ที่ ศธ 04044/ว 2912

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2 หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะดะ
อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 57250
2 สิงหำคม 2562

เรื่อง กรอบโครงสร้ำงเครื่องมือในกำรทดสอบคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (Test Blueprint) ปีกำรศึกษำ 2562
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
2. กำหนดกำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
3. กรอบโครงสร้ำงเครื่องมือในกำรทดสอบคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยดำเนินกำรทดสอบวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
3 ด้ำน ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล
(Reasoning Abilities) ทุกคนทุกสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรทดสอบทำงศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) จึงได้ มีกำรปรั บเปลี่ ยนเป็ นกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน โดยเริ่มตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2562 เป็ นต้ นไป
และจะดำเนินกำรประเมิน 2 ด้ำน ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ นั้น
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมในกำรบริหำรกำรทดสอบคุณภำพผู้ เรียนระดับชำติ
ให้ เป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย โปร่ งใส น่ ำเชื่ อถื อ และตรงตำมมำตรฐำนกำรทดสอบอย่ ำงครบถ้ วนสมบู รณ์
จึ งส่ งประเด็นเกี่ ยวกับกำรประเมินคุณภำพผู้ เรี ยนที่มี กำรปรั บเปลี่ ยนจำกปี กำรศึ กษำที่ผ่ ำนมำ และแนวทำง
กำรดำเนินกำรประจำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งได้แก่ กำหนดกำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ตำรำงสอบ และ
กรอบโครงสร้ำงเครื่องมือ (Test Blueprint) มำเพื่อแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
โทร 053-739133 ต่อ 21,22 มือถือ 099-276-0879
เว็บไซต์ http://evaluate.cri2.go.th อีเมลล์ eva.nitescr2@gmail.com

ประเด็นทีป่ รับเปลี่ยนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมติคณะกรรมการอานวยการการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพผู้เรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประเด็น
ชื่อโครงการ

กรอบการประเมิน

ศูนย์สอบ

เดิม
โครงการการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมรรถนะผู้เรียน 3 ด้าน
 ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
 ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy)
 ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning
Abilities)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) จะเป็นศูนย์สอบ
ของโรงเรียนเอกชนภายในเขตพื้นที่
การศึกษา (ยกเว้นโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ใช้ สช. เป็นศูนย์สอบ)

ปรับเปลี่ยนใหม่
โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ความสามารถ 2 ด้าน
 ความสามารถด้านภาษาไทย
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นศูนย์สอบของ
โรงเรียนเอกชนทั้งจังหวัด (ยกเว้น
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใช้
สช. เป็นศูนย์สอบเหมือนเดิม)

2. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประเด็น
ศูนย์สอบ

เดิม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) จะเป็นศูนย์สอบ
ของโรงเรียนเอกชนภายในเขตพื้นที่
การศึกษา (ยกเว้นโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ใช้ สช. เป็นศูนย์สอบ)

ปรับเปลี่ยนใหม่
ศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นศูนย์สอบของ
โรงเรียนเอกชนทั้งจังหวัด (ยกเว้น
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใช้
สช. เป็นศูนย์สอบเหมือนเดิม)

กำหนดกำรบริหำรจัดกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.

ที่
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงผู้ แทนศูนย์ สอบของ สพฐ. และผู้ แทนสั งกัดอื่น ๆ เกี่ยวกั บ รุ่นที่ 1 (27 – 30 ต.ค. 62)
แนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access
ศูนย์สอบ สพฐ.
สพฐ.
รุ่นที่ 2 (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 62)
ศูนย์สอบหน่วยงานอื่น
2 ศูนย์สอบนาเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access 28 ต.ค. - 10 พ.ย. 62
ศูนย์สอบ
3 สถานศึกษานาเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access
11 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
สถานศึกษา
4 ศูนย์สอบสารวจและจัดสนามสอบ
2 - 8 ธ.ค. 62
ศูนย์สอบ
5 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ
9 – 15 ธ.ค. 62
สนามสอบ
6 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
16 – 22 ธ.ค. 62
สถานศึกษา
ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)
7 ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)
23 – 29 ธ.ค. 62
ศูนย์สอบ
8 สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขที่นั่งสอบ
30 ธ.ค 62 – 12 ม.ค. 63
สพฐ.
9 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ
13 – 17 ม.ค. 63
ศูนย์สอบ
10 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ
3 ก.พ. – 4 มี.ค. 63
ศูนย์สอบ
และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ
11 จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจาสนามสอบไปยังศูนย์สอบ
20 – 24 ม.ค. 63
สพฐ.
12 จัดส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบไปยังศูนย์สอบ
24 - 27 ก.พ. 63
สพฐ.
13 ศูนย์สอบดาเนินการจัดสอบ
4 มี.ค. 63
ศูนย์สอบ
14 สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ
5 - 6 มี.ค. 63
ศูนย์สอบ/สนามสอบ
15 สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
2 - 6 มี.ค. 63
สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ
16 สพฐ. รับกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบ
9 - 13 มี.ค. 63
สพฐ.และศูนย์สอบ
17 สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคาตอบ
16 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
สพฐ.
18 ตรวจกระดาษคาตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ
16 มี.ค.– 20 เม.ย.63
สพฐ.
19 ประกาศผลการประเมิน
30 เม.ย. 63
สพฐ.
ตำรำงสอบ
วันสอบ
เวลำ
วิชำ
เวลำสอบ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 09.00 – 10.30 น.
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
90 นาที
พัก 30 นาที
11.00 – 12.00 น.
ความสามารถด้านภาษาไทย
60 นาที
ผู้พัฒนำข้อสอบ: กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781
ผู้จัดสอบ: กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5783, 02 288 5787

กรอบโครงสร้ำงของแบบทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

ระดับ
พฤติกรรม

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ)
รวม
หลำย
ตอบ
จำนวนข้อ
เลือกตอบ
เชิงซ้อน ตอบสั้น
คำตอบ
อิสระ

สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ป.3/2 อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
เข้าใจ
2
2
ป.3/3 ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
วิเคราะห์
2
2
เกี่ยวกับเรื่อง
ป.3/4 ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จาก
วิเคราะห์
2
2
เรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.3/5 สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัตติ ามคาสั่ง
หรือข้อแนะนา
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ
แผนที่และแผนภูมิ

นาไปใช้

1

วิเคราะห์
นาไปใช้
เข้าใจ
นาไปใช้
วิเคราะห์

1
1
1
1
1

2
2
2

สำระที่ 2 กำรเขียน
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ
และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
วิเคราะห์
1
1
อย่างชัดเจน
ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู
เข้าใจ
1
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ
สร้างสรรค์
1
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
มำตรฐำน ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์
ป.3/2 บอกสาระสาคัญจากการฟัง และการดู
เข้าใจ
1

1
1

ป.3/3 ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์
1
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย
มำตรฐำน ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภูมปิ ัญญำทำงภำษำ
และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัตขิ องชำติ
เข้าใจ
1
ป.3/1 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
วิเคราะห์
1

1

1

2

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ

ระดับ
พฤติกรรม
นาไปใช้
วิเคราะห์
เข้าใจ
วิเคราะห์
สร้างสรรค์
วิเคราะห์
นาไปใช้

รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ)
หลำย
เลือกตอบ
เชิงซ้อน ตอบสั้น
คำตอบ
1
1
1
1
1
1
1

ตอบ
อิสระ

รวม
จำนวนข้อ

ป.3/5 แต่งคาคล้องจองและคาขวัญ
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ
สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ และนำมำประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
มำตรฐำน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ประเมินค่า
1
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
วิเคราะห์
1
วิเคราะห์
1
ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกบวรรณคดีที่อ่าน
ประเมินค่า
1
รวมจำนวนข้อ
26
3
1

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 ใช้เวลาทา 60 นาที

2
2
1
2

2
2
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นิยำมควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย
ควำมสำมำรถด้ ำ นภำษำไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในการใช้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพื่อสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
นาเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และรู้เท่าทัน
สื่อ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม
คำสำคัญ (Keywords)
1. สรุปความรู้ หมายถึง การจับประเด็นสาคัญจากการฟัง การดู การอ่าน หรือการเขียน โดยการหยิบยก
เอาความคิดหลัก หรือประเด็นที่สาคัญของเรื่องมากล่าวให้เด่นชัด
2. วิจารณญาณ หมายถึง รู้จักใช้ความคิดพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลในเนื้อหา
หรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งโดยอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่การตัดสิน
ในการปฏิบัติด้วยความเหมาะสม อันสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
3. ประเมิ น และตั ด สิ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ หมายถึ ง ความสามารถในการตรวจสอบ การวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เพื่อนาข้อมูลไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
4. การสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถสื่อสารความรู้ เรื่องราว ทัศนะ และความคิด หรือการกระทา
ได้อย่างหลากหลายที่มีประโยชน์ ผ่านทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การดู หรือการเขียน
5. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวที่สมาชิกในแต่ละสังคมกาหนด และได้รับ
การยอมรับจากการประพฤติปฏิบัติ เช่น การแต่งกาย ความเชื่อ จารีตประเพณี อาหาร วิถีชีวิต เป็นต้น
6. การแก้ปั ญหาในชีวิตประจ าวัน หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ ความเข้าใจ การสรุป
สาระสาคัญจากการอ่าน การฟัง การพูด การดู หรือการเขียน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
ดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
7. การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน
การฟัง การดู เพื่อแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กรอบโครงสร้ำงของแบบทดสอบควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 จำนวนและกำรดำเนินกำร
มำตรฐำน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชีวิตจริง
ค 1.1 ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
ค 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลาดับ จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
มำตรฐำน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง การดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการ
แก้ปัญหา
ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ
ค 1.2 ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่ง แสนและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์ได้
สำระที่ 2 กำรวัด
มำตรฐำน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ค 2.2 ป.3/1 แก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การวั ด ความยาวการชั่ ง การตวง เงิ น
และเวลา
- ควำมยำว
- ชั่ง
- ตวง
- เงิน
- เวลำ
ค 2.2 ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
ค 2.2 ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
สำระที่ 3 เรขำคณิต
มำตรฐำน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ค.3.1 ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
ค.3.1 ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กาหนดให้

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.
รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ)
ระดับ
รวม
พฤติกรรม เลือกตอบ เขียนตอบสัน้ แสดงวิธีทำ (ข้อ)

นาไปใช้

1

1

นาไปใช้

2

2

วิเคราะห์

3

3

วิเคราะห์

4

วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
นาไปใช้
นาไปใช้

1
1
1
1
1
1
1

นาไปใช้

1

1

นาไปใช้

1

1

1

5

1
1

2
1
2
1
1
1
1

ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ)
ระดับ
พฤติกรรม เลือกตอบ เขียนตอบสัน้ แสดงวิธีทำ

มำตรฐำน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ
(spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต
(geometric model) ในการแก้ปญ
ั หา
ค.3.2 ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให้ในแบบต่าง ๆ
นาไปใช้
ค.3.2 ป.3/2 บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ใน สิ่งแวดล้อมรอบตัว
นาไปใช้
สำระที่ 4 พีชคณิต
มำตรฐำน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชัน
ค 4.1 ป.3/ 1 บอกจ านวนและความสั ม พั น ธ์ ใ นแบบรู ป ของจ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 วิเคราะห์
ทีละ 50 และแบบรูปซ้า
ค 4.1 ป.3/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
วิเคราะห์
ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ
สำระที่ 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น
มำตรฐำน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค 5.1 ป.3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย
วิเคราะห์

รวม

1
1

1

1
1

1

2

2

2

2

2

26
หมำยเหตุ:

รวม
(ข้อ)

3

การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบคณิตศาสตร์ ดังนี้
ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน
ข้อสอบเขียนตอบ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเป็น 0, 4 คะแนน
ข้อสอบแสดงวิธีทา คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาทา 90 นาที

1

30

นิยำมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์
ควำมสำมำรถด้ ำ นคณิ ต ศำสตร์ หมำยถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและแปลงจาก
สถานการณ์ปัญหา หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้เป็นปัญหา
เชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical problem) การใช้ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยง
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อเท็จจริง
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ประเมินและ
ตัดสิ น ใจอย่ างสมเหตุส มผลและสร้ างสรรค์ โดยยึดหลั กคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีของ
ประชาคมโลก เพื่อน าไปสู่ การหาผลลั พ ธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/พยากรณ์ สถานการณ์ปัญหาหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
คำสำคัญ (Keywords)
สถำนกำรณ์ ปัญหำ หรื อปรำกฏกำรณ์ ต่ำ ง ๆ ในบริ บทของชีวิตจริ ง หมำยถึง สถานการณ์ห รื อ
ปรากฏการณ์ที่เผชิญอยู่ในชีวิตจริงและต้องการหาคาตอบ โดยที่ยังไม่ รู้วิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้คาตอบของ
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นในทันที
ปัญหำเชิงคณิตศำสตร์ หมำยถึง สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์และ
ต้องการหาคาตอบ โดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้คาตอบของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นในทันที
ทักษะกำรคิดคำนวณ หมำยถึง ความสามารถในการหาผลลัพธ์จากการดาเนินการของจานวนได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
กำรแก้ปัญหำ หมำยถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ปัญหา และความสมเหตุสมผลของคาตอบ
กำรเชื่อมโยง หมำยถึง การใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ และนาไปใช้ในชีวิตจริง
กำรสื่อสำรและสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ หมำยถึง ความสามารถในการใช้รูป ภาษา และ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนสารหรือข้อความ และนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
กำรคิดสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดได้อย่างหลากหลาย ขยายแนวคิดที่มี
อยู่ เดิมหรื อสร้ างแนวคิดใหม่ เพื่อปรั บ ปรุ งและพัฒ นาองค์ความรู้ห รือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ที่มีคุณค่าและ
มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
กำรให้เหตุผล หมำยถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และอธิบายเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้ง อันจะ
นาไปสู่การสรุปโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ

กำหนดกำรบริหำรจัดกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.

ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดสอบการอ่าน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
รุ่นที่ 1 (27 – 30 ต.ค. 62)
ศูนย์สอบ สพฐ.
สพฐ.
รุ่นที่ 2 (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 62)
ศูนย์สอบหน่วยงานอื่น
ศูนย์สอบนาเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access 28 ต.ค. - 10 พ.ย. 62
ศูนย์สอบ
สถานศึกษานาเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access
11 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
สถานศึกษา
ศูนย์สอบตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ
2 - 8 ธ.ค. 62
ศูนย์สอบ
สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ
9 – 15 ธ.ค. 62
สนามสอบ
สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ
16 – 22 ธ.ค. 62
สถานศึกษา
NT Access (ครั้งสุดท้าย)
ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access
23 – 29 ธ.ค. 62
ศูนย์สอบ
(ครั้งสุดท้าย)
สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขที่นั่งสอบ
30 ธ.ค 62 – 12 ม.ค. 63
สพฐ.
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ
13 – 17 ม.ค. 63
ศูนย์สอบ
จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจาสนามสอบไปยังศูนย์สอบ
20 – 24 ม.ค. 63
สพฐ.
ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับ
3 – 7 ก.พ. 63
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ
จัดส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบไปยังศูนย์สอบ
3 – 6 ก.พ. 63
สพฐ.
ศูนย์สอบดาเนินการจัดสอบ
11 - 14 ก.พ. 63
ศูนย์สอบ
สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
11 - 14 ก.พ. 63
สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ
สนามสอบนาเข้าผลการทดสอบรายบุคคลเข้าสู่ระบบ NT Access
11 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 ศูนย์สอบร่วมกับสนามสอบ
ประมวลผลคะแนนการทดสอบ
2 – 19 มี.ค. 63
สพฐ.
ประกาศผลการทดสอบ
20 มี.ค. 63
สพฐ.
ตำรำงสอบ
วันสอบ
เวลำ
วิชำ
เวลำสอบ
11 - 14 ก.พ. 2563
09.00 – 10.00 น.
การอ่านรู้เรื่อง
60 นาที
พัก 30 นาที
10.30 – 11.30 น.
การอ่านออกเสียง
คนละ 10 นาที
พักกลางวัน 60 นาที
12.30 – 15.00 น.
การอ่านออกเสียง (ต่อ)
คนละ 10 นาที
ผู้พัฒนำข้อสอบ: กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781
ผู้จัดสอบ: กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5783, 02 288 5787

กรอบโครงสร้ำงของกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.
องค์
ประกอบ

มำตรฐำนและตัวชี้วัด
สมรรถนะ 1 กำรอ่ำนออกเสียง
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ (คาที่มีรูป
วรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คาที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรง
มาตรา คาที่มีพยัญชนะควบกล้า คาที่มีอักษรนา)

รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ)
จับคู่

เลือกตอบ

เขียนตอบสั้น

คำ
20 คา
ประโยค
10 ประโยค
(50 คา)
ข้อควำม
1 ข้อความ
8 ประโยค
(48 คา)

รวม
สมรรถนะ 2 กำรอ่ำนรู้เรื่อง
ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/3 ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์สาคัญที่มักพบ
เจอในชีวิตประจาวัน
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคต่าง ๆ
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรองสาหรับเด็ก
รวม
ขอบข่ำยสำระ (สิ่งเร้ำ)
เป็นคา ประโยค ข้อความ หรือบทร้อยกรองง่าย ๆ ที่มีวงคาศัพท์ที่เป็นคา
ประสมด้วยพยัญชนะและสระประกอบด้วยคาคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ
(คาที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คาที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และ
ไม่ตรงมาตรา คาที่มีพยัญชนะควบกล้า คาที่มีอักษรนา)

คำ
10 คา
ประโยค
เล่าเรื่องจาก
ภาพ
5 ภาพ
ประโยค
10 ประโยค

5
10

20
(10 คะแนน)

10

10
(20 คะแนน)

1

1
(20 คะแนน)

31

31
(50 คะแนน)

15

5
(10 คะแนน)
10
(20 คะแนน)
5
(10 คะแนน)

5
10

20

10
(10 คะแนน)

10

ข้อควำม
3–5 ข้อความ

ปฏิบัติจริง

รวม (ข้อ)
(คะแนน)

5

30
(50 คะแนน)

อักษรสูง
ขฃฉฐถผฝศษสห
อักษรกลำง ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรต่ำ
คฅฆงชซฌญฑฒณทธนพฟภมยรลวฬฮ
สระเสียงสั้น-ยำวที่เป็นสระเดี่ยวจำนวน 18 ตัว ประกอบด้วยสระอะ อา อิ อี
อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ สระประสม 6 ตัว
ประกอบด้วยสระ เอียะ เอีย อัวะ อัว เอือะ เอือ และสระเกิน 4 ตัว
ประกอบด้วย สระอา ใอ ไอ เอา สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป (ทั้งมีและไม่มีรูป
วรรณยุกต์)

