
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ

RT & NT ปีการศึกษา 2561

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล

29 กรกฎาคม & 3 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก





ความสามารถด้านการอ่าน

 การอ่านออกเสียง
 การอ่านรู้เรื่อง



ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

 ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
 ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)
 ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability)



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ผลการประเมิน / ทดสอบ 
ปีการศึกษา 2561



สมรรถนะ                  
ที่ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผล

ปีการศึกษา 2561
เป้า 

สพป.นย.
ผลต่าง

การอ่านออกเสียง 69.31 75 -5.69
การอ่านรู้เรื่อง 74.11 75 -0.89

รวม 71.71 75 -3.29

ผลการประเมิน (RT) ชั้น ป.1
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย



ผลการประเมิน (RT) ชั้น ป.1
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 - 2561



ผลการประเมิน (RT) ชั้น ป.1
แสดงระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2561





ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ผลการประเมิน / ทดสอบ 
ปีการศึกษา 2561



ทักษะ
ที่ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 
2561

เป้า สพป.
นครนายก

ผลต่าง

ด้านภาษา 53.53 45 +8.53
ด้านค านวณ 46.04 45 +1.04
ด้านเหตุผล 48.15 45 +3.15

รวม 49.24 45 +4.24

ผลการทดสอบ (NT) ชั้น ป.3
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย



ทักษะที่
ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 
2560

ปีการศึกษา 
2561

ผลต่าง (+ / -)

ด้านภาษา 52.12 53.53 +1.41
ด้านค านวณ 37.85 46.04 +8.19
ด้านเหตุผล 43.73 48.15 +4.42

รวม 44.57 49.24 +4.72

ผลการทดสอบ (NT) ชั้น ป.3
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 - 2561



ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2561





เกณฑ์ระดับคุณภาพในแต่ละด้าน



ด้านภาษา



ด้านค านวณ



ด้านเหตุผล



ผล NT น่าพอใจไหมคะ



โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT
สูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561

ระดับคุณภาพ  ดี



โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT
สูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศ &

ระดับคุณภาพ ดี





นักเรียนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ด้านค านวณ (Numeracy) ได้แก่ 

ด.ญ.ธนัญชนก สีค ำสำ ร.ร.วัดสบกเขียว  

ด.ช.วรภัทร เพ็ญแสงทอง ร.ร.อนุบำลบ้ำนนำ (วัดช้ำง) 

ด.ญ.นำรำภัทร มณีวงษ์ ร.ร.อนุบำลองครักษ์

ด.ช.พงศกร โมรำ ร.ร.สำธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต

ด้านเหตุผล (Reasoning ability) ได้แก่

ด.ช.อธิบดี ทะยุรำ ร.ร.ชลนำยกสงเครำะห์



ประเด็นปรับเปลี่ยน 
RT & NT ปีการศึกษา 2562



ประเด็นปรับเปลี่ยน RT ป.1



ประเด็นปรับเปลี่ยน  NT ป.3



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ RT



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ RT : อ่านออกเสียง



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ RT : อ่านรู้เรื่อง



ตารางสอบ RT ชั้น ป.1 
ปีการศึกษา 2562

11 -14 กุมภาพันธ์ 2563



โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ด้าน สอบภาคปฏิบัติ เลือกตอบ จับคู่ เขียนตอบสั้น

การอ่านออกเสียง
- ค า
- ประโยค
- ข้อความ

20 ค า
10 ประโยค (50 ค า)
1 ข้อความ 8 ประโยค

(48 ค า)

- - -

การอ่านรู้เรื่อง
- ค า
- ประโยค
- ข้อความ

- -
10 ข้อ (ประโยค)

5 ข้อ

10 ข้อ
-
-

-
5 ข้อ (ภาพ)

-



ตัวอย่างข้อสอบอ่านออกเสียง

อ่านเป็นค า

1. ปูเสื่อ 

2. หม้อแกง 



ตัวอย่างข้อสอบอ่านออกเสียงอ่านเป็นประโยค



ตัวอย่างข้อสอบอ่านออกเสียง
อ่านเป็นข้อความ



อ่านรู้เรื่องค า (จับคู่)

ก. ข. ค.

1..................  แตงโม

2..................  เสือ้

3..................  ลูกโป่ง           

ค

ก
ข

ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง



ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง

อ่านรู้เรื่องค า (เขียนตอบ)

1.

2.

3.

เสื้อสีขาว

ลูกโป่งหลายลูก

แตงโมน่ากิน



ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง

อ่านรู้เรื่องประโยค

ตาบัวทาสีฟ้าที่รัว้  ที่ครัวสีน้ าตาล  ตัวบ้านทาสีเขยีวอ่อน1.

รั้วบ้านตาบัวมีสีอะไร
1) สีฟ้า
2) สีน้ าตาล
3) สีเขียวอ่อน



ตัวอย่างข้อสอบอ่านรู้เรื่อง

อ่านรู้เรื่องข้อความ

แม่น าไข่เป็ดมาท าไข่เค็ม  เก็บไว้กินกับข้าวต้ม  ซึ่งยายชอบมาก  
ส่วนหนูแววชอบกินข้าวต้มกับไข่เจียว

1.

ใครชอบกินข้าวต้มกับไข่เค็ม
1) แม่
2) ยาย
3) หนูแวว



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT
ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562



NT : ด้านภาษาไทย
ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT
ภาษาไทย : สาระที่ 1 การอ่าน



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT ภาษาไทย 
สาระที่ 2 การเขียน &  สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด 



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT
ภาษาไทย : สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT
ภาษาไทย : สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม



NT : ด้านคณิตศาสตร์
ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT ป.3
คณิตศาสตร์ : สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT ป.3
คณิตศาสตร์ : สาระที่ 2 การวัด



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT ป.3
คณิตศาสตร์ : สาระที่ 3 เรขาคณิต



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT ป.3
คณิตศาสตร์ : สาระที่ 4 พืชคณิต

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลฯ



ตารางสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562
สอบ 4 มีนาคม 2563 & ตรวจ 5 มีนาคม 2563



รูปแบบของข้อสอบ NT 
องค์ประกอบส าคัญของข้อสอบ 

(รูปแบบเดียวกับข้อสอบ PISA)

• สถานการณ์

• โจทย์ข้อค าถาม

• ค าตอบ



ตัวอย่างของข้อสอบ NT

ความสามารถด้านภาษา 

(Literacy)



1 สถานการณ์
2 ข้อค าถาม

3 ค าตอบ





ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพ
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพท่ีสั้นที่สุด



ความสามารถด้านการคิดค านวณ 

(Numeracy)

ตัวอย่างของข้อสอบ NT



1 สถานการณ์2 ข้อค าถาม

3 ค าตอบ







1) กิจกรรม PLC สะท้อนคิด..ครูสอน ป.1 และ ป.3
วิเคราะห์ข้อสอบ RT & NT ปีการศึกษา 2561
พร้อมเฉลยแนวค าตอบอย่างละเอียด

3)  ฝึกปฏิบัติการสร้างข้อสอบ แบบคู่ขนาน 
จัดท าเอกสารสรุปวิเคราะห์ข้อสอบ RT & NT
2561 : พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ฯ  
เผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัด



1) กิจกรรม PLC สะท้อนคิด..ครูสอน ป.1 และ ป.3

ประเด็น : แนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
- บทบาทของครูผู้สอน
- บทบาทของนักเรียน
- บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  



งาน RT ป.๑
- อ่านออกเสียง  ๑๐ คน

ออกข้อสอบคนละ ๑ ฉบับ
- อ่านรู้เรื่อง  ๑๗  คน  

ออกข้อสอบ ๓ คน  ต่อ หนึ่งชุด (๓๐ ข้อ)           



งาน NT ป.๓
- ภาษาไทย  ๑๕ คน
- คณิตศาสตร์   ๑๕  คน  

เฉลยข้อสอบ
ออกข้อสอบ เพิ่มข้อละ ๒ ข้อ           




