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ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ รียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
............................................................................................................................. ......................................

วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผูอ้ านวยการสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาเนินการประเมินความสามารถ
พื้นฐานที่สาคัญ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ได้ทาการประเมินกั บ
ผู้เรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ และได้ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดมความคิด พิจารณากลั่นกรองนิยาม
และกรอบโครงสร้างของเครื่องมือวัดเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน นอกจากใช้เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผู้เรียน
แล้ว สถานศึกษายังสามารถใช้นิยามและตัวชี้วัดที่ร่วมกันที่กาหนดขึ้นนี้ ไปวางแผน
2.ปีการศึกษา 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักทดสอบทางการศึกษา ดาเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจากโรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน จานวน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ผลการ
ประเมินที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย การกาหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ระดับส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และที่สาคัญสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง
ตามความสามารถของผู้เรียนต่อไป
3.วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน จานวน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
และความสามารถด้านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4.กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จากสถานศึกษา
สัง กั ดต่าง ๆ จ านวน 8 สัง กั ด จ านวนโรงเรียนรวมทั้ ง สิ้น 30,639 แห่ง และมี ผู้เ รียนที่ เ ข้าสอบ จ านวน
739,146 คน
5.กาหนดการประเมิน มีดังนี้ กาหนดการสอบ คือ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น.ทดสอบ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เวลา 90 นาที และเวลา 11.00 – 12.00 น. ทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาไทย เวลา 60 นาที และประกาศผลการประเมิน คือ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
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6.กรอบเนื้อหาการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีจานวน 5 สาระ 7 มาตรฐาน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ คือ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง มาตรฐาน ค
1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้
การดาเนินการในการแก้ ปัญหา มาตรฐาน ค 2.2 แก้ ปัญ หาเกี่ยวกั บการวัด มาตรฐาน ค 3.1 อธิบ ายและ
วิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับ
ปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา มาตรฐาน
ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน และมาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้
วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
7.กรอบเนื้อหาการประเมิ นความสามารถด้านภาษาไทย มี จ านวน 5 สาระ 5 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด ดัง นี้
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมี วิจ ารณญาณและสร้างสรรค์ มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลั ก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ และมาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
8.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 ปีก ารศึก ษา 2562 มี จ านวน 2 ฉบับ
ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารพด้านคณิตศาสตร์ และฉบับที่ 2
เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถด้านภาษาไทย ดังนี้ ฉบับที่ 1 เครื่องมือประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีจานวน 30 ข้อ จาแนกเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จานวน 26 ข้อ
ข้อสอบเขียนตอบสั้น จานวน 3 ข้อ และข้อสอบอิสระ จานวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน และฉบับที่ 2
เครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียนความสามารถด้านภาษาไทย มีจานวน 30 ข้อ จาแนกเป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบ จานวน 26 ข้อ ข้อสอบเขียนตอบสั้น จานวน 3 ข้อ และข้อสอบตอบอิสระ จานวน 1 ข้อ
9.เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ระดั บ คุ ณ ภาพในการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ด้ า นความสามารถด้ า นภาษาไทย และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 แบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ
คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง ส่วนการตัดสินระดับคุณภาพดีมาก ช่วงคะแนนร้อยละ
71.00 – 100.00 ระดับคุณภาพดี ช่วงคะแนนร้อยละ 50.00 – 70.99 ระดับคุณภาพพอใช้ ช่วงคะแนน
ร้อยละ 27.00 – 49.00 และระดับคุณภาพปรับปรุง ช่วงคะแนนร้อยละ 0.00-26.99
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10.ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
10.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาพรวม
10.1.1 ผลการประเมิ นคุณภาพผู้เ รียน ภาพรวมระดับ ประเทศ สรุป ได้ดัง นี้ (1) ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 34.97 (2) ผลประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
44.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 19.99 (3) ผลประเมินความสามารถ
ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
18.19
10.1.2 ผลการประประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุป
ได้ดังนี้ (1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.82 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากั บ 34.48 (2) ผลการประเมิ นความสามารถด้ า น
คณิตศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ
19.97 (3) ผลประเมินความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 17.71
10.1.3 ผลการประประเมินคุณภาพผู้เรียน จาแนกตามสังกัด สรุปได้ดังนี้
(1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน รวม 2 ด้าน สรุปได้ว่าหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
มากที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.69, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 36.18) รองลงมา คือ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.61, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 36.59) และสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 45.82 ,ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 34.48) ตามล าดั บ ส่ ว นสั ง กั ด ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
กองบัญ ชาการตารวจตระเวนชายแดน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.39, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 29.89)
(2) ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่าหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
มากที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.97, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.17) รองลงมา คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 45.64 , ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 19.97) และส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ง เสริมการศึก ษาเอกชน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.88, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 20.38) ตามล าดั บ ส่ ว นสั ง กั ด ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (34.42 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.61)
(3) ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย สรุปได้ว่า หน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
มากที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.41, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.19) รองลงมา คือ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 48.33,ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 19.28) และส านัก
การศึก ษากรุง เทพมหานคร (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.54 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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18.07) ตามลาดับ ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.35, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.43)
10.2 จานวนและร้อยละผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
10.2.1 จานวนและร้อยละของผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ภาพรวมระดับประเทศ
(1) จานวนและร้อยละของผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ภาพรวมระดับประเทศ ทั้ง 2
ด้าน สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 41.91 (จานวน
270,238 คน) รองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 29.10 (จานวน 187,651 คน)
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 19.22 (จานวน 123,914 คน) และระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 9.76 (จานวน 62,955) ตามลาดับ และผู้เรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ผ่ า นเกณฑ์ (ระดั บ คุ ณ ภาพพอใช้ ถึ ง ระดั บ ดี ม าก) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.77 (จ านวน
520,844 คน)
(2) จานวนและร้อยละของผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
สรุป ได้ว่าผู้เ รียนมี คุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้สูง สุด คิดเป็นร้อยละ 44.35 (จ านวน
285,957 คน) รองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 23.47 (จานวน 151,358 คน)
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 18.75 (จานวน 120,869 คน) และระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 13.43 (จานวน 86,610 คน) ตามลาดับ และผู้เรียนที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 81.25 (จานวน
523,925 คน) (3) จ านวนและร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นจ าแนกตามระดั บ คุ ณ ภาพ
ความสามารถ
(3) จานวนและร้อยละของผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ความสามารถด้านภาษาไทย
สรุป ได้ว่า ผู้เ รียนมี คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้สูง สุด คิดเป็นร้อยละ 33.08 (จ านวน
213,295 คน) รองลงมาคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 32.72 (จานวน 210,963 คน)
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 23.43 (จานวน 151,088 คน) และระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 10.76 (จานวน 69,438 คน) ตามลาดับ และผู้เรียนที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 76.56 (จานวน
493,696 คน)
10.2.2 จานวนและร้อยละผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(1) จานวนและร้อยละผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพภาพรวมทั้ง 2 ด้าน ระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้สูงสุด
คิดเป็นร้อยละ 43.01 (จานวน 179,220 คน) รองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ
29.14 (จ านวน 121,419 คน) ระดับ ปรับปรุง คิดเป็นร้ อยละ 18.25 (จ านวน
76,061 คน) และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 9.57 (จานวน 39,900 คน) ตามลาดับ
และมีผู้เรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดี
มาก) คิดเป็นร้อยละ 81.72 (จานวน 340,539 คน)
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(2) จานวนและร้อยละผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่าผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44.31 (จานวน 184,637 คน) รองลงมา คือ ระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 24.12 (จานวน 100,512 คน) ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 17.52
(จานวน 73,006 คน) และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 14.03 (จานวน 58,462 คน)
ตามลาดับ และมีผู้เรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้
ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 82.46 (จานวน 343,611 คน)
(3) จานวนและร้อยละผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ความสามารถด้านภาษาไทย ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่าผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 34.93 (จานวน 145,555 คน) รองลงมาคือ ระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 32.25 (จานวน 134,374 คน) ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 23.16
(จานวน 96,490 คน) และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 9.64 (จานวน 40,191 คน)
ตามลาดับ และผู้เรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึง
ระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 76.82 (จานวน 320,120 คน) ตามลาดับ
11.แนวทางการนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ มีดังนี้
11.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องของตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงของ
ผู้เ รียน เพื่ อ นาไปใช้เ ป็นข้อ มู ล พื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาในภาพรวมของ
หน่วยงาน
11.2 สถานศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทยของผู้เรียนในภาพรวมของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในชั้นเรียน และการ
กากับ ติดตามในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูผู้สอนแต่ละคน
11.3 ครูผู้ส อนในระดับ ชั้นประถมศึก ษาปีที่ จะต้องท าการวินิจฉัยตัวชี้วัดที่ ต้องปรับ ปรุง เร่ง ด่วนของ 4
นักเรียนแต่ละคน เพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งนาไปเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย

