
นพดล  โป่งอ้าย
ศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2555 

National Test



เนื้อหาในการสอบ

ด้านภาษา(Literacy) 

ด้านค านวณ(Numeracy)  

ด้านเหตุผล(Reasoning ability) 



ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

หมายถึง ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ 
เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
ประเมินค่าสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ นา
ความรู้และข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สื่อสารเป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาและอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 



ความสามารถด้านค านวณ

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด
ค านวณ ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน



ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability)

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 

หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ 
และประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และด้านการดา
เนินชีวิต โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
และตัดสินใจอย่างมีหลักการ และเหตุผล บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศที่เพียงพอ 
โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม



 นักเรียนชั้นป.3 ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัด 

 สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตามตารางสอบที่
ก าหนด 

 โรงเรียนรวบรวมกระดาษคาตอบน าส่ง สพป.
ชม.3 ในวันที่ 21 ก.พ.   56 

 สพป.ชม.3 ส่ง สพฐ. ในวันที่ 23 ก.พ.  56



การก ากับห้องสอบ

 กรรมการก ากับห้องสอบห้องละ 2 คน

 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 
การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบมีที่นั่งสอบไม่เกิน 35 
คนต่อห้อง 

 ในกรณีท่ีโรงเรียนมีห้องเรียนห้องเดียวและมีนักเรียน
เกิน 35 คน แต่ไม่เกิน 40 คน อาจจัดห้องสอบเป็นห้อง
เดียวกันได้ (ไม่ให้นักเรียนนั่งนอกห้องสอบ)



กรณีจ านวนผู้เข้าสอบเกิน 40 คน ให้จัดห้องสอบ
เพ่ิม 

จัดเตรียมดินสอ 2B และยางลบให้นักเรียน หรือ
ก าชับนักเรียนให้เตรียมติดตัวมาในวันสอบ 



ตารางการสอบ

วันสอบ  8.30-9.20 10.00-11.00 12.30-13.20

21 กพ. 56 ด้านภาษา พัก  ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 



ข้อมูลนักเรียนท่ีต้องเตรียม

รหัสโรงเรียน จ านวน 10 หลัก คอลัมน์ที่ 1-10 

ชั้น จ านวน 2 หลัก คอลัมน์ที่ 11-12 

ห้องสอบ จ านวน 2 หลัก คอลัมน์ที่ 13-14 

เลขที่ จ านวน 2 หลัก คอลัมน์ที่ 15-16 

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก คอลัมน์ที่ 17-29 

เพศ จ านวน 1 หลัก คอลัมน์ที่ 30 

เด็กพิเศษ จ านวน 2 หลัก คอลัมน์ที่ 31-32



การบริหารจัดการห้องสอบ

โรงเรียน ก มีนักเรียน ป.3/1 จ านวน 45 คน และ ป.3/2 จ านวน 44 
คน ควรจัดหอ้งสอบ และรหัสห้องสอบดังน้ี 

- ห้องสอบท่ี 1 นักเรียนชัน้ ป.3/1 เลขท่ีตามบัญชีเรียกช่ือเลขท่ี 1 –
35 

รหัสห้องสอบและเลขท่ีสอบ 

นักเรียนคนที่ 1 0101 

นักเรียนคนที่ 2 0102 

“    " 

นักเรียนคนที่ 35 0135 



ห้องสอบท่ี 2 นักเรียนชั้นป.3/2 เลขท่ีตามบัญชีเรียกชื่อเลขที่ 1–35 

รหัสห้องสอบและเลขท่ีสอบ

นักเรียนคนที่ 1 0201 

นักเรียนคนที่ 2 0202 

“    " 

นักเรียนคนที่ 35 0235 



ถ้าจ านวนนักเรียนในแต่ละห้องมากกว่า 35 คน

รหัสห้องสอบ เลขท่ีสอบ 

ห้อง ป.3/1 นักเรียนคนท่ี 36 0136 
“     " 

นักเรียนคนท่ี 45 0145 

ห้อง ป.3/2 นักเรียนคนท่ี 36 0236 

“    " 

นักเรียนคนท่ี 44 0244



ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 

ให้ใช้รหัสโรงเรียน 10 หลักแรกตามด้วยล าดับ
นักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 3 หลัก เริม่ท่ี 
001, 002, … รวมเป็น 13 หลัก 



เพศ มีจ านวน 1 หลัก  เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2 

เด็กพิเศษ นักเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษท่ีมีความบกพร่อง (ท่ีไม่
รุนแรง) ให้กรอกรหัสตามประเภทของความบกพร่อง (เด็กปกติ 
เว้นว่างไว)้ ท่ีระบุหมายเลขรหัสไว้ คือ 

สายตา(บอด) = 01 การเรียนรู้(เขียน) = 07 

สายตา(เลือนราง) = 02 การเรียนรู้(คิดค านวณ) = 08 

การได้ยิน = 03           การพูด = 09 

สติปัญญา = 04        พฤติกรรม = 10 

ร่างกาย = 05             ออทิสติก = 11 

การเรียนรู้(อา่น) =    06 ซ้อน = 12







หมายเหตุ 
** กรณีขาดสอบ ไม่ตอ้งแทรกกระดาษคาตอบ/

กระดาษเปล่า 
** รหัสโรงเรียน มีจ านวน 10 หลัก อยู่ที่ซอง

ข้อสอบ
** แบบประเมิน ฯ อนุญาตให้โรงเรียนเก็บไว้ใช้

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา จ านวนท่ีพอควร ในลักษณะ
เอกสารลับทางราชการ หากเหลือ ให้มอบเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพื่อจัดเก็บ/ท าลาย ตามระเบียบราชการ



อย่าลมืส่งกระดาษค าตอบ

ในวันที่ 21 กพ. 56 

ณ จุดรับข้อสอบ



ที่ ศูนย์พัฒนา รายชื่อศึกษานิเทศก์

1 เวียง
ศน.ศิพาณฏัฐ์

2 เวียงอุดมสิน

3 แม่คะ
ศน.บญุเลศิ

4 แม่ข่า

5 โป่งน้ าร้อน
ศน.พิสมัย

6 แม่สูน

7 ม่อนป่ิน ศน.กรรณิการ์

8 สันทราย ศน.ประสาน

9 แม่งอน ศน.นพดล



จบการบรรยาย
ขอบคุณครับ

Download เอกสารการบรรยายได้ที่
http://sornortikcm3.wordpress.com/

E-mail : tikkyswu@gmail.com


















