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ค ำน ำ 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562  ฉบับนี้ จัดท าเพ่ือ
รายงานผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ทุกคนจากทุกสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งผลการประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป 
 จากการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562  ในครั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ร่ว มกัน
ปฏิบัติงานจนเป็นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือน า
ผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา  2562  เป็นการ
ประเมินภาพรวมของการจัดการศึกษาของประเทศไทยและเป็นภาพสะท้อนคุณภาพของเด็กไทย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนของครู ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษา 
สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ก าหนด และยังเป็นองค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่ส าคัญตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพ จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48  ให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 หลักการส าคัญประการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การแสดงถึงภาระรับผิดชอบ
(Accountability) ซึ่งตรวจสอบได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันก าหนดค ารับรองในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ 
โดยก าหนดเป้าหมาย และจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งความสามารถในการคิดของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบ
การศึกษาว่า นอกจากผู้เรียนได้เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชากิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน และผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท า
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่  18 เมษายน 
2561 ลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นายอภิชาติ จีระวุฒิ)  โดยเฉพาะข้อ 7  ให้เพ่ิม
ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว ในการวัดและประเมินผลเมื่อจบหน่วยการเรียนในการ
สอบระหว่างภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการสอบแต่ละครั้ง จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และประกาศของ สพฐ. ดังกล่าว   ส านักทดสอบทางการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานส าคัญ 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นความสามารถที่ตกผลึก (Crystallization) จากการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และในปีการศึกษา  2562  ได้เพ่ิมข้อสอบแบบเขียนตอบในการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานทั้ง 3 ด้าน อันเป็นความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา  2562  นี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นการประเมินความสามารถพ้ืนฐานเบื้องต้นส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
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และยังสะท้อนไปสู่การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) ผลการประเมินที่ได้จะเป็น
ข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ไปเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย  ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการ
ด ารงชีวิตในอนาคต โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และ
โลกของการท างาน โดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือให้นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน อีกทั้งเป็นกา ร
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ซึ่งได้ก าหนด
เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ที่มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย มุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนโดยพิจารณาจาก
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส าคัญจ าเป็น  ผลการประเมินนักเรียนทุกคน จะเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในความสามารถด้านภาษาไทย 
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ  
  1. กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  1,860  คน  
  2. สำระกำรประเมิน ประกอบด้วย การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถ
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  โดยด้านภาษาไทยมีข้อสอบ 3 รูปแบบ คือ แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก 26 ข้อ แบบเขียนตอบสั้นจ านวน 3 ข้อ และแบบเขียนตอบอิสระจ านวน 1 ข้อ และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์  มีข้อสอบ 3 รูปแบบ คือ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 26 ข้อ แบบเขียนตอบจ านวน 3 ข้อ และแบบแสดง
วิธีท าจ านวน 1 ข้อ 
  3. ระยะเวลำกำรประเมิน  ด าเนินการประเมิน วันที่ 4 มีนาคม 2563 
 
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา  และอ่ืน ๆ 
ได้ข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
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บทที่  2 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน (National test)  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ประเมิน
ความสามารถข้ันพื้นฐาน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน จึงได้น าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 
ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ สื่อสารในยุคเทคโนโลยี 

สารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ในการใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง น าเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมิน
และตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปแก้ปัญหา ในชีวิตประจ าวันและรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีในสังคม โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน 

ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ เขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอย่างมี ประสิทธิภาพ 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน 

โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง ของภาษาและพลังของ 

ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่าและ 

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์  
    ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและแปลงจากสถาณการณ์ปัญหา 
หรือสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context ) ให้เป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical 
problem) การใช้ทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการเชื่อมโยง การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
การสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลโดยอาศัยข้อเท็จจริง ความคิดรวมยอด หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบ ประเมินและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและการเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลด เพ่ือน าไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการ/พยากรณ์
สถานการณ์ปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
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สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวน ในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ ระหว่างการ 

ด าเนินการต่าง ๆ 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 และ 

ฟังก์ชัน สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

แนวปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
 1. การจัดสนามสอบและห้องสอบ 
  1.1) การจัดสนามสอบ 
  ศูนย์สอบสามารถจัดสนามสอบได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยให้ ค านึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ในกรณีที่สถานศึกษามีเด็กเข้าสอบเป็นจ านวนมาก หรือมี ความยากล าบากใน
การเดินทางมายังสนามสอบ ศูนย์สอบสามารถแต่งตั้งสถานศึกษาเหล่านี้เป็น สนามสอบได้เลย 

  1.2) การจัดห้องสอบ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดห้องสอบในแต่ละสนามสอบ เป็น 3 ประเภท คือ 
   1.2.1) ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติท่ีใช้ข้อสอบปกติ) 
   1.2.2) ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ)  
   1.2.3) ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษร 

ขยาย)โดยลักษณะการจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก จนถึงห้อง ปกติสุดท้าย ตาม
ด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามล าดับ 

 
หมำยเหตุ การจัดห้องสอบของสนามสอบที่มีห้องพิเศษ 1 (เด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ) เพ่ือมิให้เด็กพิเศษ 
   เกิดความรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากเพ่ือน ๆ ศูนย์สอบ/สนามสอบสามารถบริหารจัดให้ผู้เรียน  
   สอบร่วมกับเด็กปกติได้ โดยน าโต๊ะของเด็กพิเศษมาวางไว้ในห้องเด็กปกติ และด าเนินการ จัด 
   สอบตามปกติ แต่การบรรจุกระดาษค าตอบให้บรรจุแยกตามจ านวนห้องสอบที่ สพฐ. ส่งไปให้  
   ตัวอย่าง เช่น โรงเรียนชนาธิปวิทยา มีผู้เรียน 10 คน มีห้องสอบ 2 ห้อง คือ ห้องปกติ จ านวน 1  
   ห้อง ห้องพิเศษ 1 จ านวน 1 ห้อง ในวันสอบจริงศูนย์สอบอาจก าหนดสถานศึกษานี้ให้มีห้อง สอบ  
   เพียง 1 ห้อง (ให้สอบร่วมกัน) ซึ่ง สพฐ.จะส่งข้อสอบไปสนามสอบ 2 ห้องสอบ (กล่อง) ดังนั้น  
   การบรรจุกระดาษค าตอบ ให้แยกกล่องออกเป็น 2 ห้องสอบ (กล่อง) เหมือนที่ สพฐ. ส่งไป 
  1.3) จ านวนผู้เรียนในห้องสอบ 
  ศูนย์สอบต้องก าหนดสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access ภายในช่วงเวลาที่ส านักงาน คณะกรรมการ 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยโปรแกรม NT Access จะท าการก าหนดห้องสอบในแต่ละสนาม สอบโดยอัตโนมัติ 
ก าหนดจ านวนผู้เข้าสอบห้องละ 30 คน (ยกเว้นห้องสุดท้ายสามารถมีจ านวนผู้เรียนได้ สูงสุด 35 คน) โดยการจัดห้อง
สอบจะจัดผู้เรียนเข้าห้องสอบที่ละสถานศึกษา โดยเริ่มต้นที่ผู้เรียนใน สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบก่อน หลังจากนั้น
จะเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสถานศึกษา และการเรียงล าดับเลขที่นั่ง ของผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษาจะจัดเรียง
ตามที่สถานศึกษาส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม NT Access  ตัวอย่าง เช่น ถ้าโรงเรียนกบินทร์วิทยาเป็นสนามสอบ            
มีสถานศึกษามาเข้าสอบ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกบินทร์วิทยา มีผู้เรียน 20 คน โรงเรียนชนาธิปวิทยา มีผู้เรียน 10 คน 
และโรงเรียนนารีศึกษา มีจ านวนผู้เรียน 20 คน การจัดห้องสอบจะเป็น ดังต่อไปนี้ 

   1.3.1) มีจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 50 คน ดังนั้นจะต้องมีห้องสอบทั้งสิ้น 2 ห้อง 
   1.3.2) จัดเรียงผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องสอบ โดยเริ่มจากสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ คือ โรงเรียน 

กบินทร์วิทยา คนที่ 1-20 ของห้องที่ 1 ตามด้วยสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งเรียงตามตัวอักษรของชื่อสถานศึกษา คือ โรงเรียน
ชนาธิปวิทยา คนที่ 21-30 ของห้องที่ 1 และโรงเรียนนารีศึกษา คนที่ 1-20 ของห้องที่ 2 ตามล าดับ ดังภาพ 

      1.3.3) จัดผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องสอบ เรียงล าดับของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาน าเข้าโปรแกรม NT  
Access โดยจัดห้องสอบให้มีโต๊ะสอบทั้งหมด 5 แถว ๆ ละ 6 ตัว ถ้าผู้เรียนครบ 30 คน คนที่ 31 ให้จัด ผู้เรียนเข้า
สอบในห้องถัดไป 

      1.3.4) ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบที่โต๊ะนักเรียน โดยเรียงล าดับเลขท่ีนั่งสอบตามประกาศ  
สพฐ.2 ดังภาพต่อไปนี้  
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2. ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ 
 2.1 ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
 1) ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูป หรือหลักฐานอย่างอ่ืน ที่สามารถ 

ใช้แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ 
 2) ผู้เข้าสอบมาสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 

ปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548) 
 3) ให้ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา 
 4) ห้าม ผู้เข้าสอบน าต ารา เอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ  

 5) อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน านาฬิกาเข้าห้องสอบเฉพาะนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น อุปกรณ์ท่ีอนุญาต
ให้น าเข้าห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ ดินสอด า 2B ใช้ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบ และ 
กบเหลาดินสอ  

   2.2 กรณีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 
   ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สพฐ.2) ซึ่งผู้เรียน จะเข้า 

สอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสนามสอบแล้ว โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1) เข้าสอบในห้องสอบปกติ โดยนั่งต่อจากเลขที่นั่งสอบสุดท้ายของห้องสอบปกติห้องสุดท้าย ในสนาม 

สอบนั้น ๆ 
2) ใช้แบบทดสอบส ารอง และกระดาษค าตอบส ารอง ส าหรับเลขท่ีนั่งสอบให้ใช้เลขท่ีนั่งสอบ ต่อจาก 

เลขที่สุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้น ๆ 
3) ลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (แบบ สพฐ.3) วิชาละ 1 แผ่น (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) หากมี 

ผู้เรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) จ านวนมากกว่า 1 คน ก็ให้ลงชื่อในแผ่นเดียวกัน 
4) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้เก็บกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ใส่ใน ซอง 

กระดาษค าตอบต่อจากผู้เข้าสอบคนสุดท้ายของห้องสอบสุดท้ายในสนามสอบนั้น ๆ 3.5.4 กรณีกระดาษค าตอบช ารุด 
ให้ผู้เข้าสอบระบายลงในช่อง “ยกเลิกกระดาษค าตอบ” และให้ใช้กระดาษค าตอบส ารอง โดยระบุรายละเอียดของผู้
เข้าสอบตามกระดาษค าตอบเดิม และเก็บกระดาษค าตอบที่ช ารุดใส่ซองคืนด้วย (ให้เรียงกระดาษค าตอบที่ถูกยกเลิก
อยู่หลังกระดาษค าตอบส ารองของผู้เข้าสอบคนนั้น) 

 3. กรณีขาดสอบ 
 1) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้เก็บกระดาษค าตอบของผู้ขาดสอบ ให้กรรมการคุมสอบระบาย ในช่อง          

“ขาดสอบ” แล้วเก็บรวบรวมกระดาษค าตอบตามเลขที่นั่งสอบ 
 2) ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษค าตอบของผู้ขาดสอบเรียงตามเลขที่นั่งสอบปกติ 
 3) ให้กรรมการคุมสอบ ระบุว่า “ขาดสอบ” ด้วยหมึกสีแดง ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.2  
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4. ก าหนดการบริหารจัดการสอบ (ห้องสอบ) 
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กำรจัดสอบส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หมายถึง ผู้ เข้าสอบที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับ วิธีการ 
กระบวนการ เครื่องมือหรือบริการอ่ืนใดที่ใช้ในการจัดสอบแตกต่างไปจากเด็กทั่วไป เพ่ือให้ เด็กเหล่านั้นสามารถท า
ข้อสอบได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 1. แนวทางการจัดสอบส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  การด าเนินการจัดสอบส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 9 ประเภท โดยแต่ละประเภท       
มีแนวทางการจัดสอบ ดังนี้ 
  1.1) เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย จนถึงตา
บอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
   1.1.1) ตาบอด หมายถึง คนกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้การมองเห็นจากประสาทตาได้เลย ต้องใช้อักษร
เบลล์ ช่วยในการอ่านและท าความเข้าใจข้อสอบ ในการด าเนินการ ผู้จัดสอบแจกข้อสอบ ฉบับอักษรเบลล์ให้เด็ก     
แต่ละคน โดยแยกออกมาให้สอบในห้องเฉพาะและให้มีกรรมการคุมสอบที่มาจาก โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งนั้น ๆ 
หรือผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นกรรมการคุมสอบ ช่วยในการคุมสอบและช่วยเหลือเท่าที่
จ าเป็น โดยกรรมการคุมสอบจะเป็นผู้ระบายค าตอบในกระดาษค าตอบ ให้เด็กแต่ละคนในช่วงท้ายของเวลาในการคุม
สอบ อาจให้กรรมการ 1 คน ช่วยเด็กประมาณ 3 - 5 คน แต่เด็กบางคนอาจให้กรรมการคุมสอบเป็นผู้อ่านข้อสอบให้
ฟัง โดยใช้ข้อสอบปกติ ให้กรรมการคุมสอบ แยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน ครูอ่าน
ข้อสอบให้ฟังและเด็กจะท ามือแสดง สัญลักษณ์ค าตอบแล้วให้กรรมการคุมสอบช่วยระบายค าตอบในกระดาษค าตอบ
ก็ได้ โดยให้เวลาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 30 จากเวลาที่ก าหนด 
   1.1.2) สายตาเลือนลาง หมายถึง คนกลุ่มนี้ยังสามารถใช้การมองเห็นจากประสาทตา ที่หลงเหลือ
ได้  เด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องการให้จัดท าข้อสอบที่มี อักษรขนาดขยายเพ่ิมกว่าปกติ ฟ อนด์ขนาด 20 พอยด์ 
(โดยประมาณ) เพ่ือสามารถอ่านข้อสอบด้วยตนเองได้ และอาจจะมีความยากล าบากในการระบาย กระดาษค าตอบ 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ก าหนดให้ระบายกระดาษค าตอบในแต่ละข้อขนาดเล็กมาก อาจต้องให้ กรรมการคุมสอบช่วยระบาย
ค าตอบให้ โดยเด็กท าค าตอบไว้ก่อนระหว่างท าข้อสอบ แล้วค่อยอ่านให้กรรมการ คุมสอบช่วยระบายค าตอบหรือ
เขียนค าตอบให้ภายหลัง หรือเด็กอาจให้กรรมการคุมสอบอ่านข้อสอบให้ฟัง และช่วยระบายค าตอบให้เด็กคนนั้น ๆ 
ตามที่เด็กบอกค าตอบก็ได้ หรือกรรมการคุมสอบ 1 คน ต่อเด็ก 3 - 5 คน โดยให้เวลาในการท าข้อสอบเพ่ิมขึ้น     
รอ้ยละ 30 จากเวลาที่ก าหนด 
  1.2) เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ รุนแรงถึงระดับ
น้อย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1.2.1) หูตึง คนกลุ่มนี้สามารถรับรู้การได้ยินผ่านระบบประสาทหูได้ แต่มีระดับการได้ยินน้อยกว่า
ปกติทั่วไป และอาจพูดสื่อสารได้ไม่ชัดเจน มักจะใส่เครื่องช่วยฟังเพ่ือช่วยในการได้ยินให้ดีขึ้น เด็กกลุ่มนี้สามารถท า
แบบทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 
   1.2.2) หูหนวก คนกลุ่มนี้ไม่สามารถรับรู้การได้ยินผ่านทางประสาทหูได้แม้จะใส่ เครื่ องช่วยฟัง 
ช่วยการได้ยินแล้วก็ตาม และต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารแทนการใช้เสียงพูด แม้เด็กกลุ่มนี้ มีลักษณะภายนอกคล้าย
เด็กทั่วไป แต่เขาเหล่านี้จะมีพัฒนาการทางภาษาด้อยกว่าเด็กทั่วไปที่อายุ อยู่ในระดับเดียวกัน การด าเนินการสอบ
ควรจัดให้มีล่ามภาษามือจากโรงเรียนโสตศึกษาในจังหวัดนั้น ช่วยหรือผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการแปลรายละเอียดข้อสอบ เพ่ือช่วยให้เด็กหูหนวก ที่เข้าสอบมีความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถแสดง
ศักยภาพในการท าข้อสอบได้ถูกต้อง และควรให้เวลา ในการท าข้อสอบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่ก าหนด 
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  1.3) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไป เมื่อวัดระดับ
เชาว์ปัญญา กรณีนี้เด็กจะมีความสามารถทางสติปัญญาต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยและมีข้อจ ากัด ในการปรับตัว แต่หากเป็น
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนร่วมกับเด็กทั่วไป จะมีความสามารถ ในการเรียนได้ในระดับประถมศึกษา
อยู่แล้ว อาจเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าสอบด้วย โดยอาจเพ่ิมเวลา ในการท าข้อสอบได้แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
เวลาที่ก าหนด 
  1.4) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความ พิการของระบบ
ประสาท มีความล าบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ แบ่งเป็น 
   1.4.1) เด็กมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เช่น คนมีอวัยวะไม่สมส่วน หรือขาด
หายไปโดยเฉพาะแขนขาดหรือกล้ามเนื้อแขนสืบผิดปกติ ท าให้มีอุปสรรคในการเขียนค าตอบหรือระบายค าตอบใน
กระดาษค าตอบ แต่เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถทางสมองและสติปัญญาอยู่ในระดับปกติในการท าข้อสอบ ให้จัดให้เด็ก
เหล่านี้สอบในห้องเฉพาะและให้มีกรรมการอ านวยความสะดวกในการระบายค าตอบหรือเขียนค าตอบให้นักเรียน   
โดยให้เด็กแต่ละคนอ่านข้อสอบด้วยตนเองและบอกค าตอบ ให้กรรมการช่วยเขียนค าตอบให้ กรณีที่มีเด็กกลุ่มนี้มาก
อาจใช้กรรมการคุมสอบ 1 คนต่อเด็ก 3 - 5 คน และให้ เวลาท าข้อสอบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากเวลาที่ก าหนด แต่หาก
เด็กสามารถท าข้อสอบได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องการ ความช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ ให้เด็กคนนั้นสอบรวมกับเด็กทั่วไป 
อนึ่งควรจัดสนามสอบส าหรับเด็กกลุ่มนี้ ให้เหมาะสม เช่น ควรจัดอยู่ชั้นล่างของอาคารเพ่ือความสะดวกในการใช้เก้าอ้ี
รถเข็น 
   1.4.2) เด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ คนที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี โรคประจ าตัว 
และต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กเหล่านี้หากสามารถท าข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้ท าข้อสอบด้วยตนเอง     
หากไม่สามารถท าข้อสอบได้ด้วยตนเอง ให้กรรมการคุมสอบช่วยเขียนค าตอบให้ โดยเด็กเป็นผู้บอกค าตอบ           
ให้กรรมการเขียน โดยเพิ่มเวลาในการท าข้อสอบให้ได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน ร้อยละ 30 จากเวลาที่ก าหนด 
  1.5) เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง 
เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ กระจายอยู่ในโรงเรียนทั่ว 
ๆ ไป ในการจัดสอบต้องเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสในการท าข้อสอบร่วมกับ เด็กทั่วไปด้วย โดยอาจจัดให้มี
กรรมการคุมสอบ เพ่ือช่วยควบคุมและอ านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะ เพราะเด็กเหล่านี้ สามารถบอกค าตอบที่
ถูกต้องได้ แต่อาจไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองด้านการเขียนค าตอบได้ กรรมการคุมสอบควรเขียนหรือระบาย
ค าตอบให้เด็กเหล่านี้ด้วย เพราะเด็กเหล่านี้สามารถ บอกค าตอบได้ อนึ่งหากเด็กสามารถท าข้อสอบได้ด้วยตนเอง ก็ให้
นักเรียนคนนั้นท าข้อสอบด้วยตนเอง การเพ่ิมเวลาอาจพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่
ก าหนด 
  1.6) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความบกพร่องในเรื่อง ของการเปล่ง
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มี ความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจ
หรือการใช้ภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ใน การติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของ
ภาษา เนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา กรณีนี้ ให้กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการ
รบกวนสมาธิผู้อื่น และเพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบ ให้ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่ก าหนด 
  1.7) เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เป็น
อย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม กรณีนี้ ให้กรรมการคุมสอบ
แยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบ ให้ตามแต่กรณี โดยไม่ 
เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่ก าหนด 
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  1.8) เด็กออทิสติก หมายถึง คนที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและ การสื่อ
ความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ เด็กเหล่านี้มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน 
ท าให้เด็กเหล่านี้มีความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม มีความสนใจ
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เด็กเหล่านี้อาจไม่มีสมาธิในการท าข้อสอบได้ตลอดการสอบ และหากเด็กสามารถควบคุม
สมาธิของตนเองให้ท าข้อสอบได้ ควรเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสในการท าข้อสอบได้ตามศักยภาพที่เขามี โดยให้
กรรมการคุมสอบแยกการสอบออกมาเฉพาะ เพ่ือไม่เป็นการรบกวน สมาธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบให้
ตามแต่กรณีโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่ก าหนด หากเด็ก มีศักยภาพในการท าข้อสอบได้เพียงใด ให้ถือว่า เป็น
ศักยภาพในการท าข้อสอบของเด็กคนนั้นแล้ว 
  1.9) บุคคลพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า หนึ่งประเภทใน
บุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น กรณีนี้ให้กรรมการคุมสอบ แยกการสอบออกมาเฉพาะ 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน และเพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบให้ตามแต่กรณี โดยไม่เกินร้อยละ 30 ของเวลาที่
ก าหนด (การพิจารณาให้เด็กท่ีมีความพิการซ้อนเข้าสอบนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้บริหารโรงเรียนว่าควรให้นักเรียน
เข้าสอบได้หรือไม่)  
 2. ข้อปฏิบัติส าหรับการจัดสอบเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    กรณีท่ีสนามสอบมีเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน เด็กที่
มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และเด็กออทิสติก ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 การจัดห้องสอบของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระบบ NT Access จะด าเนินการจัดห้อง
สอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
  2.2 เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ รายงานตัวที่ห้องอ านวยการสอบประจ าสนามสอบ          
เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับห้องสอบ (กรณีไม่ทราบข้อมูล) 
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  2.3 ให้กรรมการคุมสอบรับรายงานตัวผู้เข้าสอบที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยอ านวยความ
สะดวกในการแจ้งห้องสอบและแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการ เข้าสอบ ตารางสอบให้กับ
ผู้เข้าสอบ เป็นต้น 
  2.4 ให้สนามสอบอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตามความเหมาะสม 
 3. หลักฐานที่ใช้แนบประกอบส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการเข้าสอบ แนบหลักฐานยืนยัน
สถานภาพของผู้เรียนไปยังศูนย์สอบ ภายในวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2562 เพ่ือท าการ ตรวจสอบ โดยมีหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
  3.1) ใบรับรองแพทย์/บัตรประจ าตัวคนพิการ หรือ  
  3.2) หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษา ที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือ 
  3.3) รายชื่อนักเรียนเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบบริหาร จัดการข้อมูล 
โรงเรียนเรียนรวม (Special Education Technology: SET) ดังภาพ 
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บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National test)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  ในครั้งนี้      
มีวิธีด าเนินการ ดังนี้   

1. กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำ 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย  เขต 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,860  คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
1. ตำรำงสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก าหนดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามตารางสอบ 
ดังนี้ 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 แสดงรายละเอียดดังตาราง  

2.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
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หมำยเหตุ: การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบคณิตศาสตร์ ดังนี้  
             ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0,3 คะแนน  

   ข้อสอบเขียนตอบข้อละ 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 นาท ี
 
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
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หมำยเหตุ: การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบภาษาไทย ดังนี้ 

   ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน  
   ข้อสอบเขียนตอบสั้น ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเป็น 0, 2.5, 5 คะแนน  
   ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3.5, 7 คะแนน  
   รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาท า 60 นาที 
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2.3. ก าหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
     1.1 คณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ และศึกษานิเทศก์ ประจ าศูนย์
เครือข่าย 
     1.2 คณะกรรมการสนามสอบ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และกรรมการก ากับห้องสอบห้องละ 2 
คน  
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
และจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสอบ ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา  2562  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการ
ปฏิบัติของผู้ก าการสอบ พุทธศักราช 2548   
  3. ด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา และออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพ่ือก ากับ 
ติดตามการด าเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบ โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  4. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน ตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการบรรยาย และ
เปรียบเทียบ ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 รายโรง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 3.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน   
 4.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียง
ตามด้านความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตาม ตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดและความสามารถ 
 6 .  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 - 2562   
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ประกอบด้วยสถิติบรรยาย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สูตร  ดังนี้   
   1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 102) 

                     X  = 
N

X  

       เมือ่ X  แทน ค่าเฉลี่ย 
        X แทน คะแนนของแต่ละคน 
           X แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคน 
        N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   2. ค่าร้อยละ ( Percentage)  ค านวณจากสูตร  (สมบัติ  ท้ายเรือค า.  2546 : 103)   
  

        
N

f
p         

   
         เมื่อ     p      แทน   ร้อยละ 
               f       แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
                                N      แทน   จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
   3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 108) 
 

     S.D.    =     2
2

)1(






X

NN

XN
 

 
     เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       X แทน คะแนนแต่ละตัว 
       N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
             แทน ผลรวม 
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บทที่  4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562     ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วยผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้านละ 100 คะแนน รวม 
200 คะแนน จากผู้เข้าสอบ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1,860 คน 
ดังนี้   
 1. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 รายโรง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 3.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน   
 4.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียง
ตามด้านความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตาม ตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดและความสามารถ 
 6 .  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 - 2562   
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1. กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน                    
    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ  2562 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  

 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน             
ปีการศึกษา  2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมระดับประเทศ จากโรงเรียนทั้งหมด  30,639  โรง จ านวน
นักเรียนเข้าสอบ 739,146 คน  แสดงในตาราง 1 ดังนี้ 

ตำรำงที ่ 1  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน   
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 

ด้าน
ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยระดับ 

เขตพื้นที่ สพฐ. ประเทศ 
เปรียบเทียบกับ 

สพฐ. 
เปรียบเทียบกับ 

ประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 43.63 45.64 44.94 - 2.01 - 1.31 
ด้านภาษาไทย 42.98 46.00 46.46 - 3.02 - 3.48 
รวม 2 ด้ำน 43.30 45.82 45.70 - 2.52 - 2.40 

 จากตารางที่  1  พบว่าการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ต่ ากว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ เท่ากับ - 2.52 และ - 2.40   
      เมื่อพิจารณารายด้านความสามารถของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 
พบว่าความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ เท่ากับ - 2.01 และ 
– 1.31 และความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ เท่ากับ - 2.01 
และ – 1.31 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 

43.63

42.98
43.3

45.64
46 45.82

44.94

46.46

45.7

41

42

43

44

45

46

47

คณิตศำสตร์ ภำษำไทย รวม

          

    

      

 
 
 
แผนภูมิที ่ 1  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน   
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
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2. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562  
    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 รำยโรง เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 
 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  วิเคราะห์ข้อมูลจากจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ 104 โรง 
และมีนักเรียนเข้าสอบ ประเภทปกติ จ านวน 1,506 คน  แสดงในตารางที ่ 2 ดังนี้ 
 

ตำรำงที ่2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562  
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร ์

44.94 
ด้ำนภำษำไทย 

46.46 
เฉลี่ยรวม 
45.70 

1 บ้านโนนหนามแท่ง 77.4 62.6 70 
2 ป่าไม้อุทิศ ๘ 68.88 63.44 66.16 
3 บ้านแป้น 68.27 62.3 65.29 
4 บ้านนาตาล 68.41 56.2 62.31 
5 หมู่บ้านตัวอย่าง 69.27 51.7 60.48 
6 บ้านนาสิงห์ 60.6 58.1 59.35 
7 บ้านต้อนเหนือ 52 63 57.5 
8 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 59.87 54.18 57.03 
9 บ้านวัดหลวง 56.68 53.44 55.06 
10 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 58.6 51.2 54.9 
11 บ้านดงสระพัง 53 56.54 54.77 
12 บ้านเหล่าต่างค า 53.72 55.81 54.77 
13 บ้านกุดแคนโนนมันปลา 55.1 52.95 54.02 
14 บ้านหนองแก้ว 57.4 48.2 52.8 
15 ชุมชนบ้านชุมช้าง 55.8 49.6 52.7 
16 บ้านเซิม 56.06 48.84 52.45 
17 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 52 50.25 51.12 
18 บ้านนาค ามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร 56.33 45.16 50.75 
19 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 53 47.84 50.42 
20 บ้านโนนฤาษ ี 50.57 49.85 50.21 
21 ชุมชนบ้านปากสวย 46.93 53.3 50.11 
22 บ้านนาฮ า 51.19 47.63 49.41 
23 บ้านนาหนัง 51.78 46.32 49.05 
24 บ้านดงดาล 53.77 42.88 48.33 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร ์

44.94 
ด้ำนภำษำไทย 

46.46 
เฉลี่ยรวม 
45.70 

25 บ้านหนองหลวง 43.53 52.73 48.13 
26 บ้านก่องขันธ์ 44.36 51.36 47.86 
27 บ้านห้วยน้ าเย็น 52.12 43.56 47.84 
28 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 49.13 46.32 47.72 
29 บ้านน้ าเป 46.55 47.94 47.25 
30 บ้านท่าค าบง 44.22 49.77 47 
31 บ้านตาลชุม 51.66 42.16 46.91 
32 บ้านหนองหอย 47.7 45.82 46.76 
33 บ้านโคกหัวภู 48.66 43.83 46.25 
34 บ้านนาเมย 45.5 46.81 46.15 
35 บ้านโพนทอง 43.5 47.25 45.37 
36 บ้านนาดี 42.26 48.03 45.15 
37 บ้านโนนสวรรค์ 48.86 41.15 45.01 
38 บ้านเชียงอาด 47.23 42.02 44.63 
39 บ้านบัว 44.6 44 44.3 
40 สนธิราษฎร์บ ารุง 42.87 45.5 44.18 
41 บ้านโนนสะอาด 46.18 41.9 44.04 
42 บ้านหนองแคนดอนสนุก 40.16 47.16 43.66 
43 บ้านนิคมดงบัง 40.2 47 43.6 
44 อนุบาลหนองควาย 45.98 41.22 43.6 
45 บ้านกลุ่มพัฒนา 39.16 47.7 43.43 
46 บ้านท่าหนองพันทา 48.53 38.3 43.42 
47 บ้านดงก าพ้ี 51.44 35.11 43.27 
48 บ้านต้อน 46.11 40 43.05 
49 บ้านนาเพียงใหญ่ 39.35 46.7 43.02 
50 บ้านหนองแอก 42.66 43.22 42.94 
51 เตชะไพบูลย์ 1 38.2 47.1 42.65 
52 บ้านผือ 42.84 42.18 42.51 
53 บ้านหนองวัวชุม 43.37 41.25 42.31 
54 นิคมเจริญชัย 43.78 40.75 42.26 
55 บ้านปักหมู 46.33 37.83 42.08 
56 รสลินคัคณางค์ 45.15 38.8 41.97 
57 เฝ้าไร่วิทยา 40.75 41.6 41.18 
58 อนุบาลนิคมเปงจาน 38.29 44.05 41.17 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร ์

44.94 
ด้ำนภำษำไทย 

46.46 
เฉลี่ยรวม 
45.70 

59 บ้านโคกกลาง 45.55 36.38 40.97 
60 บ้านหนองบัวเงิน 41.64 39.88 40.76 
61 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 38.42 42.78 40.6 
62 บ้านสามัคคีชัย 36 45.16 40.58 
63 บ้านนาค ามูลชมภูพร 47.42 33.28 40.35 
64 บ้านร่องโนร่องแกมค าบอน 36.62 43.93 40.28 
65 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 35.19 44.35 39.77 
66 เวทีราษฎร์บ ารุง 40.52 38.62 39.57 
67 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 41 38.1 39.55 
68 บ้านค าจ าปา 38.92 39.96 39.44 
69 บ้านค าเจริญ 38.53 40.33 39.43 
70 บ้านโพธิ์ 38.45 37.56 38 
71 บ้านนาชุมช้าง 39.83 36.08 37.95 
72 บ้านค าปะกั้ง 39.18 36.11 37.64 
73 รุจีจินตกานนท์ 33.93 41.03 37.48 
74 บ้านพระบาทนาหงส์ 37.23 37.67 37.45 
75 บ้านปัก 35.84 37.8 36.82 
76 บ้านหนองเค็ม 39.12 33 36.06 
77 สุทธสิริโสภา 34.93 36.4 35.66 
78 บ้านหนองยาง 32.66 38.66 35.66 

79 
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบ ารุง) ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

29.2 41.96 35.58 

80 ยูเนสโกสัมมนา 39.6 31.4 35.5 
81 บ้านใหม่ 28 42.95 35.47 
82 บ้านจับไม้ 31 39.92 35.46 
83 บ้านกุดบง 32.8 38 35.4 
84 บ้านกุดแกลบ 34.25 36.31 35.28 
85 บ้านค าตอยูง 35.28 33.64 34.46 
86 บ้านหนองแหวน 33 35 34 
87 บ้านห้วยเปลวเงือก 22 45.2 33.6 
88 บ้านดอนเหมือด 30.5 34.65 32.57 
89 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 32.33 32.75 32.54 
90 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 30.07 34.64 32.35 
91 บ้านหนองอ้ัว 29.78 33.34 31.56 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร ์

44.94 
ด้ำนภำษำไทย 

46.46 
เฉลี่ยรวม 
45.70 

92 บ้านหาดสั่ง 28 35 31.5 
93 บ้านค าโคนสว่าง 27.4 35.3 31.35 
94 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 30 32.62 31.31 
95 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 32.5 29.83 31.16 
96 บ้านแบง 28.55 33.53 31.04 
97 บ้านนายาง 27.88 33.12 30.5 
98 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 27.33 33.41 30.37 
99 บ้านสร้างนางขาว 26.16 33.75 29.95 
100 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 27.33 32.16 29.75 
101 บ้านโปร่งส าราญ 23.76 33 28.38 
102 บ้านหนองกุ้ง 27.66 28 27.83 
103 บ้านโพนแพง 19.4 32.75 26.07 
104 บ้านนาทับไฮ 24.77 26.22 25.5 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รายโรงมีค่าเฉลี่ยรวม 2 ด้าน สูงกว่า
ระดับประเทศ (45.70) จ านวน 34 โรง คิดเป็นร้อยละ 32.69 และมีโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ต่ ากว่า
ระดับประเทศ จ านวน 70 โรง คิดเป็นร้อยละ 67.31 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 

 

แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
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3.  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  
    เปรียบเทียบตำมขนำดของโรงเรียน   

ตำรำงที ่3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน  (ขนาดเล็กพิเศษ) 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 2562 

ปกติ พิเศษ 
คณิตศำสตร ์

(44.94) 
ภำษำไทย 
(46.46) 

รวม 
(45.70) 

1 บ้านต้อนเหนือ 3 2 52.00 63.00 57.50 
2 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 2 0 52.00 50.25 51.12 
3 บ้านนาค ามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร 3 0 56.33 45.16 50.75 
4 บ้านตาลชุม 3 0 51.66 42.16 46.91 
5 บ้านโคกหัวภู 6 4 48.66 43.83 46.25 
6 บ้านโพนทอง 2 0 43.50 47.25 45.37 
7 สนธิราษฎร์บ ารุง 9 0 42.87 45.50 44.18 
8 บ้านหนองแคนดอนสนุก 6 0 40.16 47.16 43.66 
9 บ้านนิคมดงบัง 5 0 40.20 47.00 43.60 
10 บ้านหนองวัวชุม 8 0 43.37 41.25 42.31 
11 บ้านปักหม ู 6 0 46.33 37.83 42.08 
12 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 7 0 38.42 42.78 40.60 
13 บ้านร่องโนร่องแกมค าบอน 9 0 36.62 43.93 40.28 
14 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 5 1 41.00 38.10 39.55 
15 บ้านนาชุมช้าง 6 0 39.83 36.08 37.95 
16 ยูเนสโกสัมมนา 5 0 39.60 31.40 35.50 
17 บ้านจับไม ้ 13 0 31.00 39.92 35.46 
18 บ้านหนองแหวน 1 0 33.00 35.00 34.00 
19 บ้านห้วยเปลวเงือก 5 0 22.00 45.20 33.60 
20 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 6 0 32.33 32.75 32.54 
21 บ้านหาดสั่ง 4 1 28.00 35.00 31.50 
22 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 8 0 30.00 32.62 31.31 
23 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 4 0 27.33 32.16 29.75 
24 บ้านหนองกุ้ง 9 0 27.66 28.00 27.83 
25 บ้านโพนแพง 10 0 19.40 32.75 26.07 
26 บ้านนาทับไฮ 9 0 24.77 26.22 25.50 
27 บ้านหนองคอน 0 0 0 0 0 
28 บ้านโพนทัน 0 1 0 0 0 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน      ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็กพิเศษ ซึ่งมีจ านวน 28 โรง และมีโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ จ านวน 5 โรง ประกอบด้วย บ้านต้อนเหนือ (57.50) บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว (51.12) 
บ้านนาค ามูลชมภูพร สาขาชมภูพร (50.75)  บ้านตาลชุม (46.91) และบ้านโคกหัวภู (46.25) ตามล าดับ       ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ 
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ตำรำงท่ี 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
      เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน  (ขนาดเล็ก) 

 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 2562 

ปกต ิ พิเศษ 
คณิตศำสตร ์

(44.94) 
ภำษำไทย 
(46.46) 

รวม 
(45.70) 

1 บ้านโนนหนามแท่ง 5 6 77.40 62.60 70.00 
2 ป่าไม้อุทิศ ๘ 9 0 68.88 63.44 66.16 
3 บ้านนาตาล 12 0 68.41 56.2 62.31 
4 บ้านนาสิงห์ 5 3 60.60 58.10 59.35 
5 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 5 0 58.60 51.20 54.90 
6 บ้านหนองแก้ว 12 6 57.40 48.20 52.80 
7 บ้านดงดาล 9 5 53.77 42.88 48.33 
8 บ้านห้วยน้ าเย็น 8 0 52.12 43.56 47.84 
9 บ้านน้ าเป 9 4 46.55 47.94 47.25 
10 บ้านนาเมย 8 1 45.50 46.81 46.15 
11 บ้านกลุ่มพัฒนา 12 3 39.16 47.70 43.43 
12 เตชะไพบูลย์ 1 5 1 38.20 47.10 42.65 
13 นิคมเจริญชัย 15 0 43.78 40.75 42.26 
14 บ้านโคกกลาง 9 0 45.55 36.38 40.97 
15 บ้านสามัคคีชัย 6 0 36.00 45.16 40.58 
16 บ้านนาค ามูลชมภูพร 8 0 47.42 33.28 40.35 
17 บ้านค าจ าปา 14 0 38.92 39.96 39.44 
18 บ้านหนองเค็ม 8 0 39.12 33.00 36.06 
19 บ้านหนองยาง 9 1 32.66 38.66 35.66 
20 บ้านใหม่ 12 0 28.00 42.95 35.47 
21 บ้านกุดบง 11 0 32.80 38.00 35.40 
22 บ้านกุดแกลบ 8 3 34.25 36.31 35.28 
23 บ้านค าตอยูง 7 3 35.28 33.64 34.46 
24 บ้านดอนเหมือด 12 0 30.50 34.65 32.57 
25 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 6 0 32.50 29.83 31.16 
26 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 6 4 27.33 33.41 30.37 
27 บ้านสร้างนางขาว 6 3 26.16 33.75 29.95 
28 บ้านโปร่งส าราญ 17 0 23.76 33.00 28.38 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน     ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจ านวน 28 โรง และมีโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ จ านวน 10 โรง ประกอบด้วย บ้านโนนหนามแท่ง (70.00) ป่าไม้อุทิศ ๘ (66.16) บ้านนาตาล (62.31) 
บ้านนาสิงห์ (59.35) ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ (54.90) บ้านหนองแก้ว (52.80) บ้านดงดาล (48.33) บ้านห้วยน้ าเย็น 
(47.84) บ้านน้ าเป (47.25) และบ้านนาเมย (46.15) ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ตำรำงท่ี 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน  (ขนาดกลาง) 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 2562 

ปกต ิ พิเศษ 
คณิตศำสตร ์

(44.94) 
ภำษำไทย 
(46.46) 

รวม 
(45.70) 

1 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 16 3 59.87 54.18 57.03 
2 บ้านวัดหลวง 19 4 56.68 53.44 55.06 
3 บ้านดงสระพัง 11 7 53.00 56.54 54.77 
4 บ้านเหล่าต่างค า 11 5 53.72 55.81 54.77 
5 บ้านกุดแคนโนนมันปลา 10 2 55.10 52.95 54.02 
6 ชุมชนบ้านชุมช้าง 15 3 55.80 49.60 52.70 
7 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 16 8 53.00 47.84 50.42 
8 บ้านโนนฤาษี 15 3 50.57 49.85 50.21 
9 บ้านหนองหลวง 13 1 43.53 52.73 48.13 
10 บ้านท่าค าบง 9 5 44.22 49.77 47.00 
11 บ้านดงก าพ้ี 9 3 51.44 35.11 43.27 
12 บ้านต้อน 9 4 46.11 40.00 43.05 
13 บ้านหนองแอก 9 2 42.66 43.22 42.94 
14 อนุบาลนิคมเปงจาน 17 4 38.29 44.05 41.17 
15 บ้านหนองบัวเงิน 25 1 41.64 39.88 40.76 
16 บ้านค าเจริญ 15 4 38.53 40.33 39.43 
17 บ้านปัก 13 2 35.84 37.80 36.82 
18 บ้านค าโคนสว่าง 10 0 27.40 35.30 31.35 

 
 จากตารางที่  5 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งมีจ านวน 18 โรง และมีโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ จ านวน 10 โรง ประกอบด้วย บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา (57.03) บ้านวัดหลวง (55.06)             
บ้านดงสระพัง (54.77) บ้านเหล่าต่างค า  (54.77) บ้านกุดแคนโนนมันปลา  (54.02) ชุมชนบ้านชุมช้าง (52.70)         
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก (50.42) บ้านโนนฤาษี (50.21) บ้านหนองหลวง (48.13) และบ้านท่าค าบง (47.00) ตามล าดับ    
ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตำรำงท่ี 6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน  (ขนาดใหญ่) 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 2562 

ปกต ิ พิเศษ 
คณิตศำสตร ์

(44.94) 
ภำษำไทย 
(46.46) 

รวม 
(45.70) 

1 บ้านแป้น 18 9 68.27 62.30 65.29 
2 หมู่บ้านตัวอย่าง 22 3 69.27 51.70 60.48 
3 ชุมชนบ้านปากสวย 15 4 46.93 53.30 50.11 
4 บ้านนาหนัง 23 12 51.78 46.32 49.05 
5 บ้านก่องขันธ์ 11 4 44.36 51.36 47.86 
6 บ้านหนองหอย 18 6 47.70 45.82 46.76 
7 บ้านนาดี 15 5 42.26 48.03 45.15 
8 บ้านโนนสวรรค์ 22 0 48.86 41.15 45.01 
9 บ้านเชียงอาด 22 2 47.23 42.02 44.63 
10 บ้านท่าหนองพันทา 13 11 48.53 38.30 43.42 
11 รสลินคัคณางค์ 20 0 45.15 38.80 41.97 
12 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 21 3 35.19 44.35 39.77 
13 บ้านค าปะกั้ง 22 8 39.18 36.11 37.64 
14 รุจีจินตกานนท์ 16 1 33.93 41.03 37.48 
15 สุทธสิริโสภา 15 3 34.93 36.40 35.66 
16 เพียงหลวง ๑๓ 15 1 29.20 41.96 35.58 
17 บ้านหนองอ้ัว 19 6 29.78 33.34 31.56 
18 บ้านแบง 28 0 28.55 33.53 31.04 
19 บ้านนายาง 25 0 27.88 33.12 30.50 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน      ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ านวน 19 โรง และมีโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ จ านวน 6 โรง ประกอบด้วย บ้านแป้น (65.29) หมู่บ้านตัวอย่าง (60.48) ชุมชนบ้านปากสวย (50.11) 
บ้านนาหนัง (49.05) บ้านก่องขันธ์ (47.86) และบ้านหนองหอย (46.76) ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้
ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 6   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 

ตำรำงท่ี 7  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน  (ขนาดใหญ่พิเศษ)    
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

ปกต ิ พิเศษ 
คณิตศำสตร ์

(44.94) 
ภำษำไทย 
(46.46) 

รวม 
(45.70) 

1 บ้านเซิม 44 17 56.06 48.84 52.45 
2 บ้านนาฮ า 27 7 51.19 47.63 49.41 
3 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 128 23 49.13 46.32 47.72 
4 บ้านบัว 20 20 44.60 44.00 44.30 
5 บ้านโนนสะอาด 27 4 46.18 41.90 44.04 
6 อนุบาลหนองควาย 65 20 45.98 41.22 43.60 
7 บ้านนาเพียงใหญ่ 17 13 39.35 46.70 43.02 
8 บ้านผือ 46 1 42.84 42.18 42.51 
9 เฝ้าไร่วิทยา 29 6 40.75 41.60 41.18 
10 เวทีราษฎร์บ ารุง 25 13 40.52 38.62 39.57 
11 บ้านโพธิ์ 31 18 38.45 37.56 38.00 
12 บ้านพระบาทนาหงส์ 39 9 37.23 37.67 37.45 
13 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 14 9 30.07 34.64 32.35 
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 จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการ ประกันคุณภาพผู้ เรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งมีจ านวน 13 โรง และมีโรงเรียนที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 3 โรง ประกอบด้วย บ้านเซิม (52.45) บ้านนาฮ า (49.41) และอนุบาลจุมพลโพน
พิสัย(47.72) ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
แผนภูมิที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 
4.  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 เรียงตำม 
    ด้ำนควำมสำมำรถที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 
 

ตำรำงท่ี 8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
      ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 

(44.94) 
1 บ้านโนนหนามแท่ง 77.40 
2 หมู่บ้านตัวอย่าง 69.27 
3 ป่าไม้อุทิศ ๘ 68.88 
4 บ้านนาตาล 68.41 
5 บ้านแป้น 68.27 
6 บ้านนาสิงห์ 60.60 
7 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 59.87 
8 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 58.60 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 

(44.94) 
9 บ้านหนองแก้ว 57.40 
10 บ้านวัดหลวง 56.68 
11 บ้านนาค ามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร 56.33 
12 บ้านเซิม 56.06 
13 ชุมชนบ้านชุมช้าง 55.8 
14 บ้านกุดแคนโนนมันปลา 55.1 
15 บ้านดงดาล 53.77 
16 บ้านเหล่าต่างค า 53.72 
17 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 53.00 
18 บ้านดงสระพัง 53.00 
19 บ้านห้วยน้ าเย็น 52.12 
20 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 52.00 
21 บ้านต้อนเหนือ 52.00 
22 บ้านนาหนัง 51.78 
23 บ้านตาลชุม 51.66 
24 บ้านดงก าพ้ี 51.44 
25 บ้านนาฮ า 51.19 
26 บ้านโนนฤาษี 50.57 
27 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 49.13 
28 บ้านโนนสวรรค์ 48.86 
29 บ้านโคกหัวภู 48.66 
30 บ้านท่าหนองพันทา 48.53 
31 บ้านหนองหอย 47.70 
32 บ้านนาค ามูลชมภูพร 47.42 
33 บ้านเชียงอาด 47.23 
34 ชุมชนบ้านปากสวย 46.93 
35 บ้านน้ าเป 46.55 
36 บ้านปักหมู 46.33 
37 บ้านโนนสะอาด 46.18 
38 บ้านต้อน 46.11 
39 อนุบาลหนองควาย 45.98 
40 บ้านนาเมย 45.50 
41 บ้านโคกกลาง 45.55 
42 รสลินคัคณางค์ 45.15 
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 จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 42 โรง จากโรงเรียนทั้งหมด 
104 โรง คิดเป็นร้อยละ 40.38 และโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บ้านโนนหนามแท่ง (77.40) หมู่บ้าน
ตัวอย่าง (69.27) และป่าไม้อุทิศ ๘ (68.88) ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                  ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
 

ตำรำงท่ี 9  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
                ด้านความสามารถด้านภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนภำษำไทย 

46.46 
1 ป่าไม้อุทิศ ๘ 63.44 
2 บ้านต้อนเหนือ 63.00 
3 บ้านโนนหนามแท่ง 62.60 
4 บ้านแป้น 62.30 
5 บ้านนาสิงห์ 58.10 
6 บ้านดงสระพัง 56.54 
7 บ้านนาตาล 56.20 
8 บ้านเหล่าต่างค า 55.81 
9 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 54.18 
10 บ้านวัดหลวง 53.44 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ด้ำนภำษำไทย 

46.46 
11 ชุมชนบ้านปากสวย 53.30 
12 บ้านกุดแคนโนนมันปลา 52.95 
13 บ้านหนองหลวง 52.73 
14 หมู่บ้านตัวอย่าง 51.70 
15 บ้านก่องขันธ์ 51.36 
16 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 51.20 
17 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 50.25 
18 บ้านโนนฤาษี 49.85 
19 บ้านท่าค าบง 49.77 
20 ชุมชนบ้านชุมช้าง 49.60 
21 บ้านเซิม 48.84 
22 บ้านหนองแก้ว 48.20 
23 บ้านนาดี 48.03 
24 บ้านน้ าเป 47.94 
25 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 47.84 
26 บ้านกลุ่มพัฒนา 47.70 
27 บ้านนาฮ า 47.63 
28 บ้านโพนทอง 47.25 
29 บ้านหนองแคนดอนสนุก 47.16 
30 เตชะไพบูลย์ 1 47.10 
31 บ้านนิคมดงบัง 47.00 
32 บ้านนาเมย 46.81 
33 บ้านนาเพียงใหญ่ 46.70 

  
 จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการ ประกันคุณภาพผู้ เรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 33 โรง จากโรงเรียนทั้งหมด 
104 โรง คิดเป็นร้อยละ 31.73 และโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ป่าไม้อุทิศ ๘ (63.44) บ้านต้อนเหนือ 
(63.00) และบ้านโนนหนามแท่ง (62.60) ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 9  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                  ด้านความสามารถด้านภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
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5. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3        ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 จ ำแนกตำม ตำมมำตรฐำน/
ตัวช้ีวัดและควำมสำมำรถ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปี
การศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและ
ความสามารถ รายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 10  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           
         ปีการศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตาม 

      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดและความสามารถ 
 

ควำมสำมำรถ 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมำก 

ด้ำนคณิตศำสตร์ 43.63  √   
มำตรฐำน  ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

58.41   √  

             1. ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่
เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 

54.18   √  

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

60.52   √  

มำตรฐำน ค 12 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การด าเนินการต่าง ๆ และใช้
การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

34.52  √   

             1. ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

31.82 

 
 √   

             2. ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่ง แสนและ
ศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของค าตอบและ
สร้างโจทย์ได้ 

36.04  √   

มำตรฐำน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 41.59  √   
             1. ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการชั่ง 
การตวง เงิน และเวลา  

42.17  √   

             2. ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 48.87  √   
             3. ป .3/3 อ่ าน และ เขี ย น บั น ทึ ก กิ จ ก รรม ห รื อ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

28.75  √   
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ควำมสำมำรถ 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิต ิ

48.27 

 
 √   

             1. ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่ เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

52.65   √  

             2. ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
จากรูปที่ก าหนดให้ 

43.89  √   

มำตรฐำน  ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial reasoning) และใช้แบบจ าลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

53.58 

 
  √  

             1. ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ใน
แบบต่าง ๆ 47.27  √   

             2. ป .3/2 บ อ ก รู ป เร ข าค ณิ ต ต่ า ง  ๆ  ที่ อ ยู่ ใน 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

59.89   √  

มำตรฐำน  ค 4.1 เข้ าใจและวิ เคราะห์แบบรูป  (pattern) 
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

45.84 

 
 √   

             1. ป.3/1 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลง
ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ า 

30.93 
  √   

             2. ป.3/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูป
ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 

63.24 

 
  √  

มำตรฐำน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

51.99 

 
  √  

             1. ป.3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่งอย่างง่าย 

51.99 

 
  √  
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ควำมสำมำรถ 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมำก 

ด้ำนภำษำไทย 42.98  √   
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรัก
การอ่าน 

50.95   √  

             1. ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความที่
อ่าน 

55.31   √  

             2. ป.3/3 ตั้ งค าถามและตอบค าถามเชิ งเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่อง 

65.13   √  

             3. ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ 

50.43   √  

             4. ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

41.33  √   

             5. ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือข้อแนะน า 

52.22   √  

             6. ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่ และแผนภูมิ 

41.26  √   

มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

39.92  √   

             1. ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่าง
ชัดเจน 

56.20   √  

             2. ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู 18.59 √    
             3. ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 43.52  √   
มำตรฐำน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

53.71   √  

             1. ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 49.20  √   
             2. ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และด ู

58.23   √  
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ควำมสำมำรถ 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

35.53  √   

             1. ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 35.32  √   
             2. ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 26.99 √    
             3. ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 48.20  √   
             4. ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 21.34 √    
             5. ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

43.45  √   

มำตรฐำน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

36.02  √   

             1. ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

30.97 √    

             2. ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 41.06  √   
รวม 2 ด้ำน 43.30  √   

 
 จากตารางที่ 10  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ตามความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย พบว่าโดยรวมทุกความสามารถมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 43.30 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  และเมื่อพิจารณาความสามารถแต่ละด้านพบว่าความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์มีคะแนนร้อยละ 43.63 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนร้อยละ 
42.98 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  
 เมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ การบอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ ส าหรับ
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าสุดคือ การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และความสามารถด้านภาษาไทย พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดคือตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง ส าหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าสุดคือ การเขียน
จดหมายลาคร ู
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6.  กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน                  
     ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561 - 2562   
 

ตำรำงท่ี 11  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน            
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

ปีกำรศึกษำ 
รวมคะแนนเฉลี่ย 2 ด้ำน 

เขตพื้นที ่ สพฐ. ประเทศ 
เปรียบเทียบ 

สพฐ. 
เปรียบเทียบ 

ประเทศ 
2561 46.39 50.31 50.19 - 3.92 - 3.80 
2562 43.30 45.82 45.70 - 2.52 - 2.40 

เปรียบเทียบปี 
2561 กับ 2562 

- 3.09 - 4.49 - 4.49   

 
 จากตาราง พบว่า  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 มีค่าเฉลี่ยลดลงทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ เท่ากับ - 3.09  ,  - 4.49 และ – 4.49 ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

46.39

50.31 50.19

43.3

45.82 45.7

38

40

42

44

46

48

50

52

เขตพื้นที่ สพฐ. ประเทศ

    

    

 
 
แผนภูมิที่ 10 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน         
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 
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บทที่  5 
 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถด้านภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบทดสอบมาตรฐานของส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลและอภิปรำยผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  โดยรวมความสามารถ ทั้ง 2 ด้าน 
ต่ ากว่าระดับสพฐ.และระดับประเทศ 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  วิเคราะห์ข้อมูลจากจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ 104 โรง 
และมีนักเรียนเข้าสอบประเภทปกติ จ านวน 1,506 คน มีคะแนนเฉลี่ย 2 ด้าน รายโรงสูงกว่าระดับประเทศ (45.70) 
จ านวน 34 โรง และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง รองลงมาคือ โรงเรียนป่า
ไม้อุทิศ ๘ และอันดับที่ สาม คือ โรงเรียนบ้านแป้น ตามล าดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด คือ 
โรงเรียนบ้านนาทับไฮ  

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนำดเล็กพิเศษจ านวนทั้งหมด 28 โรง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศจ านวน 5 โรง ประกอบด้วย บ้านต้อนเหนือ (57.50) บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว (51.12) 
บ้านนาค ามูลชมภูพร สาขาชมภูพร (50.75)  บ้านตาลชุม (46.91) และบ้านโคกหัวภู (46.25) ตามล าดับ โรงเรียน
ขนำดเล็กจ านวนทั้งหมด 28 โรง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจ านวน 10 โรง ประกอบด้วย บ้านโนนหนามแท่ง 
(70.00) ป่าไม้อุทิศ ๘ (66.16) บ้านนาตาล (62.31) บ้านนาสิงห์ (59.35) ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ (54.90) บ้าน
หนองแก้ว (52.80) บ้านดงดาล (48.33) บ้านห้วยน้ าเย็น (47.84) บ้านน้ าเป (47.25) และบ้านนาเมย (46.15) 
ตามล าดับ จ านวน 10 โรง ประกอบด้วย บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา (57.03) บ้านวัดหลวง (55.06) บ้านดงสระพัง 
(54.77) บ้านเหล่าต่างค า (54.77) บ้านกุดแคนโนนมันปลา (54.02) ชุมชนบ้านชุมช้าง (52.70) บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 
(50.42) บ้านโนนฤาษี (50.21) บ้านหนองหลวง (48.13) และบ้านท่าค าบง (47.00) ตามล าดับ  โรงเรียนขนำดกลำง
จ านวนทั้งหมด 18 โรง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจ านวน 10 โรง โรงเรียนขนำดใหญ่จ านวนทั้งหมด 19 โรง มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจ านวน 6 โรง ประกอบด้วย บ้านแป้น (65.29) หมู่บ้านตัวอย่าง (60.48) ชุมชนบ้านปาก
สวย (50.11) บ้านนาหนัง (49.05) บ้านก่องขันธ์ (47.86) และบ้านหนองหอย (46.76) ตามล าดับ และโรงเรียนขนำด
ใหญ่พิเศษ จ านวนทั้งหมด 13 โรง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจ านวน 3 โรง ประกอบด้วย บ้านเซิม (52.45) บ้าน
นาฮ า (49.41) และอนุบาลจุมพลโพนพิสัย(47.72) 
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4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้าน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจ านวน 42 โรง จากโรงเรียนทั้ งหมด 104 โรง และ
ความสามารถด้านภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 33 โรง จากโรงเรียนทั้งหมด 104 โรง 

5. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย และคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกด้านความสามารถอยู่ในระดับคุณภาพ
พอใช้ 

6. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ในภาพรวมปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ - 3.09 และค่าเฉลี่ยลดลงทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับสพฐ. และระดับประเทศ เท่ากับ - 3.09  , - 4.49 และ– 4.49 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรน าผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุง โดยจ าแนกตามความสามารถ และ ตัวชีวัด 
เพ่ือน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนร่วมกับ
สถานศึกษาในสังกัด 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรหา
วิธีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพของ สถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนา ข้อสอบคู่ขนาน NT เพ่ือจัดท าเป็นคลังข้อสอบ ไว้ส าหรับ 
ให้ครูผู้สอนได้น าไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนในระดับชั้นเรียน ต่อไป 
   5. สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินตามความสามารถและตัวชี้วัดเพ่ือน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   6. ครูผู้สอน ควรน าผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 
มาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุง จ าแนกตามความสามารถ และตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์ ข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนที่มีผล การประเมินระดับดีข้ึน
ไป หรือหาวิธีการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับต่ํากว่าระดับดี ได้สอดคล้อง กับระดับความสามารถของผู้เรียน 
   7. ครูผู้สอนควรฝึกพัฒนาข้อสอบที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับข้อสอบ NT และน ามาใช้ในการ ประเมินผลใน
ชั้นเรียน ทั้งการประเมินระหว่างเรียน และการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ คุ้นเคยกับข้อสอบที่มี
รูปแบบมาตรฐาน 
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- ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 (แบบสรุปรำยงำนผลกำรทดสอบ
ของประเทศ) 
 
- ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 (แบบสรุปรำยงำนผลกำรทดสอบ
ของเขตพื้นที่) 
 
- ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 (แบบสรุปรำยงำนผลกำรทดสอบ
ของเขตพื้นที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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