
เครื่องมือประเมิน ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ แสดงรายละเอียด ดังตาราง 

แบบทดสอบความสามารถ จ านวนข้อ เวลา 

ด้านภาษา (Literacy) ๓๐ ๖๐ 

ด้านค านวณ (Numeracy) ๓๐ ๗๕ 

ด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ๓๐ ๕๐ 
 
 
 
 ความสามารถด้านภาษา (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่าน  การฟัง การดู 
การพูด เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญ ประเมินสิ่งท่ีอ่าน ฟัง ดู จากสื่อประเภทต่างๆ 
และสื่อสารด้วยการพูด การเขียน ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต 

    ค าส าคัญ (Keywords)  
 ๑. รู้ หมายถึง สามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ต่างๆ 
 ๒. เข้าใจ หมายถึง สามารถแปลความ ตีความ ขยายความ และอ้างอิง 
 ๓. วิเคราะห์ หมายถึง  สามารถแยกแยะโครงสร้าง เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เหตุผล 
และคุณค่า   
 ๔. สรุปสาระส าคัญ หมายถึง สามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้อย่างครอบคลุม 
 ๕. ประเมิน หมายถึง สามารถตัดสินความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม คุณค่า 
อย่างมีหลักเกณฑ์ 
 ๖. สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง สิ่งท่ีน าเสนอเรื่องราวและข้อมูลความรู้ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อของจริง 

๗. สื่อสาร หมายถึง  สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความคิด จากการอ่านฟัง-
ดู โดยการพูดหรือเขียนอธิบาย วิเคราะห์ สรุป หรือประเมิน   

นิยามความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) 



๘. สร้างสรรค์ หมายถึง สามารถสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ เรื่องราว ทัศนะและความคิด
ท่ีแปลกใหม่จากการอ่าน การฟังและการดู แสดงออกมาเป็น ค าพูด การเขียน หรือการกระท าได้
อย่างหลากหลายและมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
 ๙. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต 
หมายถึง ความสามารถในการน าความ รู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสรุปสาระส าคัญ ไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจในการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ทักษะการคิดค านว ณ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์     
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

ค าส าคัญ (Keywords)   
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การ
เชื่อมโยงความรู้และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ทักษะการคิดค านวณ  หมายถึง  ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว 

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์   หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี  ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ 
แผนผัง และขนาดของมุม  ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์  แผนภูมิ
และกราฟ การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

 
 

 
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) หมายถึง  ความสามารถในการ

เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์  ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ

 นิยามความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 

นิยามความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 



อย่างมีหลักการ และเหตุผล บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีเพียงพอ โดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

    ค าส าคัญ (Keywords) 
 ๑. ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง ทฤษฏี หลักการ กระบวนการท่ีศึกษารวมท้ังคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๒. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือได้พบเห็น เรื่องต่าง  ๆ
ในระดับบุคคล สังคม และสังคมโลก 
 ๓. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ เปรียบเทียบ บอกความต่าง ความเหมือน 
สรุปหลักการบอกความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และการด าเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔. สังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ สร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ คิดสร้างสรรค์ 
บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ ประเมินแล้วอย่างสมเหตุสมผล 
 ๕. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการ ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล   
มีประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 ๖.เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้    
มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ให้สมเหตุสมผลตามหลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์   
 ๗. เหตุผลทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การน าความรู้ ประสบการณ์จากกฎเกณฑ์ ความเชื่อ 
วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้
อย่างสมเหตุสมผล    
 ๘. เหตุผลทางการด าเนินชีวิต หมายถึง การน าความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ มาใช้ในการ
ด ารงชีวิต หรือประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 



โครงสร้างข้อสอบ 

๑.  ความสามารถด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสรา้งในการประเมินดังนี้ 

ตัวชี้วัด ข้อที ่ รวม 
1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเร่ืองท่ี ฟัง ดู และอ่าน   1-4 4 
2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ 5-6, 9 3 
3. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่าน 7-8, 10-13 6 
4. บอก เล่าเรื่องราวท่ีได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ 14-16, 19 4 
5. คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่าน 17-18, 20-23, 30 7 
6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่าน 
   อย่างเหมาะสม 

24-29 6 

รวมท้ังหมด 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  ความสามารถด้านค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสรา้งในการประเมินดังนี้ 

สาระการเรียนรู้ ข้อที่ รวม 
1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนและการด าเนินการตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

1 – 10 10 

2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวัด ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

11 – 18 8 

3. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เรขาคณิต ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

19 – 22 4 

4. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พีชคณิต ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

23 – 26 4 

5. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณ
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

27-30 4 

รวมท้ังหมด 30 

 

 

 

 
 



๓.  ความสามารถด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีกรอบโครงสรา้งในการประเมินดังนี้ 
 

๔. ตัวชี้วัด ข้อที ่ รวม 

1. มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

1-4 4 

2. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้  
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

5-7, 9-10, 12, 14,  
24-25 

9 

3. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐาน
ของข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ด้าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมี
เหตุผล  

8, 11, 13, 16-18,  
22-23, 29 

9 

4. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและ
เหตุผลหรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดย
ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ี
มีสถานการณ์ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา 

15, 19-21, 26-28, 30 8 

รวมท้ังหมด 30 

 

 ตารางสอบ 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ก าหนดสอบวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ รายละเอียดก าหนดสอบ ตามตารางสอบดังนี้ 
 

วันสอบ      เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. 
พัก 

๑๐.๐๐-๑๑.๑๕ น. 
พัก 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗ ความสามารถ 
ด้านภาษา 

ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 

 


