประธานศูนย์สอบ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

หรือศึกษาธิการจังหวัด หรือท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เป็นศูนย์สอบ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีหน้าที่ ดังนี้  
 1) ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  
โดยบริหารการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน 

    2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
  3) ควบคุม กํากับ ติดตาม ให้การดําเนินการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบและ 

สนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    4) พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตาม กรณีท่ีเกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับ 

ศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
 

    2. คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) ประสานงานการจัดสอบในด้านต่าง ๆ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์สอบ และสนามสอบ 
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคะแนนนักเรียนที่ได้ดำเนินการนำเข้าสู่

ระบบ NT Access 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 
4) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและ

ระดับสนามสอบ 
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5) บริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6) จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้กับสนามสอบ 
7) ดำเนินการตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ ณ ศูนย์สอบหรือสนามสอบที่กำหนด 
8) กรณีตรวจแบบทดสอบแบบเขียนตอบ ณ สนามสอบให้รวบรวมส่งแบบทดสอบ

แบบเขียนตอบไปยังศูนย์สอบ 
9) จัดทำรายงานผลการประเมินระดับศูนย์สอบ 

 
    3. คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์
การสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 

     1) จัดเตรียมสถานที่ท่ีมีความปลอดภัย เหมาะสม เพ่ือใช้ในการเก็บรักษาแบบทดสอบ 
และกระดาษคําตอบ 

     2) ดูแล รักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบที่เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
     3) ควบคุม ดูแล กํากับการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบจากศูนย์สอบไปยังสนาม 

สอบ 
 4. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 

    มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการระดับสนาม
สอบในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพ่ือให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบ 
และมาตรฐานการประเมิน คณะกรรมการตรวจเยี่ยมไม่ควรถ่ายรูปในห้องสอบและกระทำการใด ๆ ที่เป็น 
การรบกวนการดำเนินการสอบ 
     5. คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย 
และด้านคณิตศาสตร์ หรือเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยกรรมการ 1 คน ต้องตรวจข้อสอบทั้ง 2 
ด้าน และใช้กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ 2 คน ต่อกระดาษคำตอบ 1 ฉบับ โดยให้คะแนนแบบฉันทา
มติร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบควรมาจากต่างสถานศึกษา หรือต่าง 
กลุ่มเครือข่ายเท่านั้น โดยมีหนา้ที่ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบ และศึกษาเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละวิชาอย่างละเอียด 
2) ตรวจข้อสอบเขียนตอบแล้วให้คะแนนนักเรียน 

               6. กรรมการบันทึกข้อมูลและคะแนนนักเรียน การบันทึกคะแนนขึ้นอยู่กับดุลพินิจกรรมการ
ระดับศูนย์สอบ ที่จะทำการบันทึกคะแนน ณ สนามสอบหรือศูนย์สอบก็ได้ 

1) นำแบบบันทึกคะแนนด้านคณิตศาสตร์ (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึก
คะแนนด้านภาษาไทย (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับสำเนา ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน 
(ไฟล์ Excel) ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ NT Access 

2) นำไฟล์ Excel ที่บันทึกข้อมูลและคะแนนนักเรียนแล้ว เข้าสู่ระบบ NT Access 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนนักเรียนรายบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้
กรรมการตรวจสอบก่อนนำส่งเข้าระบบ 

3) นำเข้าคะแนนด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย บันทึกคะแนนรายบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมการหรือผู้แทนเป็นผู้นำเข้า 
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4. การบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ 

 การบริหารจัดการสอบระดับสนามสอบในการประเมินคุณ ภาพผู้ เรียน  (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในส่วนนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของสนามสอบ 
คณะกรรมการระดับสนามสอบ คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ บทบาทของคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ภารกิจของสนามสอบ 
ภารกิจของสนามสอบมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ 

และหลังการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) ก่อนการสอบ 

1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบ และดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด 
1.2) เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่สอบ 
1.3) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ หรืออ่างล้าง
มือ 

1.4) จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

1.5) รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบเช้าวันที่ศูนย์สอบดำเนินการ
จัดสอบ 

1.6) คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ำยาที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทุกครั้งก่อนเข้า
สนามสอบหรือห้องสอบ 

2) ระหว่างการสอบ 
2.1)  ให้ผู้เข้าสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าสอบหรือปฏิบัติหน้าที่ ห้ามถอดหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในห้องสอบ  
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

2.2)  ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

2.3)  รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ 
3) หลังการสอบ 

3.1)  สนามสอบมอบแบบทดสอบให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

3.2)  ส่งมอบกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ และกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ 
ประจำสนามสอบให้ศูนย์สอบต่อไป 

4.2 คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย 
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1) ประธานสนามสอบ ได้แก่ ประธานกลุ่มเครือข่าย หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็น 
สนามสอบ หรือผู้ที่ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

2) กรรมการกลาง ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
ประธานสนามสอบในการบริหารจัดการสอบ โดยกำหนดให้มี 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ หากมีห้องสอบไม่ถึง  
3 ห้องสอบ ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการกลาง ให้ประธานสนามสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลางด้วย 
โดยพิจารณาตามความเหมะสม 

3) กรรมการคุมสอบ ได้แก่ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือครูอัตราจ้าง 
หรือพนักงานราชการ ควรมีกรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจารณาตามความเหมะสม 

4) นักการภารโรง ได้แก่ นักการภารโรงของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ หรือโรงเรียน 
ในกลุ่มเครือข่าย 

5) กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 

4.3 คุณสมบัติของกรรมการระดับสนามสอบ 
1) เป็นข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้าง

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
2) มีความรับผิดชอบ 
3) ตรงต่อเวลา 
4) เก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการประเมิน อย่างเคร่งครัด 

          4.4 บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
1) ประธานสนามสอบหรือผู้แทน มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.1)  ประสานงานกับศูนย์สอบและดำเนินการจัดสอบตามคู่มือการประเมินฯ  
อย่างเคร่งครัด 

1.2)  ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดสอบ และข้ันตอนการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบ 

1.3)  เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบ กำกับ และติดตามการจัดห้องสอบ 
1.4)  รับ-ส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ระหว่างศูนย์สอบ และสนามสอบ  

(ในกรณีที่ไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมายผู้แทนเพ่ือให้ศูนย์สอบ  
เก็บไว้เป็นหลักฐาน) 

1.5)  เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ ต่อหน้า
ตัวแทนกรรมการคุมสอบ 

1.6)  กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้ เรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ 

1.7)  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบ
บกพร่องต่อหน้าที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และรายงานให้ศูนย์สอบทราบ 
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1.8)  ตรวจสอบการบรรจุกระดาษคำตอบ ร่วมกับกรรมการกลางและตัวแทนกรรมการคุมสอบ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ 

1.9)  สรุปผลการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และรวบรวมเอกสารการจัดสอบ 
เพ่ือนำส่งศูนย์สอบต่อไป 

2) กรรมการกลาง มีหน้าที่ ดังนี้ 
2.1)  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนย์สอบ และ

ดำเนินการตามคู่มือการประเมินฯ อย่างเคร่งครัด 
2.2)  ศึกษาคู่มือการประเมินฯ ให้ชัดเจน 
2.3)  จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ เพ่ือมอบแก่กรรมการคุมสอบ 

ก่อนเวลาสอบ 
2.4)  หลังเสร็จสิ้นการสอบ ทำหน้าที่ ในการตรวจนับจำนวนแบบทดสอบ และ

กระดาษคำตอบทั้งแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละห้องสอบ 
2.5)  ตรวจรับ และนับจำนวนแบบทดสอบของแต่ละห้องสอบ ในแต่ละวิชาให้

ครบถ้วนมอบให้ประธานสนามสอบเก็บรักษาในที่ปลอดภัย และนำส่งศูนย์สอบ 
2.6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ประธานสนามสอบมอบหมาย 

3) กรรมการคุมสอบ 
3.1)  กำกับการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบ 

และบริเวณใกล้เคียงให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามคู่มือ  
การประเมินฯ อย่างเคร่งครัด 

3.2)  ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 

3.3)  ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบ หรือกระทำการทุจริตในระหว่างการ
สอบ 

3.4)  รายงานประธานสนามสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริต หรือมี  
การทุจริตเกิดข้ึน 

3.5)  ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุมสอบเข้าในห้องสอบ 
3.6)  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืน ดูหรือถ่ายรูป

แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 
3.7)  ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้เรียนให้ตรงกับข้อมูลผู้เข้าสอบ 
3.8)  ตรวจนับกระดาษคำตอบ และแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
3.9)  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ส่วนหัวของกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
3.10) บรรจุกระดาษคำตอบใส่ซอง แล้วนำส่งประธานสนามสอบหรือผู้แทน 

4) นักการภารโรง 
4.1) อำนวยความสะดวกแก่ กรรมการคุมสอบ โดยดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
4.2) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการสอบให้ เรียบร้อยก่อนดำเนินการสอบและ

จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย 
4.3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบ 
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4.5 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ 
 4.5.1 การจัดสนามสอบและห้องสอบ 

1) การจัดสนามสอบ 
ศูนย์สอบกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นสนามสอบ เพ่ือหลีกเลี่ย 

งการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจากพ้ืนที่ ยกเว้นในกรณีที่มีนักเรียนจำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มี  
การเคลื่อนย้ายไปรวมกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง และสามารถจัดสนามสอบได้ตามความเหมาะสม 
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และให้ดำเนินการตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด 

2) การจัดห้องสอบ 
หน่ วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคพิจารณาวางแผนการดำเนินการ 

กำหนดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบ โดยให้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด 
 4.5.2 ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
1) ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือ 

บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูป หรือหลักฐานอย่างอ่ืนที่สามารถใช้แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ 
2) ผู้ เข้ าสอบมาสาย เกิน  1 5  นาที  ไม่ มี สิ ท ธิ์ สอบ ในวิช านั้ น  (ระ เบี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548) 
3) ให้ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา 
4) ห้าม ผู้ เข้าสอบนำตำรา เอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสาร 

เข้าห้องสอบ 
5) อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำนาฬิกาเข้าห้องสอบเฉพาะนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลา

เท่านั้น 
อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ 
1) ดินสอดำ 
2) ยางลบ 
3) กบเหลาดินสอ 
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  4.5.3 กำหนดการบริหารจัดการสอบ (ห้องสอบ) 
 

ระยะเวลา การปฏิบัติ 
ก่อนถึงเวลาสอบ 15 นาที ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบตรวจบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัว

ประชาชน หรือหลักฐานอย่างอ่ืนที่แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ 
ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที 1. ให้ผู้เข้าสอบ 2 คน ตรวจซองแบบทดสอบ เพ่ือยื่นยันความเรียบร้อยของแบบทดสอบแล้ว

ลง 
   ลายมือชื่อในส่วนท้ายของ แบบ สพฐ.2 
2. แจกกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบ 
3. แจ้งให้ผู้ เข้าสอบตรวจสอบว่ากระดาษคำตอบเป็นของตนเอง และลงลายมือชื่อใน   
    กระดาษคำตอบ 

ก่อนถึงเวลาสอบ 5 นาที แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับ 
เมื่อถึงเวลาสอบ ประกาศให้ผู้เข้าสอบเริ่มทำแบบทดสอบ 
ระหว่างการสอบ 1. ดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตหรือกระทำผิด 

   ระเบียบระหว่างการสอบ  
2. ดูแลให้ผู้เข้าสอบ และกรรมการกำกับห้องสอบ สวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการสอบ 

เมื่อเวลาสอบผ่านไป 30 
นาท ี

ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 

ก่อนหมดเวลาสอบ 5 
นาท ี

ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบและ 
การระบายคำตอบ 

เมื่อหมดเวลาสอบ 1. ประกาศหมดเวลา 
2. แจ้งให้ผู้เข้าสอบหยุดการสอบ 
3. ตรวจสอบการลงชื่อ–สกุล ของผู้เข้าสอบ และตรวจดูการลงลายมือชื่อบนหัวกระดาษ 

ของผู้เข้าสอบทุกคน 
4. เก็บแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้บนหน้าซอง 
   เพ่ือนำส่งประธานสนามสอบ 

หลังสอบเสรจ็แต่ละวชิา 1. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบตามดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ 
2. กรรมการคุมสอบนำกระดาษคำตอบเขียนตอบ และกระดาษคำตอบเลือกตอบ 
   แล้วบรรจุในซองเพ่ือนำส่งประธานสนามสอบ 

 3. กรรมการคุมสอบอย่างน้อย 1 คน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน กับประธานสนาม
สอบ และเป็นสักขีพยานในการบรรจุซองกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ 
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5. การตรวจข้อสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 กำหนด

รูปแบบของข้อสอบในการทดสอบเป็น 2 แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ 
ดำเนินการตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบแต่งตั้ ง และตรวจให้คะแนน  
ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 5.1 การตรวจข้อสอบ 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือตรวจข้อสอบ ณ ศูนย์สอบ หรือสนามสอบตามที่ศูนย์สอบกำหนด โดยมี
กรรมการตรวจข้อสอบอย่างน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ จำนวนผู้ตรวจข้อสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์
สอบ ตามความเหมาะสมของสภาพและบริบทพ้ืนที่ โดยคำนึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส 
 5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
คณะกรรมกรรมการตรวจข้อสอบ ควรเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือเป็นครูผู้สอนที่มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ต้องเป็นกรรมการที่มาจากต่างสถานศึกษา 
 5.3  แนวปฏิบัติของกรรมการตรวจข้อสอบ 

1) ให้กรรมการตรวจข้อสอบ รับซองกระดาษคำตอบ ซึ่งบรรจุซองบรรจุกระดาษคำตอบแบบ
เลือกตอบ และกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ ตรวจสอบใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 และจำนวน
กระดาษคำตอบในซองให้ถกูต้อง ตรงกับใบปะหน้าซอง 

2) ให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบอย่างน้อย 2 คน ต่อหนึ่งฉบับ โดยต้องตรวจกระดาษคำตอบของ
ผู้เรียนทุกข้อและทุกคน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดอย่าง
เคร่งครัด 

3) นำคะแนนแบบเขียนตอบของกรรมการแต่ละคน มาหาข้อสรุป (ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ) เพ่ือให้
เกิดความเที่ยงของคะแนนประเมิน แล้วระบายคะแนนลงในตอนท้ายของกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ ของ
ผู้เข้าสอบแต่ละคน 

4) นำกระดาษคำตอบที่ระบายคะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบแล้ว บรรจุในซองกระดาษคำตอบแบบ
เลือกตอบ โดยเรียงลำดับตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.2 เพ่ือนำส่งคณะกรรมการบันทึกคะแนนต่อไป 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมิน  

                     การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีโรงเรียนเข้าสอบจำนวน 85 โรง จำนวนนักเรียน
เข้าสอบ 1,055 คน (เด็กปกติ จำนวน 1,024 คน และเด็กพิเศษ จำนวน 31 คน) เสนอผลการประเมินดังนี้ 

1. ผลการประเมินจำแนกตามสังกัด 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับ
เขตพ้ืนที่  จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ เสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามสังกัด 

เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.58 49.40 47.89 48.78 49.44 

S.D. 19.87 22.14 22.08 21.12 21.41 

ภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.44 58.12 56.93 55.48 56.14 

S.D. 20.23 20.87 20.93 20.03 20.17 

รวม 2 ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.05 53.81 52.42 52.11 52.80 

S.D. 37.06 39.75 39.77 38.20 38.60 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ 43.58  ความสามารถด้านภาษาไทย 54.44  และความสามารถรวม 2 ด้าน 50.05     
ซ่ึงต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกสังกัด  ดังแผนภาพที่ 1  
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2. ผลการประเมินแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 แสดงจำนวนและ
ร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ปรับปรุง เสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

ด้าน 

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 183 17.94 287 28.13 373 36.56 177 17.35 
ภาษาไทย 302 29.54 297 29.06 288 28.18 135 13.20 

รวม 2 ด้าน 217 21.31 331 32.51 339 33.30 131 12.86 
 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  

พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีจำนวนและร้อยละนักเรียน 
จำแนกตามระดับคุณภาพ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับดีมาก จำนวน 183 คน ร้อยละ  17.94  
ระดับดี จำนวน 287 คน ร้อยละ  28.13  ระดับพอใช้ จำนวน 373 คน ร้อยละ 36.56 และระดับ
ปรับปรุง จำนวน 177 คน ร้อยละ 17.35  ความสามารถด้านภาษาไทย ระดับดีมาก จำนวน 302 คน    
ร้อยละ 29.54  ระดับดี จำนวน 297 คน ร้อยละ 29.06 ระดับพอใช้ จำนวน 288 คน ร้อยละ 28.18 
และระดับปรับปรุง จำนวน 135 คน ร้อยละ 13.20 ความสามารถรวม 2 ด้าน ระดับดีมาก จำนวน 217 
คน ร้อยละ 21.31  ระดับดี จำนวน 331 คน ร้อยละ 32.51 ระดับพอใช้ จำนวน 339 คน ร้อยละ 
33.30 และระดับปรับปรุง จำนวน 131 คน ร้อยละ 12.86 ดังแผนภาพที่ 2  
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3. ผลการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายด้านและราย
มาตรฐาน จำแนกตามระดับคุณภาพ เสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

ด้าน 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 45.58     
สารที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 47.55     
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการ
แสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

46.83     

1. ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 
100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

55.29     

2. ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน  โดยที่ตัว
เศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 

44.85     

3. ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 

44.48     

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
และผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากัน 

48.92     

5. ป.3/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การ
บวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และ
โจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

51.51     

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 

52.79     

ป.3/1 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ จำนวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

52.79     

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 43.59     
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้ 

44.63     

1. ป.3/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เงิน 

41.12     

2. ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลา และระยะเวลา 

42.64     

3. ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  

40.49     

6. ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็น กิโลกรัมกับกรัม 

51.00     
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ด้าน 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

เมตริกตันกับกิโลกรัม 
7. ป.3/13 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร 

46.32     

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 

30.39     

ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร และ
จำนวนแกนสมมาตร 

30.39     

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 43.69     
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

43.69     

1. ป.3/1  เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

46.96     

2. ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวน
นับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

37.15     

ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) 54.44     
สาระท่ี 1 การอ่าน 54.50     
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ 
ความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  

54.50     

1. ป.3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความท่ีอ่าน 53.76     
2. ป.3/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีอ่าน 
39.04     

3. ป.3/4 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ 

54.01     

4. ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

59.44     

5. ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่ง
หรือข้อแนะนำ 

48.77     

6. ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่ และ แผนภูมิ 

72.01     

สาระท่ี 2 การเขียน 64.95     
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  64.95     
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ด้าน 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
1. ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่าง

ชัดเจน 
78.71     

2. ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู 53.08     
3. ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 63.60     
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 36.20     
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี 
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์   

36.20     

1. ป.3/2 บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู 37.37     
2. ป.3/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และดู 
35.02     

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 54.61     
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก 
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 

54.61     

1. ป.3/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ 60.27     
2. ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค 50.68     
3. ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 54.40     
4. ป.3/5 แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ 52.59     
5. ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
54.79     

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 48.06     
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

48.06     

ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

47.79     

ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 48.33     
รวม 2 ด้าน 50.05     
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4. ผลการประเมินเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562-2564)  
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2564 เสนอผล
การประเมิน ดังนี้ 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2562 2563 2564 ปี 2564-2563 

ด้านคณิตศาสตร์ 49.50 41.38 45.58 +4.20 

ด้านภาษาไทย 49.90 49.08 54.44 +5.36 

รวม 2 ด้าน 49.70 45.23 50.05 +4.82 
 

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2562-2564 ระดับเขตพ้ืนที่ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า 
ในปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 45.58  ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 54.44 และความสามารถรวม 2 ด้าน 50.05 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา  ดังแผนภาพที่ 3  ดังนี้ 
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บทท่ี 4 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุป 

                     การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 เป็นการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญา
ของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้าง
เด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหาได้  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการประเมินดังรายละเอียดในบทที่ 3 ซึ่งสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินจำแนกตามสังกัด 
           1.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ระดับสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 45.58  ระดับสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราช คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  49.40  ระดับสังกัดศึกษาธิการภาค 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  47.89  ระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
48.73  และระดับสังกัดประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  49.44  
           1.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ความสามารถด้าน
ภาษาไทย ระดับสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
54.44  ระดับสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราช คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  58.12  ระดับสังกัดศึกษาธิการภาค 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  56.93  ระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
55.48  และระดับสังกัดประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  56.14            

1.3 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ความสามารถรวม 
2 ด้าน ระดับสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
50.05  ระดับสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราช คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  53.81  ระดับสังกัดศึกษาธิการภาค 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  52.42 ระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
52.11  และระดับสังกัดประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  52.80 
 
2. สรุปผลการประเมินจำแนกตามระดับคุณภาพ 
            2.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 17.94 ระดับดี ร้อยละ 28.13 
ระดับพอใช้ ร้อยละ 36.56 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 17.35 ในภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 
             2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 29.54  ระดับดี ร้อยละ 29.06  
ระดับพอใช้ ร้อยละ 28.18  และระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.20 ในภาพรวมผลการประเมินความสามารถ
ด้านภาษาไทย อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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             2.3 ผลการประเมินความสามารถรวม 2 ด้าน ได้แก่  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
ความสามารถด้านภาษาไทย ระดับดีมาก ร้อยละ 21.31  ระดับดี ร้อยละ  32.51  ระดับพอใช้ ร้อยละ 
33.30  และระดับปรับปรุง ร้อยละ 12.86 ในภาพรวมผลการประเมินความสามารถรวม 2 ด้าน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
  
3. สรุปผลการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน 
            3.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.58 ระดับคุณภาพ พอใช้ 

3.1.1 สารที่ 1 จำนวนและพีชคณิต คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.55 ระดับคุณภาพ ดี 
3.1.2 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.59 ระดับคุณภาพ พอใช้ 
3.1.3 สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.69 ระดับคุณภาพ 

พอใช้ 
 3.2 ความสามารถด้านภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.44 ระดับคุณภาพ ดี 
  3.2.1 สาระที่ 1 การอ่าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.50 ระดับคุณภาพ ดี 
  3.2.2 สาระที่ 2 การเขียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.95 ระดับคุณภาพ ดี 
  3.2.3 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.20 ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
  3.2.4 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.61 ระดับคุณภาพ ดี 
  3.2.5 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.06 ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
            3.3 ผลการประเมินความสามารถรวม 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
ความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.05 ระดับคุณภาพ ดี 
4. สรุปผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
45.58  ความสามารถด้านภาษาไทย 54.44 และความสามารถรวม 2 ด้าน 50.05 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  

อภิปรายผล 
                    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผลการ
ประเมินความสามารถของนักเรียนโดยภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินของเขตพ้ืนที่ ต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง 2 ด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2564 
กับ 2563 พบว่า ความสามารถทั้ง 2 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ จึง
ทำให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมิน จึงส่งคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา     
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ข้อเสนอแนะ 
                   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน 
ครูผู้สอน สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนทั้งในภาพรวม จากแบบรายงานผล 
ค่าสถิติพ้ืนฐานรายโรงเรียน และผู้เรียนรายบุคคล จากแบบสรุปรายงานผลการประเมินของนักเรียน  แบบ
รายงานผลการประเมินนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละด้าน  และแบบรายงานผลการประเมินนักเรียน
จำแนกรายบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งผลการประเมินจากแบบรายงานดังกล่าวจะช่วยให้ครูผู้สอนทราบ
ปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนรายบุคคล รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับผู้เรียน ครูควรต้องปรับกระบวนการสอน ทำความเข้าใจกับนักเรียน และฝึกให้มากขึ้น     
เป็นต้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรใช้คลังข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
เลือกใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ตรงตามตัวชี้วัด เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนได้ใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน     
เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดระดับสูง 
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บรรณานุกรม 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, สำนักงาน. รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563. นครศรีธรรมราช : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, มปป. 
        . รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562. 
นครศรีธรรมราช : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, มปป. 

ทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สำนักงาน. คู่มือการประเมิน  
          คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564. 2564. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :  

NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564. (ออนไลน์). แหล่งที่มา   
          http://180.180.244.56/NT/ExamWeb/MainEsa/MainEsa.aspx. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม  
          2565. 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของเขตพื้นที่ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
แบบสรุปผลรายโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ลำดับ ชื่อโรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

1 บ้านจำปา 6 45.50 46.00 45.75 

2 วัดศิลาราย 2 43.00 41.50 42.25 

3 บ้านคลองขุด 9 21.88 39.77 30.83 

4 บ้านชายคลอง 2 52.00 78.25 65.12 

5 วัดก้างปลา 15 68.33 73.26 70.80 

6 วัดควนชม 1 68.00 88.00 78.00 

7 บ้านหนองปลิง 1 54.00 77.50 65.75 

8 บ้านหน้าเขา 15 46.80 48.23 47.51 

9 ราชประชานุเคราะห์ 6 11 42.09 58.72 50.40 

10 บ้านถ้ำตลอด 7 78.00 59.57 68.78 

11 วัดกะโสม 11 47.63 57.31 52.47 

12 บ้านพูน 7 54.28 60.42 57.35 

13 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 7 39.71 38.07 38.89 

14 บ้านวังยาว 6 35.00 34.00 34.50 

15 วัดวังขรี 2 52.00 71.75 61.87 

16 วัดทุ่งส้าน 2 64.00 70.25 67.12 

17 บ้านเกาะยวน 8 76.62 78.12 77.37 

18 บ้านเขาตาว 10 54.40 67.30 60.85 

19 วัดควน 7 63.57 72.92 68.25 

20 บ้านสระนางมโนราห์ 15 39.53 47.03 43.28 

21 บ้านบางปรน 16 31.31 41.46 36.39 

22 วัดเสม็ดจวน 26 31.46 41.44 36.45 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

23 บ้านบ่อปลา 7 36.42 46.14 41.28 

24 ราชเวชพิศาล 11 69.09 54.00 61.54 

25 บ้านนาท่อม 8 66.00 75.25 70.62 

26 บ้านพอโกบ 7 22.42 38.28 30.35 

27 บ้านกรุงหยันใต้ 10 35.00 45.75 40.37 

28 วัดใหม ่ 9 29.11 53.83 41.47 

29 บ้านโคกวัด 3 68.00 78.33 73.16 

30 บ้านวังหิน 2 57.00 50.50 53.75 

31 วัดควนยูง (ทุ่งใหญ่) 7 52.57 64.28 58.42 

32 บ้านบางรูป 24 29.58 34.37 31.97 

33 บ้านปลายคลองเพรง 11 57.72 69.40 63.56 

34 ฉวาง 12 53.08 55.54 54.31 

35 วัดโคกหาด 9 65.55 68.33 66.94 

36 บ้านควน 10 49.20 63.50 56.35 

37 วัดสามัคคีนุกูล 15 41.13 60.03 50.58 

38 วัดควนสูง 5 43.60 48.80 46.20 

39 วัดหาดสูง 3 73.00 76.16 74.58 

40 บ้านหาดทรายแก้ว 3 71.33 72.83 72.08 

41 วัดโคกเมรุ 7 71.28 66.50 68.89 

42 วัดมะเฟือง 6 64.83 64.50 64.66 

43 บ้านกันละ 3 65.66 76.16 70.91 

44 วัดไม้เรียง 35 62.05 76.75 69.40 

45 บ้านนาเส 40 49.37 58.17 53.77 

46 วัดกะเปียด 6 57.16 64.25 60.70 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

47 วัดเพ็ญญาติ 3 58.66 71.50 65.08 

48 บ้านห้วยทรายขาว 7 61.14 81.71 71.42 

49 วัดมะปรางงาม 4 56.50 56.37 56.43 

50 บ้านทอนวังปราง 4 80.25 90.37 85.31 

51 ชุมชนบ้านปากเสียว 7 39.28 66.28 52.78 

52 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 15 34.13 45.53 39.83 

53 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 18 44.83 56.25 50.54 

54 วัดนางเอ้ือย 7 49.14 55.42 52.28 

55 บ้านห้วยกลาง 10 46.20 60.30 53.25 

56 วัดมังคลาราม 17 38.76 44.97 41.86 

57 วัดโบราณาราม 23 38.69 43.13 40.91 

58 บ้านเหนือคลอง 2 43.00 66.25 54.62 

59 วัดลำนาว 106 30.54 40.75 35.65 

60 เจริญรัชต์ภาคย์ 7 34.57 34.64 34.60 

61 บ้านปากแพรก 33 29.56 43.98 36.97 

62 สังวาลย์วิท 7 12 28.66 65.12 46.89 

63 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 66.45 56.54 61.50 

64 บ้านควนประ 7 33.71 41.57 37.64 

65 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 31 26.96 38.88 32.92 

66 บ้านสวน 6 65.00 69.83 67.41 

67 วัดวังหิน 16 71.25 76.65 73.95 

68 บ้านนิคมวังหิน 6 61.50 86.33 73.91 

69 สมสรร 9 69.66 71.66 70.66 

70 บ้านนาตำเสา 2 33.50 44.50 39.00 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

71 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 4 59.00 75.37 67.18 

72 บ้านไสยาสน์ 16 55.75 59.90 57.82 

73 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 12 48.90 48.37 53.47 

74 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 6 67.60 76.50 70.56 

75 วัดหลักช้าง 7 66.28 70.14 68.21 

76 บ้านนาปราน 4 34.25 34.87 34.56 

77 บ้านควนตม 1 66.00 68.50 67.25 

78 วัดมะนาวหวาน 19 58.36 68.86 63.61 

79 บ้านนา 3 79.66 81.33 80.50 

80 บ้านคลองงา 14 32.92 48.60 40.76 

81 องค์การสวนยาง 1 3 69.66 61.66 65.66 

82 บ้านจันดี 7 70.42 68.57 69.50 

83 บ้านคลองปีก 3 52.66 77.83 65.25 

84 บ้านคลองจัง 6 49.66 61.83 55.75 

85 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 11 45.09 55.18 50.13 

86 วัดเกาะสระ 7 64.71 64.78 64.75 

87 วัดหนองดี 15 39.26 45.23 42.25 

88 บ้านเกาะขวัญ 22 29.63 43.79 36.71 

89 วัดวังรีบุญเลิศ 4 67.25 66.12 66.68 

90 บ้านพรุวง 6 28.33 38.41 33.37 

91 พรรณราชลเขต 12 47.66 50.62 49.14 

92 บ้านวังตลับ 4 33.00 50.62 41.81 

93 วัดควนกอ 11 42.00 48.09 45.04 

94 บ้านปลายรา 18 49.05 55.75 52.40 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

95 บ้านปลายเส 7 44.57 59.78 52.17 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


