
เอกสารนิเทศ ที่ 2/2564
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2563



 

ค ำน ำ 

           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนที่สำมำรถ
สะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563  ฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือน ำเสนอกำรผลประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)       
ด้ำนคณิตศำสตร์ (Mathematics) และด้ำนภำษำไทย (Thai Language) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3  

ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
รวบรวมข้อมูล จ ำนวนนักเรียนและประสำนงำนกำรจัดสอบดังกล่ำว ขอขอบคุณโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสำน
กำรสอบและสนำมสอบในกำรด ำเนินกำรจัดกำรสอบด้วยควำมโปร่งใส เคร่งครัดและยุติธรรม ขอขอบคุณ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  และ 
ศึกษำนิเทศก์ทุกท่ำนที่ร่วมด้วยช่วยกันให้รำยงำนฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วง และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อสถำนศึกษำ ผู้บริหำร  
ครู ศึกษำนิเทศก์ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรน ำผลไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นไป  

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 



 

สารบญั 
 

บทที่ 1 บทน า หน้า 

   
 1. ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
 2. วัตถุประสงค์ 2 
 3. ขอบข่ายการประเมิน 2 
 4. นิยามศัพท์เฉพาะ 2 
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 
   
บทที่ 2 วิธีด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน  

   
 1. ก าหนดการ 4 
 2. ประกาศผลสอบ 4 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 4 
 4. การด าเนินการประเมิน 9 
 5. การตรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล 13 
   
บทท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  

   
 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขต   

   พ้ืนที่การศึกษา 
 

14 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่ม 

    โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

17 
 3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ 

    โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ 
    ตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ 

 
 

25 
 4. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับ 

   ระดับประเทศจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
   2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
 

39 
 5. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับ 

   ประเทศจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
   ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามราย 
    ความสามารถ 

 
 
 

45 



 
 

สารบัญ(ต่อ) 

 
  หน้า 

 6. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่ม
คุณภาพ 

46 

   
บทที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  

   
 สรุปผลการประเมิน 53 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
   

1 ก าหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 4 
2 กรอบโครงสร้างในการประเมิน ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 5 
3 กรอบโครงสร้างในการประเมิน ความสามารถด้านภาษาไทย 7 
4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

15 
5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2563 สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3      
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 

 
 

16 
6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

17 
7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนโป่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

18 
8 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

18 
9 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

19 
10 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนโพนสูง-วังยาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

20 
11 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนโคกงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

20 
12 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

21 
13 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

22 
14 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

23 
15 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับกลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

24 
16 เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ การประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  

ปีการศึกษา 2563 
 

25 
17 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ

โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน 

 
 

26 
 



ตารางท่ี  หน้า 
   

18 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน 

 
 

29 
19 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ

โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

 
 

30 
20 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

 
 

34 
21 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษาไทย 

 
 

35 
22 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษาไทย 

 
 

38 
23 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับประเทศ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

39 
24 ผลการเรียงล าดับคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
 

40 
25 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับ 

ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

43 
26 แสดงจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศ 

จ าแนกตามรายความสามารถ 
 

45 
27 แสดงผลการจัดกลุ่มคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
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สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที่  หน้า 
1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

15 
2 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับประเทศ 

 
 

16 
3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับกลุ่มโรงเรียน สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

25 
4 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน 

 
 

30 
5 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านคณิตศาสตร ์

 
 

34 
6 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษาไทย 

 
 

39 
7 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับ 

ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

44 
8 แสดงจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศจ าแนก

ตามรายความสามารถ 
 

46 
9 สรุปผลการจัดระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ  
 

 สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษาต้องมีการ
พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21” ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน 
(Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ
(Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะ
การสื่อสาร และทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2563)  
 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 
2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิรูปด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา 
มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิด
เลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทาทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้
แก้ปัญหาได้ 
 ในปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
จากโรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย 
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุมระดมความคิด เพ่ือก าหนดกรอบ
โครงสร้างของเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งกรอบโครงสร้างนี้ นอกจากจะใช้เพ่ือการสร้าง
เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้นิยามและตัวชี้วัดที่ร่วมกันก าหนดขึ้นนี้ ไปวางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมินเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  
  
 

  บทที่ 1 

              บทน า 
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2. วัตถปุระสงค์  

เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 
 
3. ขอบข่ายการประเมิน  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)        
ปีการศึกษา 2563 ตามขอบข่ายของการประเมิน ดังนี้  
 1) กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 2) เครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai Language) จ านวน ฉบับละ 30 ข้อ  
 3) ระยะเวลา  
 ด าเนินการประเมิน วันที่ 24 มีนาคม 2564 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) หมายถึง การจัดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ ในระดับท่ีมี
ความส าคัญและจ าเป็น ด าเนินการจัดสอบโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จะเป็นการทดสอบระดับชาติ (National Testing: NT) ซ่ึงด าเนินการจัดสอบโดยส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai Language)  
 3) คุณภาพนักเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้าน
ภาษาไทย (Thai Language) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทุกโรงเรียนในสังกัด  
 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai Language) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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 5) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความ
และแปลงจากสถานการณ์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in Context) ให้
เป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem) การใช้ทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การ
เชื่อมโยง การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผล โดยอาศัย
ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
ประเมินและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี
ของประชาคมโลก เพ่ือน าไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/พยากรณ์ สถานการณ์ปัญหาหรือ
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ  
 
 6) ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การด ูการพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง น าเสนอย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและ
รู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม  
 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  
 1) ได้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายแนวทางและแผนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 2) โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมี และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพของนักเรียนใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา ห้องเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

 

 

 

 

 

  



 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ไดด้ าเนินงานการตาม “คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563” 
ของส านักทดสอสบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ก ำหนดกำร  
  
 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ก าหนดสอบในวันที่ 24 
มีนาคม 2564  มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
  
ตารางที ่1 ก าหนดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

วันสอบ เวลำ วิชำ เวลำสอบ 

วันพุธที่ 24 มีนำคม 
2564 

08.30 – 10.00 น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 90 นาที 

พัก 30 นำที 

10.30 – 12.00 น. ความสามารถด้านภาษาไทย 90 นาที 

 
2. ประกำศผลสอบ  
  
 ประกาศผลสอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563              
แสดงรายละเอียดดังตาราง   

  บทที่ 2 
           วิธีด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
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 3.1 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 
 
ตารางที ่2 โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
             ปีการศึกษา  2563 

 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) รวม 
จ ำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบ

ส้ัน 
วิธีท ำ 

สำระท่ี  1  จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1 เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน  ระบบจ ำนวน  กำรด ำเนินกำรของ
จ ำนวนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร  สมบัติของกำรด ำเนินกำร  และน ำไปใช้ 
ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน   
        100,000  จากสถานการณ์ต่างๆ  

1   1 

ป.3/4  เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน  โดยที่ 
         ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 

2   2 

ป.3/9 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน 
        ของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน   
          แลผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบของ 
          เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  

 
 
2 

   
 
2 

ป.3/11 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การบวก 
          เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกเกิน 1   
          และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนไม่เกิน 1  
          และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน 
          เท่ากัน 

 
 
 
2 

   
 
 
2 

มำตรฐำน ค 1.2 เข้ำและวิเครำะห์รูปแบบ  ควำมสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ส ำดับและอนุกรมและน ำไปใช้ 
ป.3/1 ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่ 
        เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่ละเท่าๆกัน 

 
2 

   
2 

สำระท่ี  2  กำรวัดและเรขำคณิต     
มำตรฐำน ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด  วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัดและ
น ำไปใช้ 
ป.3/1 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 1 1  2 
ป.3/2 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
และระยะเวลา 

 
2 

   
2 
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มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) รวม 
จ ำนวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น วิธีท ำ 

ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับ 
        มิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับ 
        เมตร  จากสถานการณ์ต่างๆ  

 
 
1 

   
 
1 

ป.3/6 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
        ความยาว  ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร  และ 
        มิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  

 
 
2 

   
 
2 

ป.3/9 เปรียบเทียบน้ าหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม   
         เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่างๆ 

 
1 

   
1 

ป.3/10 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
          น้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตัน 
          กับกิโลกรัม 

 
 
1 

 
 
1 

  
 
2 

ป.3/13 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
          ปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและ 
          มิลลิลิตร 

 
 
2 

   
 
2 

มำตรฐำน ค 2.2 เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต  สมบัติของรูปเรขำคณิต  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป
เรขำคณิตและทฤษฎีบททำงเรขำคณิต  และน ำไปใช ้

ป.3/1  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร   
          และจ านวนแกนสมมาตร 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

สำระท่ี  3  สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 3.1 เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ  และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
ป.3/1  เขียนแผนภูมิรูปภาพ  และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ 
          รูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

 
2 

   
2 

ป.3/2  เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ 
         และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาต าตอบ 
         ของโจทย์ปัญหา 

 
 
1 

 
 

 
 

 
 
1 

รวมจ ำนวนข้อ 26 3 1 30 
 

หมำยเหตุ:  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบคณิตศาสตร์ ดงันี้ 
  ข้อสอบเลือกตอบข้อละ 3 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 3 คะแนน 
  ข้อสอบเขียนตอบ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 4 คะแนน 
  ข้อสอบแสดงวิธีท า ข้อละ  10  คะแนน  คะแนนเปน็ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน 
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 3.2 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 

ตารางที ่3 โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
             ปีการศึกษา  2563 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) รวม 
จ ำนวนข้อ 

เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ  
สำระท่ี 1 กำรอ่ำน     
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 
                      ด าเนินชวีิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 2   2 
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ  
        เรื่องที่อ่าน 

 
2 

   
2 

ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

 
2 

   
2 

ป.3/5 สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ใน 
        ชีวิตประจ าวัน 

 
2 

   
2 

ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง  
        หรือข้อแนะน า 

 
2 

   
2 

ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  
        แผนที่และแผนภูมิ 

 
2 

   
2 

สำระท่ี 2 กำรเขียน     
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ  

                         ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี    
                         ประสิทธภิาพ 
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน  1  1 
ป. 3/4 เขียนจดหมายลาครู  1  1 
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ   1 1 
สำระท่ี 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด     
มำตรฐำน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก

ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟัง และการดู 1   1 
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ดู 

1   1 
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มำตรฐำน/ตัวชี้วัด รูปแบบข้อสอบ (จ ำนวนข้อ) รวม 
จ ำนวนข้อ 

เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ  
สำระท่ี 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย     
มำตรฐำน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภาษา   
                     ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 2   2 
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 2   2 
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 2   2 
ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  1  1 
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ 
        เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
2 

   
2 

สำระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม     
มำตรฐำน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ  
                      น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือ 
        น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2   2 

ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 2   2 
รวมจ ำนวนข้อ 26 3 1 30 

 
หมำยเหตุ:  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของภาษาไทย ดังนี้ 
  ข้อสอบเลือกตอบ  ข้อละ 3 คะแนน  คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน 
  ข้อสอบเขียนตอบสั้น ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเป็น 0, 2.5, 5 คะแนน 
  ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเป็น 0, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 9 

 

 
 
4. กำรด ำเนินกำรประเมิน  
 
 4.1 บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด าเนินการ ดังนี้  
 1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาเอกชน และต ารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ให้แยกข้อมูลเด็กพิเศษ ด้านการมองเห็น คือ 
ตาบอด และสายตาเลือนราง  
 2) จัดท าแผน การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินของส่วนกลาง และสามารถปฏิบัติได้จริง  
 3) แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่าน Web Application เพ่ือน าข้อมูลพิมพ์ลง
กระดาษค าตอบของนักเรียนแต่ละคน  
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ เพ่ือรองรับและปฏิบัติงานประเมิน ดังนี้ (ภาคผนวก) 
  4.1) คณะกรรมการประสานการสอบระหว่างเขตพ้ืนที่กับสนามสอบในการรับ –ส่ง
แบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ (ผู้รับผิดชอบในการรับ – ส่ง เป็นข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป)  
  4.2) คณะกรรมการสนามสอบ มีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ  
  4.3) คณะกรรมการก ากับการสอบ ห้องสอบละ 2 คน โดยสลับโรงเรียน  
  4.4) คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบ  
  4.5) คณะกรรมการรวบรวม – น าส่งกระดาษค าตอบ  
  4.6) คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของโรงเรียน/สนามสอบ  
 5) จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติการจัดสอบ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ  
 6) แต่งตั้งสนามสอบและศูนย์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการด าเนินงานประเมิน ดังนี้ 
  6.1) แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบ ณ โรงเรียนในอ าเภอโดยค านึงถึงความสะดวกและรวดเร็ว
ในการประสานงานและการเดินทางในการรับ – ส่งข้อสอบ โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่รับผิดชอบอ าเภอในการจัดการศึกษา (Area Based) เป็นประธานศูนย์ประสานการสอบ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ คร/ูอาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ประสานงาน 
อ านวยการรับ – ส่งข้อสอบ กระดาษค าตอบ ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับสนามสอบ รวมทั้งดูแล ก ากับ 
ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการจัดสอบ แต่ละสนามสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

  6.2) แต่งตั้งสนามสอบ และกรรมการสนามสอบ ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
เป็นประธานสนามสอบ คร/ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในจ านวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการกลาง  
โดยกรรมการกลางท าหน้าที่รับ – ส่งข้อสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนย์ประสานการสอบ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของจ านวนเครื่องมือที่ได้รับ ความเรียบร้อยของการปิดผนึกซองข้อสอบ ไม่มีร่องรอยการเปิด         
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ส่งต่อให้กับกรรมการก ากับการสอบ 

 7) รับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ จัดเก็บในลักษณะเอกสารลับทางราชการ  
 8) ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้กับ คร/ูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์และความส าคัญของการสอบ  
 9) จัดสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตามตารางสอบ  
 10) ก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของสนามสอบ พร้อมให้ค าแนะน าปรึกษา 
แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการสอบมีความโปร่งใส และเป็นธรรม  
 11) รับเกณฑ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบจากระบบ EPCC วันที่ 25 มีนาคม 2564  เพ่ือ
ด าเนินการตรวจให้คะแนน โดยการตรวจค าตอบแบบเขียนตอบที่ศูนย์สอบ 
 12) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รวบรวมกระดาษค าตอบเลือกตอบน าส่ง
ส่วนกลางตามก าหนด (กระดาษค าตอบเขียนตอบให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเก็บรักษาไว้เพ่ือการตรวจสอบ)  
 13) วางแผน และรับผลการสอบจากส่วนกลาง ในภาพรวมระดับประเทศ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน และรายบุคคล  
 14) น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ตามแผนการพัฒนาที่วางไว้ สรุปผลและจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4.2 บทบำทหน้ำที่ของโรงเรียน/สนำมสอบ  
 1) ส ารวจจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน และนักเรียนที่มีปัญหาด้านการมองเห็น คือ  
ตาบอด (เฉพาะที่อ่านอักษรเบรลล์ได)้ และสายตาเลือนราง ส่งข้อมูลจ านวนนักเรียนดังกล่าวให้เขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 2) กรอกข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทาง Web Application เพ่ือ
น าข้อมูลนักเรียนพิมพ์ลงกระดาษค าตอบ  
 3) วางแผนเตรียมความพร้อมในการประเมิน ในด้านบุคลากรที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และการเตรียมความพร้อมนักเรียน ฯลฯ  
 4) ส่งรายชื่อครู และบุคลากรภายในโรงเรียนให้เขตแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่น  
  4.1) คณะกรรมการกลางสนามสอบ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานสนาม
สอบ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการกลาง  
  4.2) คณะกรรมการรับ –ส่งข้อสอบ กระดาษค าตอบ ระหว่างศูนย์ประสานการสอบกับ
โรงเรียน  
  4.3) คณะกรรมการก ากับการสอบ  
  4.4) คณะกรรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ  
  4.5) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

 5) เข้าร่วมประชุมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับทราบนโยบายการประเมิน รูปแบบ แนวทางการ
ด าเนินการประเมิน  
 6) รับคู่มือการจัดสอบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนในการด าเนินการสอบ  
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 7) รับบัญชีรายชื่อนักเรียนในการจัดห้องสอบแต่ละห้องจากเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเตรียมห้องสอบช่วง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยจัดที่นั่งสอบ 20 คน/1 ห้องสอบ (ยกเว้นห้องสุดท้ายสามารถมีจ านวนผู้เรียนได้
สูงสุด 25 คน) บัญชีรายชื่อนักเรียนติดที่หน้าห้องสอบทุกห้อง จัดเตรียมดินสอ 2B และยางลบให้นักเรียน หรือ
ก าชับนักเรียนให้เตรียมติดตัวมาในวันสอบ  
 8) รับข้อสอบกระดาษค าตอบจากศูนย์ประสานการสอบ เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564 และกรรมการ
สนามสอบ ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ คร/ูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในจ านวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการกลาง โดยกรรมการกลางท าหน้าที่รับ –ส่งข้อสอบ และเอกสาร
ประกอบ จากศูนย์ประสานการสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเครื่องมือที่ได้รับ ความเรียบร้อยการ
ปิดผนึกซองข้อสอบต้องไม่มีร่องรอยการเปิด ส่งต่อให้กับกรรมการก ากับการสอบ 

 9) ปฏิบัติการจัดสอบพร้อมกันวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้  
  9.1) กรรมการก ากับการสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยการปิดผนึกซองข้อสอบ ต้องไม่มี
ร่องรอยการเปิด (หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึกเหตุการณ์ต่อประธานสนามสอบเพ่ือแจ้งศูนย์
ประสานการสอบ) กรรมการก ากับการสอบด าเนินการสอบตามเวลาในตารางสอบที่ก าหนด ก่อนเวลาเริ่มการ
สอบไม่เกิน 15 นาที ให้เปิดซองบรรจุแบบประเมินความสามารถแต่ละด้าน และกระดาษค าตอบ ก่อนเปิดให้
ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองบรรจุ แจกกระดาษค าตอบและแบบทดสอบ โดยคว่ าหน้าแบบทดสอบไว้บน
โต๊ะที่นั่งสอบของนักเรียนจนครบ  
 ข้อสอบในแต่ละความสามารถจะแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที ่1 ระบายค าตอบข้อ 1 –26 ตอนที่ 2 
เขียนตอบ ข้อ 27 –30 (ยกเว้นด้านค านวณ ตอนที่ 2 เติมค าตอบ ตอนที่ 3 แสดงวิธีท า)  
 ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อ 1 –26 ให้นักเรียนระบายค าตอบลงในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง โดยให้
นักเรียนฉีกกระดาษค าตอบออกจากปกแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาตามรอยปรุด้วยความระมัดระวัง 
อย่าให้กระดาษค าตอบฉีกขาดหรือเสียหาย ซึ่งส่วนกลางได้พิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษค าตอบให้
เรียบร้อย สาหรับนักเรียนซึ่งย้ายโรงเรียนมาใหม่ ให้กรรมการก ากับการสอบ อธิบายวิธกีารการกรอกรหัส
รายการต่าง ๆ ที่ด้านหน้ากระดาษค าตอบ และชี้แจงวิธี การเขียนหรือระบายรหัสลงในช่อง ตรงกับตัวเลขรหัส
ที่กรอกไว้ให้ถูกต้อง (ส าหรับในกระดาษค าตอบข้อที่ 27 –30 ห้ามนักเรียนระบายหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ให้
เว้นว่างไว้ส าหรับกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ เป็นผู้ระบายคะแนนจากการตรวจ)  
 ข้อสอบแบบเขียนตอบหรือแสดงวิธีท า ให้นักเรียนท าลงในแบบทดสอบ โดยให้เขียนชื่อ นามสกุล 
โรงเรียน ห้องสอบ เลขที ่ลงในแบบทดสอบ ก่อนเริ่มลงมือท าตอนที่ 2  
  9.2) ให้นักเรียนเริ่มท าแบบทดสอบพร้อมกัน  
  9.3) ในการท าข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ 1 –26 ให้นักเรียนท าลงในกระดาษค าตอบ 
ส าหรับข้อสอบแบบเขียนตอบ ข้อที่ 27 –30 ให้นักเรียนท าลงในแบบทดสอบ ในตอนที่ 2 ของแบบทดสอบ
ความสามารถทั้ง 3 ด้าน  
  9.4) กรรมการก ากับการสอบย้ าเรื่องเวลาที่ใช้ในการสอบ  
  9.5) กรรมการก ากับการสอบน าบัญชีรายชื่อนักเรียนไปให้นักเรียนแต่ละคนลงลายมือ เพ่ือ
เป็นหลักฐานการเข้าสอบของนักเรียน  
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  9.6) ในขณะที่นักเรียนก าลังท าข้อสอบ ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจความเรียบร้อย และ
ป้องกันการทุจริต โดยยืนที่มุมใดมุมหนึ่งภายในห้อง ในกรณีท่ีมีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้น เพ่ือที่กรรมการก ากับการ
สอบจะได้อธิบายข้อสงสัยเป็นรายบุคคลด้วยเสียงเบา ๆ หรือถ้าข้อสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องแจ้งให้นักเรียน
ทราบทั้งห้อง ให้เขียนบนกระดาน กรรมการก ากับการสอบจะตอบข้อสงสัยได้เฉพาะกรณีท่ีข้อสอบพิมพ์ไม่
ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องอ่ืนๆ เช่น ข้อความหายไปเนื่องจากการพิมพ์บกพร่อง  
  9.7) การเตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับ ให้ด าเนินการ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อนักเรียน
สอบได้ครึ่งเวลาที่ก าหนดให้ ครั้งที่ 2 เมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที  
  9.8) ในกรณีที่มีนักเรียนท าเสร็จก่อนเวลาในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) ให้วาง
แบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ โดยปิดแบบทดสอบและสอดกระดาษค าตอบไว้ โดยให้หัว
กระดาษยื่นออกมาพอประมาณเพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวม แล้วให้วางแบบทดสอบพร้อมกระดาษ 
ค าตอบไว้ที่โต๊ะนั่งสอบของนักเรียนแต่ละคน ก่อนนักเรียนออกจากห้องสอบ ให้กรรมการคุมสอบเตือน
นักเรียนไม่ให้น าแบบทดสอบหรือกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ออกจากห้องสอบได้ 
เพ่ือเตรียมสอบในฉบับต่อไป  
  9.9) หลังจากนักเรียนสอบความสามารถด้านภาษาไทย เสร็จเรียบร้อย ให้กรรมการก ากับ
การสอบเก็บกระดาษค าตอบโดยจัดเรียงตามเลขที่นั่งสอบ (กรณีนักเรียนขาดสอบไม่ต้องแทรก
กระดาษค าตอบ/กระดาษเปล่า) ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบความถูกต้องของการระบายรหัสต่าง ๆ 
ของนักเรียนให้ถูกต้อง  
 10) การตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบให้คณะกรรมการตรวจให้คะแนน ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน
ข้อสอบ แบบเขียนตอบ และด าเนินการตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบในแต่ละความสามารถ 
ของนักเรียนแต่ละคน พร้อมกับระบายคะแนนที่ได้ลงในกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบให้ถูกต้อง  
 11) บรรจุกระดาษค าตอบลงซองพร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียน น าส่งคณะกรรมการกลางเพ่ือตรวจสอบ
จ านวนให้ถูกต้อง ปิดผนึกพร้อมลงชื่อก ากับให้เรียบร้อย เพ่ือเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมน าส่งศูนย์รับ -ส่ง
กระดาษค าตอบต่อไป  
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5. กำรตรวจและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ก าหนดรูปแบบของข้อสอบใน
การทดสอบเป็น 2 แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ โดยจ าแนกการ
ตรวจข้อสอบดังนี้ 
 1) ข้อสอบแบบเลือกตอบ ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตรวจให้คะแนนโดยระบบคอมพิวเตอร์ การอ่านแผ่นกระดาษค าตอบผ่านเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วย
แสง (Optical Mark Reader: OMR)  
 2) ข้อสอบแบบเขียนตอบ ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่
ศูนย์สอบแต่งตั้ง และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แต่งตั้งคณะครูผู้เชี่ยวชาญตามสาขาที่ถนัดในการตรวจข้อสอบ 
ตามรายละเอียดในภาคผนวก และสามารถดาวโหลดผลการทดสอบได้ทางเว็บไซต์                      
http://nt-result.bopp.go.th 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีโรงเรียนที่เข้าสอบจ านวน 101 แห่ง จ านวน
นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 850 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติ 702 คน พิเศษ 144 คน และ Walk-in 4 คน 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้  
 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละ
ความสามารถ 
 4. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับระดับประเทศจาก
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 5. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศ 
จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามรายความสามารถ 

6. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที ่3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขอน าเสนอผลการประเมินดังตารางที่ 4-6  
 
 
 
 

  บทที่ 3 

           ผลการประเมินคณุภาพผู้เรียน 
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ตารางที ่4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที ่3 ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรวมความสามารถต่ ากว่า
ร้อยละ 50 คือมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายความสามารถ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย ต่ ากว่าร้อยละ 50 คือมีคะแนนเฉลี่ย 40.60 และ 46.04 
ตามล าดับ 

 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถน าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 

แผนภูมิที ่1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขต   
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ด้าน
คณิตศาสตร์

ด้าน
ภาษาไทย

รวมทั้ง 2
ด้าน

ชุดข้อมูล1 40.60 46.04 43.32

ความสามารถ คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านคณิตศาสตร ์ 40.60 19.31 25.78 40.59 20.51 13.10 
ด้านภาษาไทย 46.04 16.78 20.22 36.18 31.62 11.96 
รวมความสามารถ 43.32 32.92 20.37 43.58 25.78 10.25 
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ตารางที ่5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3      
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เขตพื้นที่การศึกษา ประเทศ ผลต่าง 

ด้านคณิตศาสตร ์ 40.60 40.47 +0.13 
ด้านภาษาไทย 46.04 47.46 -1.42 
รวมความสามารถ 43.32 43.97 -0.65 

 
จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            

ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรวมความสามารถ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ -0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายความสามารถ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ +0.13  ส่วนความสามารถด้านภาษาไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ -1.42 
 ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ สามารถ
น าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
     ปีการศึกษา 2563 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3    

               ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 

 
 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 40.60 46.04 43.32
ประเทศ 40.47 47.46 43.97
ผลต่าง 0.13 -1.42 -0.65
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2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
  

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขอน าเสนอผลการประเมิน ดังตารางที่ 6-15 

 
ตารางที ่6  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน 
1 บ้านศาลาน้อย 2 46.5 49 47.75 
2 ด่านซ้าย 5 50.2 42.8 46.5 
3 อนุบาลด่านซ้าย 104 43.38 46.98 45.18 
4 บ้านแก่งม่วง 3 33.33 44.5 38.91 
5 บ้านปากหมัน 2 34.5 42.25 38.37 
6 บ้านนาข่า 6 28.16 47.66 37.91 
7 บ้านนาทอง 2 33.5 40.75 37.12 
8 บ้านนาดี 5 24.8 43.9 34.35 
9 บ้านหัวนาแหลม 4 34 33.87 33.93 
10 บ้านนาทุ่ม 2 32 33.75 32.87 
11 บ้านแก่วตาว 3 22.66 40.83 31.75 
12 บ้านน้ าพุ 5 30.6 29.2 29.9 
13 บ้านหนองผือ 4 25 32.37 28.68 
14 บ้านนาหมูม่น 3 19.66 37.16 28.41 
15 บ้านห้วยปลาฝา 2 22 28.25 25.12 
16 บ้านกกเหี่ยน 0 0 0 0 
17 บ้านปากโป่ง 2 79.5 65.5 72.5 

 
จากตารางที่ 6  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 
2 ด้านสูงสุด มีคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงสุดและคะแนนความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุดคือ 
โรงเรียนบ้านปากโป่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.50 , รอ้ยละ 79.50 และร้อยละ 65.50 ตามล าดับ 
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ตารางที ่7  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    กลุ่มโรงเรียนโป่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย 
รวมทั้ง 2 

ด้าน 
1 บ้านโป่งชี 14 41.5 45.25 43.37 
2 บ้านทุ่งเทิง 12 32.66 46.83 39.75 
3 บ้านโป่ง 3 30.66 40 35.33 
4 บ้านทุ่งน้ าใส 6 27.33 35.33 31.33 
5 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 5 29.2 30.6 29.9 
6 บ้านปางคอม 2 34 23.25 28.62 
7 บ้านน้ าพุง 5 27.6 28.9 28.25 

 
จากตารางที่ 7  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนโป่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 2 
ด้านสูงสุดคือ โรงเรียนบ้านโป่งชี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.37 โรงเรียนที่มีคะแนนความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์สูงสุด คือ โรงเรียนบ้านโป่งช ีมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.50 และโรงเรียนที่มีคะแนนความสามารถ
ด้านภาษาไทยสูงสุดคือ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.83  

 
ตารางที ่8  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้าน
ภาษาไทย 

รวมทั้ง 2 ด้าน 

1 บ้านห้วยลาด 4 54.5 52.12 53.31 
2 บ้านทับกี่ 12 38.83 50.83 44.83 
3 บ้านตาดเสี้ยว 6 39.83 40.66 40.25 
4 บ้านป่าสะแข 4 29.5 45.62 37.56 
5 บ้านวังเป่ง 1 24 46 35 
6 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 24 42.33 33.16 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้าน
ภาษาไทย 

รวมทั้ง 2 ด้าน 

7 บ้านหินแลบ 5 30.6 27 28.8 
8 บ้านถ้ าพระ 5 19.2 34.1 26.65 
9 บ้านป่าม่วง 4 22 24.62 23.31 
10 บ้านวังบอน 1 18 21 19.5 

 
จากตารางที่ 8  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 2 
ด้านสูงสุด มีคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงสุดและคะแนนความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุดคือ 
โรงเรียนบ้านบ้านห้วยลาด โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.31  , ร้อยละ 54.50  และร้อยละ 52.12 
ตามล าดับ 
 
ตารางที ่9  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย 
รวมทั้ง 2 

ด้าน 
1 บ้านน้ าหมัน 7 49.85 52.21 51.03 
2 บ้านน้ าเย็น 10 36.7 54 45.35 
3 บ้านห้วยมุ่น 13 42.92 42.53 42.73 
4 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 18 35.83 47.72 41.77 
5 บ้านแก่งครก 3 29.66 52.16 40.91 
6 บ้านตูบค้อ 14 30.78 30.78 30.78 
7 บ้านกกจาน 4 20.5 25.12 22.81 
8 บ้านนาหว้าน้อย 1 69 71 70 

 
จากตารางที่ 9  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า  โรงเรียนที่มีคะแนนรวม   
ทั้ง 2 ด้านสูงสุด มีคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงสุดและคะแนนความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุด
คือ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00  , ร้อยละ 69.00 และร้อยละ 71.00  
ตามล าดับ 
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ตารางที ่10  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
    กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย 
รวมทั้ง 2 

ด้าน 
1 บ้านหัวฝาย 3 51.33 65.16 58.25 
2 บ้านนาลานข้าว 3 60 45.66 52.83 
3 บ้านหนองอุมลัว 7 49.28 49.85 49.57 
4 บ้านวังยาว 2 51.5 46 48.75 
5 บ้านห้วยทอง 8 43.12 45.25 44.18 
6 บ้านปากแดง 13 45.46 39.96 42.71 
7 บ้านกกโพธิ์วังก า 5 36.4 37.8 37.1 
8 บ้านวังเวิน 9 35.11 38.16 36.63 
9 บ้านกกสะตี 10 30.7 36.95 33.82 
10 บ้านโพนสูง 6 22.16 38.5 30.33 
11 บ้านผึ้ง 3 18 33 25.5 

 
จากตารางที่ 10  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโพนสูงวังยาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 2 
ด้านสูงสุด คือโรงเรียนบ้านหัวฝาย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.25  โรงเรียนที่มีคะแนนความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์สูงสุดคือโรงเรียนบ้านนาลานข้าว  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.00  และโรงเรียนที่มีคะแนน
ความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุดคือโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.16 

 
ตารางที ่11  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    กลุ่มโรงเรียนโคกงาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย 
รวมทั้ง 2 

ด้าน 
1 บ้านนาเจียง 11 70.45 66.27 68.36 
2 บ้านหนองหลวง 5 71.2 60.9 66.05 
3 บ้านห้วยน้ าเมย 6 40.83 63.41 52.12 
4 บ้านโคกงาม 26 36.65 40.07 38.36 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย 
รวมทั้ง 2 

ด้าน 
5 บ้านห้วยตาด 1 16 60.5 38.25 
6 บ้านชั่งสี่ 1 29 40 34.5 

 
จากตารางที่ 11  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนโคกงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 
2 ด้านสูงสุดคือ โรงเรียนบ้านนาเจียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.36 โรงเรียนที่มีคะแนนความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์สูงสุด คือ โรงเรียนบ้านหนองหลวง  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.20 และโรงเรียนที่มีคะแนน
ความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุดคือ โรงเรียนบ้านนาเจียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.27  
 
ตารางที ่12  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย 
รวมทั้ง 2 

ด้าน 
1 บ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม 8 62.75 65.56 64.15 
2 บ้านปลาบ่า 15 59.26 56.56 57.91 
3 บ้านแก่ง 4 45 54.5 49.75 
4 บ้านไฮตาก 3 37 57.33 47.16 
5 บ้านกลาง 13 42.07 51.65 46.86 
6 บ้านแก่งเกลี้ยง 10 37.2 47.15 42.17 
7 บ้านห้วยติ้ว 5 36.2 38.9 37.55 
8 บ้านสองคอน 3 28.33 42.83 35.58 
9 บ้านโป่งกวาง 5 32.2 32.9 32.55 
10 บ้านหินสอ 2 21.5 40.75 31.12 
11 บ้านนาคูณ 4 28.5 33.75 31.12 
12 บ้านลาดค่าง 1 27 33.5 30.25 
13 บ้านนาขามป้อม 2 27.5 27.5 27.5 
14 บ้านร่องจิก 5 21 28.8 24.9 
15 บ้านห้วยผักเน่า 3 25 22.66 23.83 
16 บ้านแก่งแล่น 4 18.75 20.75 19.75 
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จากตารางที่ 12  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวม   
ทั้ง 2 ด้านสูงสุด มีคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงสุดและคะแนนความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุด
คือ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.15 , ร้อยละ 62.75 และร้อยละ 65.56 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 13  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดั
บ 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์
ด้าน

ภาษาไทย 
รวมทั้ง 2 

ด้าน 
1 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 4 68 69.87 68.93 
2 บ้านถ้ ามูล 5 60.6 61.2 60.9 
3 บ้านหนองแซง 1 57 48.5 52.75 
4 บ้านบง 2 51.5 50.25 50.87 
5 บ้านโคนผง 6 40 54.25 47.12 
6 บ้านหนองบง 23 40 48.41 44.2 
7 ชุมชนภูเรือ 37 38.54 47.16 42.85 
8 บ้านแก่งม่วง 9 34 37.16 35.58 
9 บ้านห้วยลาด 2 31.5 28.25 29.87 
10 บ้านท่อน 3 31 25.83 28.41 

 
จากตารางที่ 13  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนน
รวมทั้ง 2 ด้านสูงสุด มีคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงสุดและคะแนนความสามารถด้านภาษาไทย
สูงสุดคือ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.93, ร้อยละ 68.00 และร้อยละ 
69.87 ตามล าดับ 
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ตารางที ่14  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
    กลุ่มโรงเรียนอ าเภอนาแห้ว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

ด้านภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน 

1 บ้านห้วยน้ าผัก 2 34 35 34.5 
2 บ้านแสงภา 6 76 50.91 63.45 
3 บ้านนาแห้ว 7 65.28 58 61.64 
4 บ้านหนองหวาย 9 67.22 55.66 61.44 
5 บ้านเหมืองแพร่ 16 60.68 59.21 59.95 
6 บ้านนาลึ่ง 5 54 50.2 52.1 
7 ชุมชนบ้านนาพึง 8 46.25 56.12 51.18 
8 บ้านโคก 5 45.6 52.8 49.2 
9 บ้านกลาง 3 44 52.33 48.16 
10 บ้านนาผักก้าม 4 36 59.62 47.81 
11 บ้านเหล่ากอหก 7 38.28 56.85 47.57 
12 บ้านหัวด่านนาปูน 3 27.33 57.83 42.58 
13 บ้านนามาลา 2 47.5 36.75 42.12 
14 บ้านนาเจริญ 4 27.25 45.75 36.5 
15 บ้านบ่อเหมืองน้อย 2 40 32.25 36.12 
16 บ้านซ าทอง 5 20.2 35.4 27.8 

 
จากตารางที่ 14  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 
2 ด้านสูงสุดคือ โรงเรียนบ้านแสงภา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.45  โรงเรียนที่มีคะแนนความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์สูงสุด คือ โรงเรียนบ้านหนองหวาย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.22 และโรงเรียนที่มีคะแนน
ความสามารถด้านภาษาไทยสูงสุดคือ โรงเรียนบ้านนาผักก้าม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.62  
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ตารางที ่15  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
    ระดับกลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
กลุ่มโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ความสามารถ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน 
ด่านซ้าย 17 32.93 38.75 35.84 

โป่ง 7 31.85 35.74 33.79 
อิปุ่ม 10 30.05 38.43 34.24 

กกสะทอน 8 39.41 46.94 43.17 
โพนสูงวังยาว 11 40.28 43.30 41.79 

โคกงาม 6 44.02 55.19 49.61 
รักภูเรือ 16 34.33 40.94 37.63 

ภูเรือก้าวหน้า 10 45.21 47.09 46.15 
อ าเภอนาแห้ว 16 45.60 49.67 47.63 
ระดับเขตพื้นที่ 101 40.60 46.04 43.32 
ระดับประเทศ  40.47 47.46 43.97 

  
 จากตารางที่ 15 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ
กลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า ไม่มกีลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าร้อยละ 50 และกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของรวม
ความสามารถสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนโคกงาม กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า  และกลุ่มโรงเรียน
อ าเภอนาแห้ว 
 

 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่ม
โรงเรียน สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถน าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
     ระดับกลุม่โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

 
 
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละ
ความสามารถ       
 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละ
ความสามารถ ดังนี้  

ตารางที ่16 เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ การประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  
ปีการศึกษา 2563  
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

ด่านซ้าย

โป่ง

อิปุ่ม

กกสะทอน

โพนสูงวังยาว

โคกงาม

รักภูเรือ

ภูเรือก้าวหน้า

อ าเภอนาแห้ว

คะแนน รอ้ยละ คะแนน รอ้ยละ คะแนน รอ้ยละ

ดมีาก 71 - 100 71 - 100 71 - 100 71 - 100 142 - 200 71 - 100

ดี 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 100 - 141.99 50 - 70.99

พอใช ้ 27 - 49.99 27 - 49.99 31 - 49.99 31 - 49.99 58 - 99.99 29 - 49.99

ปรับปรุง 0 - 26.99 0 - 26.99 0 - 30.99 0 - 30.99 0 - 57.99 0 - 28.99

เกณฑก์ารตัดสนิระดับคณุภาพในแตล่ะความสามารถ

ระดับคณุภาพ

ชว่งคะแนนและคะแนนรอ้ยละในแตล่ะดา้น

ดา้นคณติศาสตร์ ดา้นภาษาไทย รวมทัง้ 2 ดา้น
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับ      
คุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน  
ภาษาไทย 

ความสามารถ 
รวมทั้ง 2 ด้าน 

1 บ้านปากโป่ง ดีมาก ดี ดีมาก 
2 บ้านนาหว้าน้อย ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
3 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
4 บ้านนาเจียง ดีมาก ดี ดีมาก 
5 บ้านหนองหลวง ดีมาก ดี ดี 
6 บ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม ดี ดี ดี 
7 บ้านแสงภา ดีมาก ดี ดี 
8 บ้านนาแห้ว ดี ดี ดี 
9 บ้านหนองหวาย ดีมาก ดี ดี 
10 บ้านถ้ ามูล ดี ดี ดี 
11 บ้านเหมืองแพร่ ดี ดี ดี 
12 บ้านหัวฝาย ดี ดี ดี 
13 บ้านปลาบ่า ดี ดี ดี 
14 บ้านห้วยลาด ดี ดี ดี 
15 บา้นนาลานข้าว ดี พอใช้ ดี 
16 บ้านหนองแซง ดี พอใช้ ดี 
17 บ้านห้วยน้ าเมย พอใช้ ดี ดี 
18 บ้านนาลึ่ง ดี ดี ดี 
19 ชุมชนบ้านนาพึง พอใช้ ดี ดี 
20 บ้านน้ าหมัน ดี ดี ดี 
21 บ้านบง ดี ดี ดี 
22 บ้านแก่ง พอใช้ ดี ดี 
23 บ้านหนองอุมลัว ดี ดี ดี 
24 บ้านโคก พอใช้ ดี ดี 
25 บ้านวังยาว ดี พอใช้ ดี 
26 บ้านกลาง พอใช้ ดี ดี 
27 บ้านนาผักก้าม พอใช้ ดี พอใช้ 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน  
ภาษาไทย 

ความสามารถ 
รวมทั้ง 2 ด้าน 

28 บ้านศาลาน้อย พอใช้ ดี พอใช้ 
29 บ้านเหล่ากอหก พอใช้ ดี พอใช้ 
30 บ้านไฮตาก พอใช้ ดี พอใช้ 
31 บ้านโคนผง พอใช้ ดี พอใช้ 
32 บ้านกลาง พอใช้ ดี พอใช้ 
33 ด่านซ้าย ดี พอใช้ พอใช้ 
34 บ้านน้ าเย็น พอใช้ ดี พอใช้ 
35 อนุบาลด่านซ้าย พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
36 บ้านทับกี่ พอใช้ ดี พอใช้ 
37 บ้านหนองบง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
38 บ้านห้วยทอง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
39 บ้านโป่งชี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
40 ชุมชนภูเรือ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
41 บ้านห้วยมุ่น พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
42 บ้านปากแดง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
43 บ้านหัวด่านนาปูน พอใช้ ดี พอใช้ 
44 บ้านแก่งเกลี้ยง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
45 บ้านนามาลา ดี พอใช้ พอใช้ 
46 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
47 บ้านแก่งครก พอใช้ ดี พอใช้ 
48 บ้านตาดเสี้ยว พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
49 บ้านทุ่งเทิง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
50 บ้านแก่งม่วง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
51 บ้านปากหมัน พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
52 บ้านโคกงาม พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
53 บ้านห้วยตาด ปรับปรุง ดี พอใช้ 
54 บ้านนาข่า พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
55 บ้านป่าสะแข พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
56 บา้นห้วยติ้ว พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
57 บ้านนาทอง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
58 บ้านกกโพธิ์วังก า พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
59 บ้านวังเวิน พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน  
ภาษาไทย 

ความสามารถ 
รวมทั้ง 2 ด้าน 

60 บ้านนาเจริญ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
61 บ้านบ่อเหมืองน้อย พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
62 บ้านแก่งม่วง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
63 บ้านสองคอน พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
64 บ้านโป่ง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
65 บ้านวังเป่ง ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
66 บ้านชั่งสี่ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
67 บ้านห้วยน้ าผัก พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
68 บ้านนาดี ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
69 บ้านหัวนาแหลม พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
70 บ้านกกสะตี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
71 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
72 บ้านนาทุ่ม พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
73 บ้านโป่งกวาง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
74 บ้านแก่วตาว ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
75 บ้านทุ่งน้ าใส พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
76 บ้านหินสอ ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
77 บ้านนาคูณ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
78 บ้านตูบค้อ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
79 บ้านโพนสูง ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
80 บ้านลาดค่าง พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
81 บ้านน้ าพุ พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ 
82 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
83 บ้านห้วยลาด พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ 
84 บ้านหินแลบ พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ 
85 บ้านหนองผือ ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
86 บ้านปางคอม พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ 
87 บ้านนาหมูม่น ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง 
88 บ้านท่อน พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง 
89 บ้านน้ าพุง พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง 
90 บ้านซ าทอง ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง 
91 บ้านนาขามป้อม พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน  
ภาษาไทย 

ความสามารถ 
รวมทั้ง 2 ด้าน 

92 บ้านถ้ าพระ ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง 
93 บ้านผึ้ง ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง 
94 บ้านห้วยปลาฝา ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
95 บ้านร่องจิก ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
96 บ้านห้วยผักเน่า ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
97 บ้านป่าม่วง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
98 บ้านกกจาน ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
99 บ้านแก่งแล่น ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
100 บ้านวังบอน ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
101 บ้านกกเหี่ยน ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 

 
 

ตารางที่ 18 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563  
ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน 

 

จ านวน
โรงเรียน 

ระดับคุณภาพ (รวมความสามารถ 2 ด้าน) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
101 4 3.96 22 21.78 64 63.37 11 10.89 

 

 จากตารางที่ 17 และตารางท่ี 18 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน จ านวน 101 โรง พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการจัดระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 64 โรงเรียน (ร้อยละ 63.37 ) รองลงมา คือ อยู่ในระดับดี จ านวน  22 โรงเรียน 
(ร้อยละ 21.78) อยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 11 โรงเรียน (ร้อยละ 10.89) และโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีมาก  
จ านวน  4 โรงเรียน  (ร้อยละ  3.96) 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน น าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถรวมทั้งสองด้าน 
 

 
 
ตารางที ่19 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับ      
คุณภาพความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

 

 

ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 

1 บ้านปากโป่ง 2 79.5 ดีมาก 
2 บ้านแสงภา 6 76 ดีมาก 
3 บ้านหนองหลวง 5 71.2 ดีมาก 
4 บ้านนาเจียง 11 70.45 ดีมาก 
5 บ้านนาหว้าน้อย 1 69 ดีมาก 
6 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 4 68 ดีมาก 
7 บ้านหนองหวาย 9 67.22 ดีมาก 

0

10

20

30

40

50

60

70

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

4

22

64

11

3.96

21.78

63.37

10.89

จ านวน ร้อยละ
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ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 

8 บ้านนาแห้ว 7 65.28 ดี 
9 บ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม 8 62.75 ดี 
10 บ้านเหมืองแพร่ 16 60.68 ดี 
11 บ้านถ้ ามูล 5 60.6 ดี 
12 บ้านนาลานข้าว 3 60 ดี 
13 บ้านปลาบ่า 15 59.26 ดี 
14 บ้านหนองแซง 1 57 ดี 
15 บ้านห้วยลาด 4 54.5 ดี 
16 บ้านนาลึ่ง 5 54 ดี 
17 บ้านบง 2 51.5 ดี 
18 บ้านวังยาว 2 51.5 ดี 
19 บ้านหัวฝาย 3 51.33 ดี 
20 ด่านซ้าย 5 50.2 ดี 
21 บ้านน้ าหมัน 7 49.85 ดี 
22 บ้านหนองอุมลัว 7 49.28 ดี 
23 บ้านนามาลา 2 47.5 ดี 
24 บ้านศาลาน้อย 2 46.5 พอใช้ 
25 ชุมชนบ้านนาพึง 8 46.25 พอใช้ 
26 บ้านโคก 5 45.6 พอใช้ 
27 บ้านปากแดง 13 45.46 พอใช้ 
28 บ้านแก่ง 4 45 พอใช้ 
29 บ้านกลาง 3 44 พอใช้ 
30 อนุบาลด่านซ้าย 104 43.38 พอใช้ 
31 บ้านห้วยทอง 8 43.12 พอใช้ 
32 บ้านห้วยมุ่น 13 42.92 พอใช้ 
33 บ้านกลาง 13 42.07 พอใช้ 
34 บ้านโป่งชี 14 41.5 พอใช้ 
35 บ้านห้วยน้ าเมย 6 40.83 พอใช้ 
36 บ้านโคนผง 6 40 พอใช้ 
37 บ้านหนองบง 23 40 พอใช้ 
38 บ้านบ่อเหมืองน้อย 2 40 พอใช้ 
39 บ้านตาดเสี้ยว 6 39.83 พอใช้ 
40 บ้านทับกี่ 12 38.83 พอใช้ 
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ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 

41 ชุมชนภูเรือ 37 38.54 พอใช้ 
42 บ้านเหล่ากอหก 7 38.28 พอใช้ 
43 บ้านแก่งเกลี้ยง 10 37.2 พอใช้ 
44 บ้านไฮตาก 3 37 พอใช้ 
45 บ้านน้ าเย็น 10 36.7 พอใช้ 
46 บ้านโคกงาม 26 36.65 พอใช้ 
47 บ้านกกโพธิ์วังก า 5 36.4 พอใช้ 
48 บ้านห้วยติ้ว 5 36.2 พอใช้ 
49 บ้านนาผักก้าม 4 36 พอใช้ 
50 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 18 35.83 พอใช้ 
51 บ้านวังเวิน 9 35.11 พอใช้ 
52 บ้านปากหมัน 2 34.5 พอใช้ 
53 บ้านแก่งม่วง 9 34 พอใช้ 
54 บ้านห้วยน้ าผัก 2 34 พอใช้ 
55 บ้านหัวนาแหลม 4 34 พอใช้ 
56 บ้านปางคอม 2 34 พอใช้ 
57 บ้านนาทอง 2 33.5 พอใช้ 
58 บ้านแก่งม่วง 3 33.33 พอใช้ 
59 บ้านทุ่งเทิง 12 32.66 พอใช้ 
60 บ้านโป่งกวาง 5 32.2 พอใช้ 
61 บ้านนาทุ่ม 2 32 พอใช้ 
62 บ้านห้วยลาด 2 31.5 พอใช้ 
63 บ้านท่อน 3 31 พอใช้ 
64 บ้านตูบค้อ 14 30.78 พอใช้ 
65 บา้นกกสะตี 10 30.7 พอใช้ 
66 บ้านโป่ง 3 30.66 พอใช้ 
67 บ้านน้ าพุ 5 30.6 พอใช้ 
68 บ้านหินแลบ 5 30.6 พอใช้ 
69 บ้านแก่งครก 3 29.66 พอใช้ 
70 บ้านป่าสะแข 4 29.5 พอใช้ 
71 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 5 29.2 พอใช้ 
72 บ้านชั่งสี่ 1 29 พอใช้ 
73 บ้านนาคูณ 4 28.5 พอใช้ 
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ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 

74 บ้านสองคอน 3 28.33 พอใช้ 
75 บ้านนาข่า 6 28.16 พอใช้ 
76 บ้านน้ าพุง 5 27.6 พอใช้ 
77 บ้านนาขามป้อม 2 27.5 พอใช้ 
78 บ้านหัวด่านนาปูน 3 27.33 พอใช้ 
79 บ้านทุ่งน้ าใส 6 27.33 พอใช้ 
80 บ้านนาเจริญ 4 27.25 พอใช้ 
81 บ้านลาดค่าง 1 27 พอใช้ 
82 บ้านหนองผือ 4 25 ปรับปรุง 
83 บ้านห้วยผักเน่า 3 25 ปรับปรุง 
84 บ้านนาดี 5 24.8 ปรับปรุง 
85 บ้านวังเป่ง 1 24 ปรับปรุง 
86 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 24 ปรับปรุง 
87 บ้านแก่วตาว 3 22.66 ปรับปรุง 
88 บ้านโพนสูง 6 22.16 ปรับปรุง 
89 บ้านห้วยปลาฝา 2 22 ปรับปรุง 
90 บ้านป่าม่วง 4 22 ปรับปรุง 
91 บ้านหินสอ 2 21.5 ปรับปรุง 
92 บ้านร่องจิก 5 21 ปรับปรุง 
93 บ้านกกจาน 4 20.5 ปรับปรุง 
94 บ้านซ าทอง 5 20.2 ปรับปรุง 
95 บ้านนาหมูม่น 3 19.66 ปรับปรุง 
96 บ้านถ้ าพระ 5 19.2 ปรับปรุง 
97 บ้านแก่งแล่น 4 18.75 ปรับปรุง 
98 บ้านผึ้ง 3 18 ปรับปรุง 
99 บ้านวังบอน 1 18 ปรับปรุง 
100 บ้านห้วยตาด 1 16 ปรับปรุง 
101 บ้านกกเหี่ยน   0 ปรับปรุง 
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ตารางที ่20 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563  
ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

 
จ านวนโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

101 7 6.93 16 15.84 43 42.57 20 19.80 
 
 จากตารางที่ 19 และตารางท่ี 20 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
ปีการศึกษา 2563  ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์
การตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่า มีผลการจัดระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 7 โรงเรียน (ร้อยละ 6.93)  ระดับดี จ านวน 16 โรงเรียน (ร้อยละ 15.84) ระดับพอใช้ จ านวน 43  
โรงเรียน (ร้อยละ 42.57)  และระดับปรับปรุง จ านวน 20 โรงเรียน (ร้อยละ 19.80)  
 ซึ่งจากผลการตัดสินระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ น าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 5 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
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ตารางที ่21 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์         
การตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษาไทย 

 

ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านภาษาไทย 

1 บ้านนาหว้าน้อย 1 71 ดีมาก 
2 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 4 69.87 ดีมาก 
3 บ้านนาเจียง 11 66.27 ดี 
4 บ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม 8 65.56 ดี 
5 บ้านปากโป่ง 2 65.5 ดี 
6 บ้านหัวฝาย 3 65.16 ดี 
7 บ้านห้วยน้ าเมย 6 63.41 ดี 
8 บ้านถ้ ามูล 5 61.2 ดี 
9 บ้านหนองหลวง 5 60.9 ดี 
10 บ้านห้วยตาด 1 60.5 ดี 
11 บ้านนาผักก้าม 4 59.62 ดี 
12 บ้านเหมืองแพร่ 16 59.21 ดี 
13 บ้านนาแห้ว 7 58 ดี 
14 บ้านหัวด่านนาปูน 3 57.83 ดี 
15 บ้านไฮตาก 3 57.33 ดี 
16 บ้านเหล่ากอหก 7 56.85 ดี 
17 บ้านปลาบ่า 15 56.56 ดี 
18 ชุมชนบ้านนาพึง 8 56.12 ดี 
19 บ้านหนองหวาย 9 55.66 ดี 
20 บ้านแก่ง 4 54.5 ดี 
21 บ้านโคนผง 6 54.25 ดี 
22 บ้านน้ าเย็น 10 54 ดี 
23 บ้านโคก 5 52.8 ดี 
24 บ้านกลาง 3 52.33 ดี 
25 บ้านน้ าหมัน 7 52.21 ดี 
26 บ้านแก่งครก 3 52.16 ดี 
27 บ้านห้วยลาด 4 52.12 ดี 
28 บ้านกลาง 13 51.65 ดี 
29 บ้านแสงภา 6 50.91 ดี 
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ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านภาษาไทย 

30 บ้านทับกี่ 12 50.83 ดี 
31 บ้านบง 2 50.25 ดี 
32 บ้านนาลึ่ง 5 50.2 ดี 
33 บ้านหนองอุมลัว 7 49.85 ดี 
34 บ้านศาลาน้อย 2 49 ดี 
35 บ้านหนองแซง 1 48.5 พอใช้ 
36 บ้านหนองบง 23 48.41 พอใช้ 
37 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 18 47.72 พอใช้ 
38 บ้านนาข่า 6 47.66 พอใช้ 
39 ชุมชนภูเรือ 37 47.16 พอใช้ 
40 บ้านแก่งเกลี้ยง 10 47.15 พอใช้ 
41 อนุบาลด่านซ้าย 104 46.98 พอใช้ 
42 บ้านทุ่งเทิง 12 46.83 พอใช้ 
43 บ้านวังยาว 2 46 พอใช้ 
44 บ้านวังเป่ง 1 46 พอใช้ 
45 บ้านนาเจริญ 4 45.75 พอใช้ 
46 บ้านนาลานข้าว 3 45.66 พอใช้ 
47 บ้านป่าสะแข 4 45.62 พอใช้ 
48 บ้านห้วยทอง 8 45.25 พอใช้ 
49 บ้านโป่งชี 14 45.25 พอใช้ 
50 บ้านแก่งม่วง 3 44.5 พอใช้ 
51 บ้านนาดี 5 43.9 พอใช้ 
52 บ้านสองคอน 3 42.83 พอใช้ 
53 ด่านซ้าย 5 42.8 พอใช้ 
54 บ้านห้วยมุ่น 13 42.53 พอใช้ 
55 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 42.33 พอใช้ 
56 บ้านปากหมัน 2 42.25 พอใช้ 
57 บ้านแก่วตาว 3 40.83 พอใช้ 
58 บ้านนาทอง 2 40.75 พอใช้ 
59 บ้านหินสอ 2 40.75 พอใช้ 
60 บ้านตาดเสี้ยว 6 40.66 พอใช้ 
61 บ้านโคกงาม 26 40.07 พอใช้ 
62 บ้านโป่ง 3 40 พอใช้ 
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ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านภาษาไทย 

63 บ้านชั่งสี่ 1 40 พอใช้ 
64 บ้านปากแดง 13 39.96 พอใช้ 
65 บ้านห้วยติ้ว 5 38.9 พอใช้ 
66 บ้านโพนสูง 6 38.5 พอใช้ 
67 บ้านวังเวิน 9 38.16 พอใช้ 
68 บ้านกกโพธิ์วังก า 5 37.8 พอใช้ 
69 บ้านแก่งม่วง 9 37.16 พอใช้ 
70 บ้านนาหมูม่น 3 37.16 พอใช้ 
71 บ้านกกสะตี 10 36.95 พอใช้ 
72 บ้านนามาลา 2 36.75 พอใช้ 
73 บ้านซ าทอง 5 35.4 พอใช้ 
74 บ้านทุ่งน้ าใส 6 35.33 พอใช้ 
75 บ้านห้วยน้ าผัก 2 35 พอใช้ 
76 บ้านถ้ าพระ 5 34.1 พอใช้ 
77 บ้านหัวนาแหลม 4 33.87 พอใช้ 
78 บ้านนาทุ่ม 2 33.75 พอใช้ 
79 บ้านนาคูณ 4 33.75 พอใช้ 
80 บ้านลาดคา่ง 1 33.5 พอใช้ 
81 บ้านผึ้ง 3 33 พอใช้ 
82 บ้านโป่งกวาง 5 32.9 พอใช้ 
83 บ้านหนองผือ 4 32.37 พอใช้ 
84 บ้านบ่อเหมืองน้อย 2 32.25 พอใช้ 
85 บ้านตูบค้อ 14 30.78 พอใช้ 
86 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 5 30.6 พอใช้ 
87 บ้านน้ าพุ 5 29.2 ปรับปรุง 
88 บ้านน้ าพุง 5 28.9 ปรับปรุง 
89 บ้านร่องจิก 5 28.8 ปรับปรุง 
90 บ้านห้วยลาด 2 28.25 ปรับปรุง 
91 บ้านห้วยปลาฝา 2 28.25 ปรับปรุง 
92 บ้านนาขามป้อม 2 27.5 ปรับปรุง 
93 บ้านหินแลบ 5 27 ปรับปรุง 
94 บ้านท่อน 3 25.83 ปรับปรุง 
95 บ้านกกจาน 4 25.12 ปรับปรุง 
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ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับผลการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ร้อยละ ด้านภาษาไทย 

96 บ้านป่าม่วง 4 24.62 ปรับปรุง 
97 บ้านปางคอม 2 23.25 ปรับปรุง 
98 บ้านห้วยผักเน่า 3 22.66 ปรับปรุง 
99 บ้านวังบอน 1 21 ปรับปรุง 
100 บ้านแก่งแล่น 4 20.75 ปรับปรุง 
101 บ้านกกเหี่ยน   0 ปรับปรุง 

 
ตารางที ่22 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563  

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษาไทย 

 

จ านวนโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
101 2 1.98 32 31.68 52 51.49 15 14.85 

 

 จากตารางที่ 21 และตารางท่ี 22 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          
ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษาไทย พบว่า มีผลการจัดระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 
โรงเรียน (ร้อยละ 1.98)  อยู่ในระดับดี จ านวน 32 โรงเรียน (ร้อยละ 31.68) ระดับพอใช้ จ านวน 52 โรงเรียน 
(ร้อยละ 51.49) และระดับปรับปรุง จ านวน 15 โรงเรียน (ร้อยละ 14.85)  
 จากผลการจัดระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถ
ด้านภาษาไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาคือระดับดี ระดับปรับปรุง และระดับดีมาก ตามล าดับ 
น าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563  
ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษาไทย 

 

 
 

4. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับระดับประเทศจากผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 การเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับระดับประเทศ 
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 น าเสนอผลการประเมินดังตารางที่ 23 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                       
ปีการศึกษา 2563 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 23  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับประเทศ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับประเทศ  
ด้านคณิตศาสตร์ 40.47 
ด้านภาษาไทย 47.46 

รวมความสามารถ 43.97 
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ตารางที ่24  ผลการเรียงล าดับคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร ์

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

ความสามารถรวมทั้ง  
2 ด้าน 

ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ 

1 บ้านปากโป่ง 79.5 65.5 72.5 
2 บ้านนาหว้าน้อย 69 71 70 
3 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 68 69.87 68.93 
4 บ้านนาเจียง 70.45 66.27 68.36 
5 บ้านหนองหลวง 71.2 60.9 66.05 
6 บ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม 62.75 65.56 64.15 
7 บ้านแสงภา 76 50.91 63.45 
8 บ้านนาแห้ว 65.28 58 61.64 
9 บ้านหนองหวาย 67.22 55.66 61.44 
10 บ้านถ้ ามูล 60.6 61.2 60.9 
11 บ้านเหมืองแพร่ 60.68 59.21 59.95 
12 บ้านหัวฝาย 51.33 65.16 58.25 
13 บ้านปลาบ่า 59.26 56.56 57.91 
14 บ้านห้วยลาด 54.5 52.12 53.31 
15 บ้านนาลานข้าว 60 45.66 52.83 
16 บ้านหนองแซง 57 48.5 52.75 
17 บ้านห้วยน้ าเมย 40.83 63.41 52.12 
18 บ้านนาลึ่ง 54 50.2 52.1 
19 ชุมชนบ้านนาพึง 46.25 56.12 51.18 
20 บ้านน้ าหมัน 49.85 52.21 51.03 
21 บ้านบง 51.5 50.25 50.87 
22 บ้านแก่ง 45 54.5 49.75 
23 บ้านหนองอุมลัว 49.28 49.85 49.57 
24 บ้านโคก 45.6 52.8 49.2 
25 บ้านวังยาว 51.5 46 48.75 
26 บ้านกลาง 44 52.33 48.16 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร ์

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

ความสามารถรวมทั้ง  
2 ด้าน 

ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ 

27 บ้านนาผักก้าม 36 59.62 47.81 
28 บ้านศาลาน้อย 46.5 49 47.75 
29 บ้านเหล่ากอหก 38.28 56.85 47.57 
30 บ้านไฮตาก 37 57.33 47.16 
31 บ้านโคนผง 40 54.25 47.12 
32 บ้านกลาง 42.07 51.65 46.86 
33 ด่านซ้าย 50.2 42.8 46.5 
34 บ้านน้ าเย็น 36.7 54 45.35 
35 อนุบาลด่านซ้าย 43.38 46.98 45.18 
36 บ้านทับกี่ 38.83 50.83 44.83 
37 บ้านหนองบง 40 48.41 44.2 
38 บ้านห้วยทอง 43.12 45.25 44.18 
39 บ้านโป่งชี 41.5 45.25 43.37 
40 ชุมชนภูเรือ 38.54 47.16 42.85 
41 บ้านห้วยมุ่น 42.92 42.53 42.73 
42 บ้านปากแดง 45.46 39.96 42.71 
43 บ้านหัวด่านนาปูน 27.33 57.83 42.58 
44 บ้านแก่งเกลี้ยง 37.2 47.15 42.17 
45 บ้านนามาลา 47.5 36.75 42.12 
46 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 35.83 47.72 41.77 
47 บ้านแก่งครก 29.66 52.16 40.91 
48 บ้านตาดเสี้ยว 39.83 40.66 40.25 
49 บ้านทุ่งเทิง 32.66 46.83 39.75 
50 บ้านแก่งม่วง 33.33 44.5 38.91 
51 บ้านปากหมัน 34.5 42.25 38.37 
52 บ้านโคกงาม 36.65 40.07 38.36 
53 บ้านห้วยตาด 16 60.5 38.25 
54 บ้านนาข่า 28.16 47.66 37.91 
55 บ้านป่าสะแข 29.5 45.62 37.56 
56 บ้านห้วยติ้ว 36.2 38.9 37.55 
57 บ้านนาทอง 33.5 40.75 37.12 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร ์

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

ความสามารถรวมทั้ง  
2 ด้าน 

ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ 

58 บ้านกกโพธิ์วังก า 36.4 37.8 37.1 
59 บ้านวังเวิน 35.11 38.16 36.63 
60 บ้านนาเจริญ 27.25 45.75 36.5 
61 บ้านบ่อเหมืองน้อย 40 32.25 36.12 
62 บ้านแก่งม่วง 34 37.16 35.58 
63 บ้านสองคอน 28.33 42.83 35.58 
64 บ้านโป่ง 30.66 40 35.33 
65 บ้านวังเป่ง 24 46 35 
66 บ้านชั่งสี่ 29 40 34.5 
67 บ้านห้วยน้ าผัก 34 35 34.5 
68 บ้านนาดี 24.8 43.9 34.35 
69 บ้านหัวนาแหลม 34 33.87 33.93 
70 บ้านกกสะตี 30.7 36.95 33.82 
71 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 24 42.33 33.16 
72 บ้านนาทุ่ม 32 33.75 32.87 
73 บ้านโป่งกวาง 32.2 32.9 32.55 
74 บ้านแก่วตาว 22.66 40.83 31.75 
75 บ้านทุ่งน้ าใส 27.33 35.33 31.33 
76 บ้านหินสอ 21.5 40.75 31.12 
77 บ้านนาคูณ 28.5 33.75 31.12 
78 บ้านตูบค้อ 30.78 30.78 30.78 
79 บ้านโพนสูง 22.16 38.5 30.33 
80 บ้านลาดค่าง 27 33.5 30.25 
81 บ้านน้ าพุ 30.6 29.2 29.9 
82 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 29.2 30.6 29.9 
83 บ้านห้วยลาด 31.5 28.25 29.87 
84 บ้านหินแลบ 30.6 27 28.8 
85 บ้านหนองผือ 25 32.37 28.68 
86 บ้านปางคอม 34 23.25 28.62 
87 บ้านนาหมูม่น 19.66 37.16 28.41 
88 บ้านท่อน 31 25.83 28.41 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร ์

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

ความสามารถรวมทั้ง  
2 ด้าน 

ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ ผลคะแนนทดสอบ 

89 บ้านน้ าพุง 27.6 28.9 28.25 
90 บ้านซ าทอง 20.2 35.4 27.8 
91 บ้านนาขามป้อม 27.5 27.5 27.5 
92 บ้านถ้ าพระ 19.2 34.1 26.65 
93 บ้านผึ้ง 18 33 25.5 
94 บ้านห้วยปลาฝา 22 28.25 25.12 
95 บ้านร่องจิก 21 28.8 24.9 
96 บ้านห้วยผักเน่า 25 22.66 23.83 
97 บ้านป่าม่วง 25 22.66 23.83 
98 บ้านกกจาน 22 24.62 23.31 
99 บ้านแก่งแล่น 20.5 25.12 22.81 
100 บ้านวังบอน 18.75 20.75 19.75 
101 บ้านกกเหี่ยน 18 21 19.5 

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97 
 
 กลุ่มสีเขียว แทนด้วย  หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าหรือ 
เท่ากับระดับประเทศทุกรายความสามารถ 
  กลุ่มสีเหลือง แทนด้วย      หมายถึง สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศบางราย
ความสามารถ    
            กลุ่มสีด า  แทนด้วย   หมายถึง  ต่ ากว่าระดับประเทศทุกรายความสามารถ 
 
ตารางท่ี 25  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับ 

ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

จ านวนโรงเรียน 

จ านวนและร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับระดับประเทศ  
สูงกว่าหรือเท่ากับ

ระดับประเทศ 
ทุกรายความสามารถ 

สูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับประเทศ 

บางรายความสามารถ 

ต่ ากว่า 
ระดับประเทศ 

ทุกรายความสามารถ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

101 27 26.73 15 14.85 59 58.42 
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          จากตารางที ่24 และตารางที่ 25 จ านวนร้อยละของโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจาก
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 กับระดับประเทศ พบว่า โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับประเทศทุกรายความสามารถ จ านวน 27 โรงเรียน (ร้อยละ 26.73) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับประเทศบางรายความสามารถ จ านวน 15 โรงเรียน (ร้อยละ 14.85) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกรายความสามารถ จ านวน  59 โรงเรียน (ร้อยละ 58.42)  
 ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับระดับประเทศ
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ส่วนใหญ่จะมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกราย
ความสามารถ น าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับ 

ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
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5. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศ 
จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามรายความสามารถ 
 
 การเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศจากการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 จ าแนกตามรายความสามารถน าเสนอผลการประเมินดังตารางที่ 26 
 

ตารางที ่26 แสดงจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศ 
               จ าแนกตามรายความสามารถ 
 

ความสามารถ จ านวนร้อยละของโรงเรียน ท่ีมีคะแนนร้อยละ สูงกว่า หรือเท่ากับประเทศ 
จ านวน (โรง) ร้อยละ 

ด้านคณิตศาสตร ์ 35 34.65 
ด้านภาษาไทย 38 37.62 

 

 จากตารางที่ 26 จ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศ
จ าแนกตามรายความสามารถ พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
สูงกว่าหรือเท่ากับประเทศมากท่ีสุด จ านวน 38 โรงเรียน (ร้อยละ 37.62) รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ จ านวน 35 โรงเรียน (ร้อยละ 34.65)  
 ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับ
ประเทศจ าแนกตามรายความสามารถ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จ าแนกตามราย
ความสามารถ สามารถน าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศจ าแนก 
      ตามรายความสามารถ 

 
 

6. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ  
 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ ซึ่ง กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ก าหนด
เกณฑ์ของกลุ่มคุณภาพ ดังนี้   
 
  กลุ่มสีเขียว แทนด้วย  หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านเท่ากับหรือ
สูงกว่า 50  
  กลุ่มสีเหลือง แทนด้วย      หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของประเทศแต่คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50   
 กลุ่มสีด า  แทนด้วย  หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของประเทศและมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 35  
 กลุ่มสีแดง แทนด้วย            หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านน้อยกว่า
คะแนนเฉลี่ย 35 
     * คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 43.32 
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 ผลการจัดระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 น าเสนอผลการ
จัดระดับคุณภาพ ดังตารางที่ 27 
 
ตารางที ่27  แสดงผลการจัดกลุ่มคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน  

      สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน 
ภาษาไทย 

รวมทั้ง 2 
ด้าน 

ความสามารถ
รวมท้ัง 2 ด้าน 

1 บ้านปากโป่ง 2 79.5 65.5 72.5 ดีมาก 
2 บ้านนาหว้าน้อย 1 69 71 70 ดีมาก 
3 บ้านสานตม มิตรภาพท่ี 101 4 68 69.87 68.93 ดีมาก 
4 บ้านนาเจียง 11 70.45 66.27 68.36 ดีมาก 
5 บ้านหนองหลวง 5 71.2 60.9 66.05 ดี 
6 บ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม 8 62.75 65.56 64.15 ดี 
7 บ้านแสงภา 6 76 50.91 63.45 ดี 
8 บ้านนาแห้ว 7 65.28 58 61.64 ดี 
9 บ้านหนองหวาย 9 67.22 55.66 61.44 ดี 
10 บ้านถ้ ามูล 5 60.6 61.2 60.9 ดี 
11 บ้านเหมืองแพร่ 16 60.68 59.21 59.95 ดี 
12 บ้านหัวฝาย 3 51.33 65.16 58.25 ดี 
13 บ้านปลาบ่า 15 59.26 56.56 57.91 ดี 
14 บ้านห้วยลาด 4 54.5 52.12 53.31 ดี 
15 บ้านนาลานข้าว 3 60 45.66 52.83 ดี 
16 บ้านหนองแซง 1 57 48.5 52.75 ดี 
17 บ้านห้วยน้ าเมย 6 40.83 63.41 52.12 ดี 
18 บ้านนาลึ่ง 5 54 50.2 52.1 ดี 
19 ชุมชนบ้านนาพึง 8 46.25 56.12 51.18 ดี 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน 
ภาษาไทย 

รวมทั้ง 2 
ด้าน 

ความสามารถ
รวมท้ัง 2 ด้าน 

20 บ้านน้ าหมัน 7 49.85 52.21 51.03 ดี 
21 บ้านบง 2 51.5 50.25 50.87 ดี 

22 บ้านแก่ง 4 45 54.5 49.75 ดี 
23 บ้านหนองอุมลัว 7 49.28 49.85 49.57 ดี 
24 บ้านโคก 5 45.6 52.8 49.2 ดี 
25 บ้านวังยาว 2 51.5 46 48.75 ดี 
26 บ้านกลาง 3 44 52.33 48.16 ดี 
27 บ้านนาผักก้าม 4 36 59.62 47.81 พอใช้ 
28 บ้านศาลาน้อย 2 46.5 49 47.75 พอใช้ 
29 บ้านเหล่ากอหก 7 38.28 56.85 47.57 พอใช้ 
30 บ้านไฮตาก 3 37 57.33 47.16 พอใช้ 
31 บ้านโคนผง 6 40 54.25 47.12 พอใช้ 
32 บ้านกลาง 13 42.07 51.65 46.86 พอใช้ 
33 ด่านซ้าย 5 50.2 42.8 46.5 พอใช้ 
34 บ้านน้ าเย็น 10 36.7 54 45.35 พอใช้ 
35 อนุบาลด่านซ้าย 104 43.38 46.98 45.18 พอใช้ 
36 บ้านทับกี่ 12 38.83 50.83 44.83 พอใช้ 
37 บ้านหนองบง 23 40 48.41 44.2 พอใช้ 
38 บ้านห้วยทอง 8 43.12 45.25 44.18 พอใช้ 

39 บ้านโป่งชี 14 41.5 45.25 43.37 พอใช้ 
40 ชุมชนภูเรือ 37 38.54 47.16 42.85 พอใช้ 
41 บ้านห้วยมุ่น 13 42.92 42.53 42.73 พอใช้ 
42 บ้านปากแดง 13 45.46 39.96 42.71 พอใช้ 
43 บ้านหัวด่านนาปูน 3 27.33 57.83 42.58 พอใช้ 
44 บ้านแก่งเกลี้ยง 10 37.2 47.15 42.17 พอใช้ 
45 บ้านนามาลา 2 47.5 36.75 42.12 พอใช้ 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน 
ภาษาไทย 

รวมทั้ง 2 
ด้าน 

ความสามารถ
รวมท้ัง 2 ด้าน 

46 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 18 35.83 47.72 41.77 พอใช้ 
47 บ้านแก่งครก 3 29.66 52.16 40.91 พอใช้ 
48 บ้านตาดเสี้ยว 6 39.83 40.66 40.25 พอใช้ 
49 บ้านทุ่งเทิง 12 32.66 46.83 39.75 พอใช้ 
50 บ้านแก่งม่วง 3 33.33 44.5 38.91 พอใช้ 
51 บ้านปากหมัน 2 34.5 42.25 38.37 พอใช้ 
52 บ้านโคกงาม 26 36.65 40.07 38.36 พอใช้ 
53 บ้านห้วยตาด 1 16 60.5 38.25 พอใช้ 
54 บ้านนาข่า 6 28.16 47.66 37.91 พอใช้ 
55 บ้านป่าสะแข 4 29.5 45.62 37.56 พอใช้ 
56 บ้านห้วยติ้ว 5 36.2 38.9 37.55 พอใช้ 
57 บ้านนาทอง 2 33.5 40.75 37.12 พอใช้ 
58 บ้านกกโพธิ์วังก า 5 36.4 37.8 37.1 พอใช้ 
59 บ้านวังเวิน 9 35.11 38.16 36.63 พอใช้ 
60 บ้านนาเจริญ 4 27.25 45.75 36.5 พอใช้ 
61 บ้านบ่อเหมืองน้อย 2 40 32.25 36.12 พอใช้ 
62 บ้านแก่งม่วง 9 34 37.16 35.58 พอใช้ 
63 บ้านสองคอน 3 28.33 42.83 35.58 พอใช้ 
64 บ้านโป่ง 3 30.66 40 35.33 พอใช้ 
65 บ้านวังเป่ง 1 24 46 35 พอใช้ 

66 บ้านชั่งสี่ 1 29 40 34.5 พอใช้ 
67 บ้านห้วยน้ าผัก 2 34 35 34.5 พอใช้ 
68 บ้านนาดี 5 24.8 43.9 34.35 พอใช้ 
69 บ้านหัวนาแหลม 4 34 33.87 33.93 พอใช้ 
70 บ้านกกสะตี 10 30.7 36.95 33.82 พอใช้ 
71 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 24 42.33 33.16 พอใช้ 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน 
ภาษาไทย 

รวมทั้ง 2 
ด้าน 

ความสามารถ
รวมท้ัง 2 ด้าน 

72 บ้านนาทุ่ม 2 32 33.75 32.87 พอใช้ 
73 บ้านโป่งกวาง 5 32.2 32.9 32.55 พอใช้ 
74 บ้านแก่วตาว 3 22.66 40.83 31.75 พอใช้ 
75 บ้านทุ่งน้ าใส 6 27.33 35.33 31.33 พอใช้ 
76 บ้านหินสอ 2 21.5 40.75 31.12 พอใช้ 
77 บ้านนาคูณ 4 28.5 33.75 31.12 พอใช้ 
78 บ้านตูบค้อ 14 30.78 30.78 30.78 พอใช้ 
79 บ้านโพนสูง 6 22.16 38.5 30.33 พอใช้ 
80 บ้านลาดค่าง 1 27 33.5 30.25 พอใช้ 
81 บ้านน้ าพุ 5 30.6 29.2 29.9 พอใช้ 
82 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 5 29.2 30.6 29.9 พอใช้ 
83 บ้านห้วยลาด 2 31.5 28.25 29.87 พอใช้ 
84 บ้านหินแลบ 5 30.6 27 28.8 พอใช้ 
85 บ้านหนองผือ 4 25 32.37 28.68 พอใช้ 
86 บ้านปางคอม 2 34 23.25 28.62 พอใช้ 
87 บ้านนาหมูม่น 3 19.66 37.16 28.41 ปรับปรุง 
88 บ้านท่อน 3 31 25.83 28.41 ปรับปรุง 
89 บ้านน้ าพุง 5 27.6 28.9 28.25 ปรับปรุง 
90 บ้านซ าทอง 5 20.2 35.4 27.8 ปรับปรุง 
91 บ้านนาขามป้อม 2 27.5 27.5 27.5 ปรับปรุง 
92 บ้านถ้ าพระ 5 19.2 34.1 26.65 ปรับปรุง 
93 บ้านผึ้ง 3 18 33 25.5 ปรับปรุง 
94 บ้านห้วยปลาฝา 2 22 28.25 25.12 ปรับปรุง 
95 บ้านร่องจิก 5 21 28.8 24.9 ปรับปรุง 
96 บ้านห้วยผักเน่า 3 25 22.66 23.83 ปรับปรุง 
97 บ้านป่าม่วง 4 22 24.62 23.31 ปรับปรุง 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามวิชา 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน 
ภาษาไทย 

รวมทั้ง 2 
ด้าน 

ความสามารถ
รวมท้ัง 2 ด้าน 

98 บ้านกกจาน 4 20.5 25.12 22.81 ปรับปรุง 
99 บ้านแก่งแล่น 4 18.75 20.75 19.75 ปรับปรุง 
100 บ้านวังบอน 1 18 21 19.5 ปรับปรุง 
101 บ้านกกเหี่ยน   0 0 0 ปรับปรุง 

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97 
 
 
ตารางที ่28   สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน  

      สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

จ านวน
โรงเรียน 

กลุ่มคุณภาพ (รวมความสามารถ 2 ด้าน) 
สีเขียว สีเหลือง สีด า สีแดง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
101 21 20.79 17 16.83 27 26.73 36 35.64 
 
จากตารางที่ 27 และตารางที่ 28 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    

ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การ
จัดกลุ่มคุณภาพ รวมความสามารถ 2 ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการจัดระดับคุณภาพอยู่ในกลุ่มสีแดง จ านวน 
36  โรงเรียน (ร้อยละ 35.64) กลุ่มสีด า จ านวน 27 โรงเรียน (ร้อยละ 26.73) กลุ่มสีเขียว จ านวน 21 โรงเรียน 
(ร้อยละ 20.79) และกลุ่มสีเหลือง จ านวน 17 โรงเรียน (ร้อยละ 16.83) 
  ซึ่งจากผลการจัดระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง จ าแนกตาม
เกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสีแดง น าเสนอในรูปของแผนภูมิที่ 9 ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่9    สรุปผลการจัดระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ของโรงเรียน  

      สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ 
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สรุปผลการประเมิน  
 

   การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สรุปผลได้ดังนี้  
 

      1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
  1.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า ผลการประเมินรวมความสามารถมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ 50 คือ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้านร้อยละ 43.32 เมื่อจ าแนกเป็นรายความสามารถ 
ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถด้านคณิตศาสตร์  40.60  ความสามารถด้านภาษาไทย 46.04 
ตามล าดับ 
  1.2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                     
ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรวมความสามารถ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ -0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายความสามารถ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ +0.13  ส่วนความสามารถด้านภาษาไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ -1.42 
        2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่ม
โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
                   พบว่า ไม่มีกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน สูงกว่าร้อยละ 50 
และกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของรวมความสามารถสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนโคก
งาม กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า  และกลุ่มโรงเรียนอ าเภอนาแห้ว 

 

       3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ
โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
ในแต่ละความสามารถ 
                   3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

  บทที่ 4 
           สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 54 

 

 
 
ความสามารถรวมทั้งสองด้าน จ านวน 101 โรง พบว่า พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการจัดระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ จ านวน 64 โรงเรียน (ร้อยละ 63.37 ) รองลงมา คือ อยู่ในระดับดี จ านวน  22 โรงเรียน (ร้อยละ 
21.78) อยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 11 โรงเรียน (ร้อยละ 10.89) และโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีมาก  จ านวน  
4 โรงเรียน  (ร้อยละ  3.96) 
                    3.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่า มีผลการจัดระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 7 โรงเรียน (ร้อยละ 
6.93)  ระดับดี จ านวน 16 โรงเรียน (ร้อยละ 15.84) ระดับพอใช้ จ านวน 43  โรงเรียน (ร้อยละ 42.57)  และ
ระดับปรับปรุง จ านวน 20 โรงเรียน (ร้อยละ 19.80)  
                    3.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
ความสามารถด้านภาษาไทย พบว่า มีผลการจัดระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 โรงเรียน (ร้อยละ 
1.98)  อยู่ในระดับดี จ านวน 32 โรงเรียน (ร้อยละ 31.68) ระดับพอใช้ จ านวน 52 โรงเรยีน (ร้อยละ 51.49) 
และระดับปรับปรุง จ านวน 15 โรงเรียน (ร้อยละ 14.85) 

 
     4. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทียบกับ

ระดับประเทศจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2563 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
                   จ านวนร้อยละของโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 กับระดับประเทศ พบว่า โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับประเทศทุกรายความสามารถ จ านวน 27 โรงเรียน (ร้อยละ 26.73) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับประเทศบางรายความสามารถ จ านวน 15 โรงเรียน (ร้อยละ 14.85) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ
ทุกรายความสามารถ จ านวน  59 โรงเรียน (ร้อยละ 58.42)  

 
     5. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับ

ประเทศจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามรายความสามารถ 

         จ านวนร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับประเทศจ าแนกตามราย
ความสามารถ พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับ
ประเทศมากที่สุด จ านวน 38 โรงเรียน (ร้อยละ 37.62) รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
จ านวน 35 โรงเรียน (ร้อยละ 34.65)  
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     6. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ 

             จ านวนและร้อยละการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 101 โรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตาม
เกณฑ์การจัดกลุ่มคุณภาพ รวมความสามารถ 2 ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการจัดระดับคุณภาพอยู่ในกลุ่มสี
แดง จ านวน 36  โรงเรียน (ร้อยละ 35.64) กลุ่มสีด า จ านวน 27 โรงเรียน (ร้อยละ 26.73) กลุ่มสีเขียว จ านวน 
21 โรงเรียน  (ร้อยละ 20.79) และกลุ่มสีเหลือง จ านวน 17 โรงเรียน (ร้อยละ 16.83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอ้างอิง 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562. เอกสำรนิเทศที่ 8/2562.  
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ. คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรยีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563.  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน.  
ส ำนักำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, กระทรวงศึกษำธิกำร. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3.  

http://nt.obec.go.th/ ค้นเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564.  
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รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2563

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของเขตพพชนทรท (Local01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลสชงกชดยยอย (เขตพพชนทรท)

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :

สชงกชดยยอย : สชงกชด :

จชงหวชด :

ภาค :

ศศกษาธมการภาค 

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :จสานวนโรงเรรยนทรทเขผาสอบ :

สสสนนกงสนเขตพพพนทททกสรศศกษสประถมศศกษส (สพป.)

 101

เลย สสสนนกงสนศศกษสธธกสรภสค 10

ตะวนนออกเฉทยงเหนพอ

850 คน(ปกตธ:702 คน, พธเศษ:144 คน, Walk-in: 4 คน)

สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนพนพพพนฐสน

แหยง

สพป.เลย เขต 3

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท
จชงหวชด

ประเทศ
สชงกชดศศกษาธมการภาค

(N=3) (N=12) (N=183)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคยมคคณภาพ*

 40.60

 19.31

 36.36

 16.81

 41.76

 18.98

 41.30

 19.32

 40.47

 19.13ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
พอใชช พอใชช-

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคยมคคณภาพ*

 46.04

 16.78

 43.72

 17.14

 48.33

 17.72

 47.76

 17.35

 47.46

 17.58ดผานภาษาไทย (Thai Language)
พอใชช พอใชช-

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคยมคคณภาพ*

 43.32

 32.92

 40.04

 30.58

 45.05

 33.33

 44.53

 33.22

 43.97

 33.23รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
พอใชช พอใชช-

หมายเหตค : * กลคยมดรมาก หมสยถศง คะแนนอยยยใน 10% แรก กลคยมดร หมสยถศง คะแนนสยงกวยสหรพอเทยสกนบคะแนนเฉลททย แตยไมยอยยยใน 10% แรก กลคยมพอใชผ หมสยถศง คะแนนตสทสกวยสคะแนนเฉลททย
 แตยไมยอยยยใน 10% สสดทชสย กลคยมปรชบปรคง หมสยถศง คะแนนอยยยใน 10% สสดทชสย คะแนนเฉลททย แตยไมยอยยยใน 10% สสดทชสย กลคยมปรชบปรคง หมสยถศง คะแนนอยยยใน 10% สสดทชสย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของเขตพพชนทรท ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ
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ควสมสสมสรถดชสนคณธตศสสตรร ควสมสสมสรถดชสนภสษสไทย รวม 2 ดชสน

เขตพพพนททท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค สนงกนด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 92  13.10 144  20.51 285  40.59 181  25.78

ความสามารถดผานภาษาไทย 84  11.96 222  31.62 254  36.18 142  20.22

รวม 2 ดผาน 72  10.25 181  25.78 306  43.58 143  20.37

หมสยเหตส : จสสนวนนนกเรทยนทททเขชสสอบในแตยละดชสนอสจมทจสสนวนไมยเทยสกนบนนกเรทยนทททเขชสสอบทนพงหมดและอสจไมยเทยสกนนทนพง 2 ดชสน เนพทองจสกมทผยชเขชสสอบบสงคนเขชสสอบเพทยงวธชสใดวธชสหนศทง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  40.60 n

 39.02 จสสนวนและพทชคณธต nสาระทรท 1
 38.77 ค 1.1 เขชสใจควสมหลสกหลสยของกสรแสดงจสสนวน ระบบจสสนวน กสรดสสเนธนกสรของจสสนวนผลทททเกธดขศพนจสกกสรดสสเนธนกสร สมบนตธของกสรดสสเนธนกสร และนสสไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรทยบเททยบและเรทยงลสสดนบจสสนวนนนบไมยเกธน 100,000 จสกสถสนกสรณรตยสง ๆ  46.37 n

2. ป.3/4 เปรทยบเททยบเศษสยวนทททตนวเศษเทยสกนน โดยทททตนวเศษนชอยกวยสหรพอเทยสกนบตนวสยวน  26.88 n

3. ป.3/9 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหส 2 ขนพนตอนของจสสนวนนนบไมยเกธน 100,000 และ 0  31.71 n

4. ป.3/10 หสผลบวกของเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนน และผลบวกไมยเกธน 1 และหสผลลบ ของเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนน  51.11 n

5. ป.3/11 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหส กสรบวกเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนนและ ผลบวกไมยเกธน 1 และโจทยรปปญหส กสรลบเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนน  58.07 n

 40.73 ค 1.2 เขชสใจและวธเครสะหรแบบรยป ควสมสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสสดนบและอนสกรม และนสสไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสจสสนวนทททหสยไปในแบบรยปของ จสสนวนทททเพธทมขศพนหรพอลดลงทท ละเทยส ๆ กนน  40.73 n

 41.46 กสรวนดและเรขสคณธต nสาระทรท 2
 38.62 ค 2.1 เขชสใจพพพนฐสนเกททยวกนบกสรวนด วนดและคสดคะเนขนสดของสธทงทททตชองกสรวนด และนสสไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบเงธน  47.95 n

2. ป.3/2 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบเวลส และระยะเวลส  34.47 n

3. ป.3/5 เปรทยบเททยบควสมยสวระหวยสงเซนตธเมตรกนบมธลลธเมตร เมตรกนบเซนตธเมตร กธโลเมตรกนบเมตร จสกสถสนกสรณรตยสง ๆ  58.91 n

4. ป.3/6 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบควสมยสว ทททมทหนยวยเปปนเซนตธเมตร และมธลลธเมตร เมตรและเซนตธเมตร กธโลเมตรและเมตร  17.27 n

5. ป.3/9 เปรทยบเททยบนสพสหนนกระหวยสงกธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม จสกสถสนกสรณรตยสง ๆ  42.06 n

6. ป.3/10 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบนสพสหนนกทททมทหนยวยเปปน กธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม  42.89 n

7. ป.3/13 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบปรธมสตรและควสมจสทททมทหนยวย เปปนลธตรและมธลลธลธตร  28.79 n

 59.47 ค 2.2 เขชสใจและวธเครสะหรรยปเรขสคณธต สมบนตธของรยปเรขสคณธต ควสมสนมพนนธรระหวยสงรยปเรขสคณธตและทฤษฎทบททสงเรขสคณธต และนสสไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสรยปเรขสคณธตสองมธตธทททมทแกนสมมสตร และจสสนวนแกนสมมสตร  59.47 n

 44.66 สถธตธและควสมนยสจะเปปน nสาระทรท 3
 44.66 ค 3.1 เขชสใจกระบวนกสรทสงสถธตธ และใชชควสมรยชทสงสถธตธในกสแกชปปญหส nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขทยนแผนภยมธรยปภสพ และใชชขชอมยลจสกแผนภยมธรยปภสพในกสรหสคสสตอบ ของโจทยรปปญหส  41.71 n

2. ป.3/2 เขทยนตสรสงทสงเดทยวจสกขชอมยลทททเปปนจสสนวนนนบ และใชชขชอมยลจสกตสรสง ทสงเดทยวในกสรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส  50.55 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  46.04 n

 48.46 ท 1.1 ใชชกระบวนกสรอยสนสรชสงควสมรยชและควสมคธดเพพทอนสสไปใชชตนดสธนใจ แกชปปญหสในกสรดสสเนธนชทวธต และมทนธสนยรนกกสรอยสน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธธบสยควสมหมสยของคสสและขชอควสมทททอยสน  42.68 n

2. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเชธงเหตสผลเกททยวกนบเรพทอง  46.51 n

3. ป.3/4 ลสสดนบเหตสกสรณรและคสดคะเนเหตสกสรณรจสกเรพทองทททอยสน โดยระบสเหตสผลประกอบ  49.44 n

4. ป.3/5 สรสปควสมรยชและขชอคธดจสกเรพทองทททอยสนเพพทอนสสไปใชชในชทวธตประจสวนน  50.48 n

5. ป.3/7 อยสนขชอเขทยนเชธงอธธบสยและปฏธบนตธตสมคสสสนทงหรพอขชอแนะนสส  60.79 n

6. ป.3/8 อธธบสยควสมหมสยของขชอมยลจสกแผนภสพ แผนททท และแผนภยมธ  40.87 n

 51.57 ท 2.1 ใชชกระบวนกสรเขทยนเขทยนสพทอสสร เขทยนเรทยงควสม ยยอควสม และเขทยนเรพทองรสวในรยปแบบตยสง ๆ เขทยนรสยงสนขชอมยลสสรสนเทศและรสยงสนกสรศศกษสคชนควชสอยยสงมทประสธทธธภสพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขทยนบรรยสยเกททยวกนบสธทงใดสธทงหนศทงไดชอยยสงชนดเจน  41.78 n

2. ป.3/4 เขทยนจดหมสยลสครย  58.56 n

3. ป.3/5 เขทยนเรพทองตสมจธนตนสกสร  53.58 n

 40.25 ท 3.1 สสมสรถเลพอกฟปงและดยอยยสงมทวธจสรณญสณ และพยดแสดงควสมรยช ควสมคธด และควสมรยชสศกในโอกสสตยสง ๆ อยยสงมทวธจสรณญสณและสรชสงสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสสระสสสคนญจสกกสรฟปงและกสรดย  47.77 n

2. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเกททยวกนบเรพทองทททฟปงและดย  32.72 n

 46.38 ท 4.1 เขชสใจธรรมชสตธของภสษสและหลนกภสษสไทย กสรเปลททยนแปลงของภสษสและพลนงของภสษส ภยมธปปญญส ทสงภสษส และรนกษสภสษสไทยไวชเปปนสมบนตธ ของชสตธ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขทยนสะกดคสสและบอกควสมหมสยของคสส  37.11 n

2. ป.3/2 ระบสชนธดและหนชสทททของคสสในประโยค  48.88 n

3. ป.3/4 แตยงประโยคงยสย ๆ  56.19 n

4. ป.3/5 แตยงคสสคลชองจองและคสสขวนญ  40.73 n

5. ป.3/6 เลพอกใชชภสษสไทยมสตรฐสนและภสษสถธทนไดชเหมสะสมกนบกสลเทศะ  48.05 n

 33.04 ท 5.1 เขชสใจและแสดงควสมคธดเหหน วธจสรณรวรรณคดทและวรรณกรรมไทยอยยสงเหหนคสณคยส และนสสมสประยสกตรใชชในชทวธตจรธง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสขชอคธดทททไดชจสกกสรอยสนวรรณกรรมเพพทอนสสไปใชชในชทวธตประจสสวนน  32.38 n

2. ป.3/3 แสดงควสมคธดเหหนเกททยวกนบวรรณคดททททอยสน  33.70 n

รวม 2 ดผาน  43.32 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตยละความสามารถ

ชยวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตยละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

67.5 - 100135 - 20068 - 10068 - 10067 - 100 67 - 100ดทมสก

48 - 67.4996 - 134.9949 - 67.9949 - 67.9947 - 66.99 47 - 66.99ดท

28.5 - 47.9957 - 95.9930 - 48.9930 - 48.9927 - 46.99 27 - 46.99พอใชช

0 - 28.490 - 56.990 - 29.990 - 29.990 - 26.99 0 - 26.99ปรนบปรสง
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คณะผู้จัดท ำ 
 
 

 ที่ปรึกษำ 

1.  นำยประสิทธิ์  ค ำกิ่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
2.  นำยปรีชำ  ทัพใหญ่      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
3.  นำยนิสิต  สำยโยค  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
4.  นำงญำณิศำ  อยู่งำน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

    5. นำงพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 

    1.  นำงศิริพร  อุ่นแก้ว    ศึกษำนิเทศก์/ กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
    2.  นำงสำวสุพัตรำ  สิงห์สถิตย์   ศึกษำนิเทศก์/ กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 

บริหำรกำรจัดสอบ 

    1.  นำงพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    2.  นำงนวพร  สุขประเสริฐ     ศึกษำนิเทศก์     
    3.  นำงเพชรี  ชัยมูล      ศึกษำนิเทศก์ 
    4.  นำงศิริพร  อุ่นแก้ว     ศึกษำนิเทศก์     
    5.  นำงสำวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษำนิเทศก ์    
    6.  นำยณฐพรต  เพ็งสำย              ศึกษำนิเทศก์     
    7.  นำงสำวสุมำลี  กันธุ     ศึกษำนิเทศก์ 
    8.  นำงสำวสุพัตรำ  สิงห์สถิตย์     ศึกษำนิเทศก์ 
 

วิเครำะห์และประมวลผลข้อมลู 

/เขียนรำยงำน/ตรวจ/ทำน 

        

 นำงศิริพร  อุ่นแก้ว  ศึกษำนิเทศก์/ กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

 

ออกแบบปก 
          
 นำงสำวสุพัตรำ  สิงห์สถิตย์ ศึกษำนิเทศก์/ กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


