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ค าน า 
  
    ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ที่สามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้ท าการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ กับผู้เรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT)                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ สรุป ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ในความสามารถพ้ืนฐาน  2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้มีการประเมินนักเรียนเพ่ือจะเป็นข้อมูลส าคัญที่
สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา และน าไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร นอกจากนี้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต่อไป       

ภายในรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จะสรุปถึงผลการทดสอบ และผลการเปรียบเทียบ                            
ผลการทดสอบ ระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด 
ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการระดับ
ศูนย์สอบ และระดับสนามสอบที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึด
แนวทางตามคู่มือการจัดสอบ ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่
แท้จริงของนักเรียน สามารถน าไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างดีต่อไป และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาส นี้ 

   หวังอย่างยิ่ งว่ารายงานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                 
ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 

 
(นายภูมิพัทธ เรืองแหล่) 
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บทสรุป 
  

 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ และเพ่ือเปรียบเทียบผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้  คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 153 โรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งหมด 2,762 คน (ปกติ : 2,313 คน, พิเศษ : 435 คน, Walk-in: 14 คน)  
เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย              
1)  แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 2)  แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล            
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ NT Access โดยการหา
ค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 1) ค่าเฉลี่ยร้อยละด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ และรวมความสามารถสองด้าน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับศึกษาธิการภาค ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 2) ค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนก
คะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน และรวมความสามารถสองด้าน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ศึกษาธิการภาค ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้   
   1. ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ พบว่า โดยรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าทุกระดับ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.99)  

 2. ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ พบว่า โดยรวม
ระดับเขตพ้ืนที่ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.99) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
45.70) 1.29 เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกด้าน ดังนี้                  
ด้านภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 0.64 และด้านคณิตศาสตร์ระดับ               
เขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 1.94 
 3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทั้งสองด้าน    
คิดเป็นร้อยละ 46.99 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อพิจารณาความสามารถเป็นรายด้านเรียงตามคะแนนเฉลี่ย
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ร้อยละสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 47.10 และความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.88 ตามล าดับ ซ่ึงความสามารถทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  
 4. ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
    ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านคณิตศาสตร์  จากการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 46.88                
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละสูงสุด คือ มาตรฐาน ค 
1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง (63.75) อยู่ในระดับคุณภาพดี 
ส่วนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา (37.39) อยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้                    
     ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านภาษาไทยจาก                    
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.10 อยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้  เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละสูงสุด คือ มาตรฐาน ท 3.1 
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ (59.40) อยู่ในระดับคุณภาพดี ส่วนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (39.67) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้      

5. ผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1พบว่า คะแนนเฉลี่ย                  
ร้อยละสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง (66.8) บ้านโจดใหญ่(64.87)                    
บ้านโนนท่อนวิทยา (64.26) บ้านโนนเขวา (60.09) และโรงเรียนบ้านดอนบม (58.11) และคะแนนเฉลี่ย                 
ร้อยละต่ าสุด 5 ล าดับ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (22.25) บ้านดอนช้าง (21.75) บ้านดอนยาง (20.33)                   
บ้านกุดนางทุย (19.37) และโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ (18) 

6. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับ 
ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า  
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ โรงเรียน                   
บ้านโนนท่อนวิทยา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.26 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน                    
บ้านโนนเรือง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.62 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน              
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.8 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านกุดนางทุย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 19.37 

ค
 11  
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 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนชุมชน
บ้านพรหมนิมิต คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  55.18 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน                          
บ้านดอนยาง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.33 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 4 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้านดอนบม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.11 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 27.07 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน             
บ้านโนนเขวา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.09 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.62 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 โรงเรียนสนามบิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.57 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  8 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน                          
บ้านนาฝายนาโพธิ์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.88 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน                
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.51 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน       
บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.45 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ 
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.45 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.87 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาล้อม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
25.87 
 7. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรยีน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
รวมทั้ง 2 ด้าน ระดับประเทศ 45.70)  
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ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด 

และระดับประเทศ 
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2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที ่และระดับประเทศ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 

สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษา ต้องมี
การพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21" ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่                
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) การสื ่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กระทรวงศึ กษาธิการ ก าหนดนโยบายและจุ ดเน้ น เพ่ื อให้ การบริหารจั ดการศึ กษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 
ในระดับประถมศึกษา มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียน
ภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้แก้ปัญหาได ้

ในปีการศึกษา 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ทุกคนจากโรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุมระดมความคิดเพ่ือก าหนด
กรอบโครงสร้างของเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งกรอบโครงสร้างนี้ นอกจากจะใช้เพ่ือการสร้าง
เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้นิยามและตัวชี้วัดที่ร่วมกันก าหนดขึ้นนี้ ไปวางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ผลการประเมิน
ที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ               
เชิงนโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดับสถานศึกษา 
โดยได้จัดท าคู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติขึ้น  เพ่ือใช้ เป็นแนวทางให้                 
การด าเนินการสอบเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน อันจะท าให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถของนักเรียนต่อไป 
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  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับมอบหมายจากส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นศูนย์สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2562 โดยประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทุกสังกัดพร้อมกันในวันที่ 4 มีนาคม 2563 
และประกาศผลสอบทางระบบ NT Access เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้วิเคราะห์ผลการสอบ สรุปผล และจัดท ารายงานผลการทดสอบ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 นี้ จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนด
นโยบาย เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในปีต่อไป       

1.2  วัตถุประสงค ์

  1.2.1 เพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับ
สถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
  1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
ระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  ระดับศึกษาธิการภาค 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

1.3  กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่มี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 153 โรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 จ านวนทั้งหมด 2,762 คน (ปกติ : 2,313 คน, พิเศษ : 435 คน, Walk-in: 14 คน) 

1.4  นิยามศัพท ์

  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและแปลงจาก
สถานการณ์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้ เป็นปัญหา               
เชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical problem) การใช้ทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด 
หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจรณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ประเมินและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
และสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพ่ือน าไปสู่การหา
ผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/พยากรณ์สถานการณ์ปัญหาหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ 
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   ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง น าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและรู้เท่าทันสื่อ 
ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสารสนเทศรายงานผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ด้านความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ 
ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับน าไปใช้ในการนิเทศ การก ากับ  
ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  1.5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.5.3 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงได้ข้อมูลที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของผู้เรียน น าไปใช้วางแผน
ด าเนินงาน การนิเทศภายใน การติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ตามนโยบายให้สูงขึ้น  
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บทที่ 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

แนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2562 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้แนวคิดหลัก 3 แนวคิด ในการบริหารจัดการ ได้แก่ แนวคิด
เกี่ ยวกั บความสามารถพ้ื นฐานของผู้ เรี ยน (Primary Capability) แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการกระจายอ านาจ 
ในการบริหารจัดการ (Decentralization) และแนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency)  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Primary Capability) 
ความสามารถพ้ืนฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนนี้ เป็นความสามารถ 

ที่วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดแนวทางในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ว่าเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมิน รวมทั้งแนวคิดใน              
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่าความสามารถพ้ืนฐานเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเรียนรู้ เนื้อหา
ความรู้เชิงบูรณาการ โดยในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุสมรรถนะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้ 3 ด้าน (3Rs) ได้แก่ การอ่าน 
(Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ดังภาพ 
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ดังนั้น ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Primary Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จึงประกอบด้วย ความสามารถตามกรอบตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Student Outcomes) จาก
แนวคิดในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและแปลง

จากสถานการณ์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้ เป็น 
ปัญ ห าเชิ งคณิ ตศาสตร์  (Mathematical problem) การใช้ ทั กษ ะการคิ ดค าน วณ  การแก้ปั ญ ห า  
การเชื่อมโยง การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการให้ เหตุผล  
โดยอาศัยข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจรณาไตร่ตรอง  
อย่างรอบคอบ ประเมินและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพ่ือน าไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย /คาดการณ์/พยากรณ์
สถานการณ์ปัญหาหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวน 

ในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์

ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
สาระท่ี 2 การวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด 
สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 

และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
สาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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2) ความสามารถด้านภาษาไทย 
ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
น าเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและรู้เท่าทัน
สื่อ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม โดยมี
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ (Decentralization) 
การบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562  นี้ ส านักงานณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังศูนย์สอบทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่                    
การวางแผน การด าเนินงานบริหารจัดการ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ โดยมีแนวคิดส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 

2.2.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจ คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากภาครัฐ

ส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปด าเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะ
ภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการหรือ เป็นการถ่ายโอนโดยยึด
พ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการด าเนินการ 
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2.2.2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ใน

ระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องท า เท่าที่
จ าเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนส่วนภูมิภาค ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น 
การกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลาย มีความ
ต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และ
ทรัพยากรที่จ ากัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการ ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนภูมิภาคได้ทันต่อเหตุการณ์ 
และตรงกับความต้องการของส่วนภูมิภาค โดยการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค จะ
ด าเนินการกระจายในสิ่ง ต่อไปนี้ 

1) การกระจายหน้าที่ เป็นการกระจายภารกิจหน้าที่จากส่วนกลางที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับ
ส่วนภูมิภาค ให้ส่วนภูมิภาครับผิดชอบด าเนินการเอง 

2) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจด าเนินการ  
ตามหน้าที่ ที่ส่วนกลางกระจายไปให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 

3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสม ให้กับส่วนภูมิภาค 

4) การกระจายความรับผิดชอบ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่ ที่รัฐกับ
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบ 

5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อม  ที่มีอยู่ ในส่วนกลางให้กับ 
ส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้างขีดความสามารถให้แก่ส่วนภูมิภาค เป็นการท าให้ส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจัดการส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency) 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ถือเป็นการประเมินคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน

ในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การบริหารจัดการสอบจึงจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเชื่อ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการทดสอบครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ เพ่ือความโปร่งใส               
ในการบริหารจัดการสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดสนามสอบ 
ศูนย์สอบจัดสนามสอบ โดยก าหนด 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 1 สนามสอบ (กลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนอาจเรียกชื่อต่างกัน เช่น ศูนย์เครือข่าย กลุ่มคุณภาพ กลุ่มโรงเรียน เป็นต้น) โดยก าหนดให้
โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จะต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ทั้งนี้ให้ศูนย์สอบเป็นผู้พิจารณาเลือกโรงเรียน
ในกลุ่มที่มีความพร้อม ความเหมาะสมเพ่ือเป็นสนามสอบ หากมีความจ าเป็น เช่น โรงเรียนมีนักเรียนจ านวนมาก 
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หรือนักเรียนเดินทางมาสอบล าบาก อาจให้โรงเรียนเหล่านี้ เป็นสนามสอบก็ได้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบแต่ต้องค านึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ 

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบกรรมการ

กลาง กรรมการคุมสอบ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ กรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบนักการ
ภารโรง และกรรมการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ 
ต้องมาจากต่างสถานศึกษา หรือ ต่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ โดยใช้วิธีการหมุนเวียนหรือ
สลับกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบแต่ต้องค านึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ 

3) การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
การจัดรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบนั้น ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานจะมีระบบการขนส่งเอกสารที่มีความเคร่งครัดและปลอดภัยสูง 
3.1) ในการรับส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบในทุกศูนย์สอบ จะต้องให้ผู้ประสานงาน

ระดับศูนย์สอบเป็นผู้ลงนามทุกครั้ง และศูนย์สอบเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้ในห้อง
มั่นคงหรือห้องที่ปิดมดิชิด มีผู้ที่คอยดูแลตลอดเวลา 

3.2) ศูนย์สอบส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ 
ให้กับประธานสนามสอบหรือตัวแทน ในตอนเช้าของวันสอบ 

3.3) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานสนามสอบหรือตัวแทนที่มีหน้าที่รับ –ส่ง
กระดาษค าตอบระดับสนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบน าซองกระดาษค าตอบส่งมอบให้ศูนย์สอบ 

3.4) ศูนย์สอบตรวจสอบความเรียบร้อยของซองกระดาษค าตอบ บรรจุลงในกล่อง พร้อม
ส่งมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4) กล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
การบรรจุแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ

บรรจุแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ใส่ซองแยกเป็นรายวิชา และน าซองข้อสอบทั้ง 2 วิชา มาจัดชุดแยกเป็นราย
ห้องสอบและบรรจุใส่กล่อง โดยกล่องบรรจุแบบทดสอบต้องแข็งแรง และปิดผนึกด้วยเทปกาว อนุญาตให้ประธาน
สนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบ ต่อหน้าตัวแทนกรรมการคุมสอบ 

5) การติดตามการบริหารการประเมิน 
5.1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ห รื อ ห น่ ว ย งาน ต้ น สั งกั ด ขอ งส ถาน ศึ กษ าที่ เข้ า ร่ ว ม ก ารท ด สอบ  ท าก ารติ ด ต าม ต รวจ เยี่ ย ม 
การประเมินตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะสุ่มตรวจ
เยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบ ในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

5.2) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 
 

 

8 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

2.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้บุคลากรประจ าสนามสอบทุกท่านปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด เพ่ีอให้การ
ทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการ 
 

3.1  กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่มี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 153 โรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 
จ านวนทั้งหมด 2,762 คน (ปกติ : 2,313 คน, พิเศษ : 435 คน, Walk-in: 14 คน) 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 แสดง

รายละเอียดดังตาราง 
3.2.1 ความสามารถด้านคณติศาสตร์ มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) 
รวม 
(ข้อ) เลือกตอบ 

เขียน
ตอบสั้น 

แสดง
วิธีท า 

สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ      

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน
และการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

     

ค 1.1 ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ 

น าไปใช้ 1   1 

ค 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงล าดับ จ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ 

น าไปใช้ 2   2 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสมัพันธ์ระหว่าง การด าเนินการต่าง ๆ และใช้
การด าเนินการในการแก้ปญัหา 

     

ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

วิเคราะห ์ 3   3 

ค 1.2 ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
และโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่ง แสนและศูนย์
พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบและสร้าง
โจทย์ได ้
 
 

วิเคราะห ์ 4 1  5 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) 
รวม 
(ข้อ) เลือกตอบ 

เขียน
ตอบสั้น 

แสดง
วิธีท า 

สาระที่ 2 การวัด      

มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด      

ค 2.2 ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการช่ัง  
การตวง เงิน และเวลา 
 

     

- ความยาว วิเคราะห ์ 1  1 2 
- ชั่ง วิเคราะห ์ 1   1 
- ตวง วิเคราะห ์ 1 1  2 

 

หมายเหตุ: การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน 
 ข้อสอบเขียนตอบ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเป็น 0, 4 คะแนน 
 ข้อสอบแสดงวิธีท า คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน 
 รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาท า 90 นาที 
 

3.2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย มีกรอบโครงสร้างในการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) รวม 
จ านวน

ข้อ 
เลือกตอบ 

หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัย   
รักการอ่าน 
ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน เข้าใจ 2     2 
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่อง 

วิเคราะห ์ 2     2 

ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

วิเคราะห ์ 2     2 

ป.3/5 สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

น าไปใช้ 1     
2 

วิเคราะห ์ 1     

ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัตติามค าสั่ง 
หรือข้อแนะน า 

น าไปใช้ 1     
2 

เข้าใจ 1     
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่และแผนภมู ิ
 

น าไปใช้ 1     
2 

วิเคราะห ์ 1     
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับ

พฤติกรรม 

รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) รวม 
จ านวน

ข้อ 
เลือกตอบ 

หลาย
ค าตอบ 

เชิงซ้อน ตอบสั้น 
ตอบ
อิสระ 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
อย่างชัดเจน 

วิเคราะห ์    1  1 

ป.3/4 เขียนจดหมายลาคร ู เข้าใจ    1  1 

ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ สร้างสรรค ์     1 1 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ป.3/2 บอกสาระส าคญัจากการฟงั และการด ู เข้าใจ 1     1 

ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห ์ 1     1 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมปิัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัตขิองชาติ 

ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
เข้าใจ 1     

2 
วิเคราะห ์ 1     

ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
น าไปใช้ 1     

2 
วิเคราะห ์ 1     

ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 
เข้าใจ 1     

2 
วิเคราะห ์ 1     

ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ สร้างสรรค ์    1  1 
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

วิเคราะห ์ 1     
2 

น าไปใช้ 1     
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประเมินค่า 1     
2 

วิเคราะห ์ 1     

ป.3/3 แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับวรรณคดีที่อ่าน 
วิเคราะห ์ 1     

2 
ประเมินค่า 1     
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หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน  : การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบภาษาไทย ดังนี้ 
 ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน 
 ข้อสอบเขียนตอบสั้น ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเป็น 0, 2.5, 5 คะแนน 
 ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3.5, 7 คะแนน 
  รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาท า 60 นาที 

3.3 ตารางสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก าหนดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 รายละเอียดตาม
ตารางสอบ ดังนี้ 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 09.00 – 10.30 น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 90 นาที 

พัก 30 นาที 
11.00 – 12.00 น. ความสามารถด้านภาษาไทย 60 าท ี

3.4 ประกาศผลการสอบ 
     ประกาศผลการสอบวันที่ 30 เมษายน 2563 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบ NT Access โดยการหาค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 
 3.5.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ และรวมความสามารถสองด้าน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับศึกษาธิการภาค ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 3.5.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามตัวชี้วัดรายด้าน ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ และรวม
ความสามารถสองด้าน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับศึกษาธิการภาค ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

3.6 การรายงานผลการสอบ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะรายงานผลการสอบให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบ โรงเรียน ศูนย์สอบ
หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และประเทศ ผ่านระบบ NT Access โดยแบบรายงานผล             
การสอบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ค่าสถิติผลการสอบรายด้านและภาพรวม ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกเปรียบเทียบตามระดับต่าง ๆ คะแนนสอบรายตัวชี้วัดและ
ระดับคุณภาพรายด้าน เป็นต้น 
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3.6.1 การรายงานระดับบุคคล 
         ผู้เรียนสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะ

แสดงแบบรายงาน ได้แก ่
 

   Student 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของนักเรียน 

3.6.2 การรายงานระดับโรงเรียน 
    สถานศึกษาสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของสถานศึกษา 

ประกอบด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
    School 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯของโรงเรียน 
    School 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯของโรงเรียน 
    School 03: แบบรายงานผลการประเมินฯของนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละด้าน 
    School 04: แบบรายงานผลการประเมินฯของนักเรียนจ าแนกรายบุคคลในแต่ละตัวชี้วัด 
    School 05: แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
    School 06: แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
    School 07: แบบรายงานผลการประเมินฯเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยนักเรียน 
    School 09: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯจ าแนกนักเรียนรายคน 

3.6.3 การรายงานระดับศูนย์สอบหรือเขตพื้นที่การศึกษา 
         ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนโดยรหัสผู้ เข้าใช้และรหัสผ่านของศูนย์สอบ 

ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
    Local 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
    Local 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯ ของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
    Local 03: แบบรายงานผลการประเมินฯ จ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
    Local 04: แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
    Local 05: แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
    Local 06: แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 
    Local 07: แบบรายงานผลการเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
    Local 09: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯ จ าแนกตามโรงเรียน 

3.6.4 การรายงานระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
         ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของจังหวัดหรือ

ศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
    Province 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของจังหวัด (เขตพ้ืนที่) 
    Province 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯ ของจังหวัด (เขตพ้ืนที่) 
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    Province 03: แบบรายงานผลการประเมินฯ จ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
    Province 04: แบบรายงานผลจ าแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
    Province 05: แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
    Province 06: แบบรายงานจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมินฯ 

    Province 07: แบบรายงานผลการเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
    Province 09: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯ จ าแนกตามโรงเรียน 

3.7 การแปลผลข้อมูล 

 การตัดสินระดับคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละความสามารถ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ 
ระดับ

คุณภาพ 
ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภาพ 

ด้านคณิตศาสตร์ (ร้อยละ) ด้านภาษาไทย (ร้อยละ) รวมทั้ง 2 ด้าน 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

ดีมาก 71 – 100   71 – 100   71 – 100   71 – 100   142 – 200   71 – 100 
ด ี 50 - 70.99   50 - 70.99   50 - 70.99   50 - 70.99 100 - 141.99 50 - 70.99 

พอใช้ 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 
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บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  น าเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.1 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงาน 
     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค 
     ระดับสงักัด และระดับประเทศ 

 

    ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  
                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค 
                 ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
 

ความสามารถ 
ระดับ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

เขตพื้นที่ จังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

1. ด้านภาษาไทย 47.10 45.35 46.46 46.00 46.46 

2. ด้านคณิตศาสตร์ 46.88 44.24 45.70 45.64 44.94 

รวม  46.99 44.80 46.08 45.82 45.70 
  

 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับพ้ืนเขตที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
พบว่า โดยรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน
สูงกว่าทุกระดับ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.99) รองลงมาคือ ระดับศึกษาธิการภาค (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.08) 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกระดับ คือ ระดับจังหวัด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.80) เมื่อเปรียบเทียบเป็นราย
ด้านระหว่าง ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับศึกษาธิการภาค ระดับเขตพ้ืนที่ กับ
ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้ 

 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับจังหวัด พบว่า โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับ
จังหวัด เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด ทุกด้าน 
 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับศึกษาธิการภาค พบว่า โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับศึกษาธิการภาค เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค 
ทุกด้าน 
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 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับสังกัด พบว่า โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด
เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด ทุกด้าน 

 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับประเทศ โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ
เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกด้าน 

   

แผนภูมิ 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และ 
                 ระดับประเทศ 
 

4.2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

     ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  
                         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ  
 

ความสามารถ 
ระดับ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) ผลต่าง 

(ประเทศและเขตพ้ืนที่) เขตพื้นที่ ประเทศ 

1.ด้านภาษาไทย 47.10 46.46 +0.64 

2.ด้านคณิตศาสตร์ 46.88 44.94 +1.94 

รวมเฉลี่ย  46.99 45.70 +1.29 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ พบว่า 
โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.99) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ(คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 45.70) 1.29 เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกด้าน ดังนี้ 
 ด้านภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 0.64 
 ด้านคณิตศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 1.94 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  
                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ  

4.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามความสามารถ 

     ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนก 
                  ตามความสามารถ 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ แปลผลระดับคุณภาพ 

1. ด้านภาษาไทย 47.10 พอใช้ 

2. ด้านคณิตศาสตร์ 46.88 พอใช้ 

รวม 46.99 พอใช้ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา             
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
โดยรวมทั้งสองด้าน คิดเป็นร้อยละ 46.99 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อพิจารณาความสามารถเป็นรายด้าน
เรียงตามคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 
47.10 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.88 ตามล าดับ ซึ่งความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  
 

4.4 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
     4.4.1 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
            จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถ 
               ด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 46.88 พอใช้ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้
จ านวนในชีวิตจริง 

63.75 ดี 

    1. ป3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
ปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 

62.69 ดี 

    2. ป3/2 เปรียบเทียบและเรียงล าดับ จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 64.29 ดี 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการ
แก้ปัญหา                       

37.39 พอใช้ 

    1.ป3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

34.17 พอใช้ 

    2. ป3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหา
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ได้   

39.21 พอใช้ 

มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 45.25 พอใช้ 
    1. ป3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา 45.87 พอใช้ 
    2. ป3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 54.01 ดี 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถ 
               ด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

    3. ป3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 30.49 พอใช้ 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 53.05 ดี 
    1. ป3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

56.07 ดี 

    2. ป3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่ก าหนดให้ 50.03 ดี 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 
(spatial reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) 
ในการแก้ปัญหา 

56.11 ดี 

    1. ป3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ในแบบต่าง ๆ 52.41 ดี 
    2. ป3/2 บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว 59.81 ดี 
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชัน 

47.16 พอใช้ 

    1. ป3/1 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 
3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 
และแบบรูปซ้ า 

35.87 พอใช้ 

    2. ป3/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 

60.33 ดี 

มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 54.55 ดี 
    1. ป3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่งอย่างง่าย         54.55 ดี 

  จากตารางที่ 4 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  โดยรวม มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 46.88 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละ
สูงสุด คือ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
(63.75) อยู่ในระดับคุณภาพดี ส่วนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่  มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ด าเนินการในการแก้ปัญหา (37.39) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้     
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
                

 4.4.2 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านภาษาไทย 
               จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถ 
              ด้านภาษาไทยจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถด้านภาษาไทย 47.10 พอใช้ 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

54.73 ดี 

    1. ป3/2 อธิบายความหมายของค า และข้อความท่ีอ่าน 60.51 ดี 
    2. ป3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง 67.19 ดี 
    3. ป3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

55.37 ดี 

    4. ป3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 49.53 พอใช้ 
    5. ป3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 54.08 ดี 
    6. ป3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 41.72 พอใช้ 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

42.85 พอใช้ 

    1. ป3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 57.59 ดี 
    2. ป3/4 เขียนจดหมายลาครู 16.82 ปรับปรุง 
    3. ป3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 50.91 ดี 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์

59.40 ดี 

    1. ป3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟัง และการดู 55.17 ดี 
    2. ป3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 63.62 ดี 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

40.65 พอใช้ 

    1. ป3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 43.22 พอใช้ 
    2. ป3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 28.95 ปรับปรุง 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

              ด้านภาษาไทยจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

    3. ป3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 53.48 ดี 
    4. ป3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 25.36 ปรับปรุง 
    5. ป3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 49.68 พอใช้ 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

39.67 พอใช้ 

    1. ป3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 35.49 พอใช้ 
    2. ป3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 43.84 พอใช้ 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้าน
ภาษาไทย จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  โดยรวม มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 47.10 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละ
สูงสุด คือ มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (59.40) อยู่ในระดับคุณภาพดี ส่วนมาตรฐานที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (39.67) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้     

4.5 ผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                   
ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
                       ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

1 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง 78.2 55.4 66.8 1 
2 บ้านโจดใหญ่ 71.5 58.25 64.87 2 
3 บ้านโนนท่อนวิทยา 74.86 53.66 64.26 3 
4 บ้านโนนเขวา 60.5 59.68 60.09 4 

ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

              ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ต่อ) 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

5 บ้านดอนบม 56.3 59.92 58.11 5 
6 บ้านหนองกุงน้อย 65 50.5 57.75 6 
7 บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 66.33 48.58 57.45 7 
8 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 60.72 53.04 56.88 8 
9 บ้านลาดนาเพียง 61.27 50.4 55.84 9 
10 บ้านหนองคลอง 58.28 52.1 55.19 10 
11 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 61.5 48.87 55.18 11 
12 บ้านงิ้ว 56.88 53.22 55.05 12 
13 อนุบาลขอนแก่น 55.84 53.39 54.62 13 
14 บ้านดอนหันวิทยาสาร 59 50.14 54.57 14 
15 บ้านหนองเบ็ญ 60.33 47.83 54.08 15 
16 บ้านม่วง 54.7 53.3 54 16 
17 หนองไผ่มอดินแดง 55.83 51.58 53.7 17 
18 บ้านโคกฟันโปง 54.25 51.06 52.65 18 
19 ชุมชนบ้านหนองบัว 50.6 54.26 52.43 19 
20 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 53.84 49.3 51.57 20 
21 บ้านแดงน้อย 55.78 45.92 50.85 21 
22 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 52.72 48.81 50.77 22 
23 บ้านเลิง 48 52.62 50.31 23 
24 โนนฆ้องวิทยาคาร 49.33 49.66 49.5 24 
25 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 45 52.62 48.81 25 
26 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 46.72 50.63 48.68 26 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
              ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ต่อ) 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

27 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 52.84 44.5 48.67 27 
28 บ้านค้อท่อนน้อย 45.37 51.43 48.4 28 
29 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 52.7 43.95 48.32 29 
30 บ้านดงเก่า 41 55.16 48.08 30 
31 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 49.8 46.1 47.95 31 
32 หนองโพธิ์ประชานุกูล 56.33 39.58 47.95 32 
33 บ้านบะยาว 44.66 50.27 47.47 33 
34 บ้านกอก 45.46 49.34 47.4 34 
35 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 46 48.63 47.31 35 
36 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 44 50.33 47.16 36 
37 บ้านหินขาว 44.28 49.78 47.03 37 
38 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 49.33 44.66 47 38 
39 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 48.16 45.29 46.72 39 
40 สนามบิน 45.53 47.6 46.57 40 
41 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) 44.23 48.61 46.42 41 
42 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 47.31 43.92 45.62 42 
43 โคกงามวิทยาคาร 46.85 44 45.42 43 
44 บ้านกระเดื่อง 39.66 50.83 45.25 44 
45 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 47.92 41.92 44.92 45 
46 บ้านดงกลาง 45.66 44 44.83 46 
47 บ้านทองหลาง 49.53 40 44.76 47 
48 บ้านป่าหม้อหนองคู 45.8 43.1 44.45 48 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
              ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ต่อ) 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

49 บ้านโคกนางามปลาเซียม 45.87 41.25 43.56 49 
50 บ้านหนองหัววัว 40 47 43.5 50 
51 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 43.2 43.35 43.27 51 
52 บ้านบ่อแก 43.22 43.33 43.27 52 
53 บ้านป่าหวาย 44.1 42.3 43.2 53 
54 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 41.57 44.35 42.96 54 
55 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 38.71 46.78 42.75 55 
56 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 47.42 37.92 42.67 56 
57 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 35.5 49.75 42.62 57 
58 บ้านหนองหลุบ 40.71 44.25 42.48 58 
59 บ้านป่าสังข์หนองฮี 49.66 34.66 42.16 59 
60 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 38.75 45.56 42.15 60 
61 ไตรมิตรวิทยาคาร 45.18 39.09 42.13 61 
62 ดอนหันประชารัฐศึกษา 40.2 44 42.1 62 
63 บ้านหนองค้ากลางฮุง 44.4 39.1 41.75 63 
64 บ้านบึงแก 46 37.2 41.6 64 
65 บ้านป่าส่าน 43 40 41.5 65 
66 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 35.5 47.37 41.43 66 
67 บ้านโคกกว้าง 41 41.87 41.43 67 
68 บ้านดงพอง 41 41.75 41.37 68 
69 บ้านหนองขามประชาบ ารุง 39.18 43.27 41.22 69 
70 บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 34.84 47.57 41.21 70 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
              ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ต่อ) 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

71 บ้านค าบอน 36.14 46.14 41.14 71 
72 ชุมชนบ้านท่าพระ 45.36 36.58 40.97 72 
73 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 41.06 40.87 40.96 73 
74 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 43 38.79 40.89 74 
75 บ้านโคกแปะ 42.5 38.75 40.62 75 
76 บ้านเลิงเปือย 40.33 38.91 39.62 76 
77 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 36 42.33 39.16 77 
78 บ้านป่าเหลื่อม 38 40 39 78 
79 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 38.27 39.72 39 79 
80 บ้านสะอาด 33.81 44.04 38.93 80 
81 หนองชาดพิทยาคม 37.91 39.08 38.5 81 
82 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 34.81 42.09 38.45 82 
83 บ้านเหล่านางาม 35.6 40.9 38.25 83 
84 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 39.28 37.21 38.25 84 
85 บ้านม่วงโป้ 34.5 41.62 38.06 85 
86 บ้านชาด 31.66 44.33 38 86 
87 บ้านหินลาดวังตอ 34.91 41 37.95 87 
88 บ้านศิลา 40 35.7 37.85 88 
89 บ้านโกทา 33.75 41.75 37.75 89 
90 บ้านโนนบ่อ 39.57 35.85 37.71 90 
91 บ้านค้อ 36.8 38.5 37.65 91 
92 บ้านโคกสูงวิทยาคม 35 40.1 37.55 92 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
              ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ต่อ) 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

93 หนองตูมหนองงูเหลือม 33.61 40.8 37.21 93 
94 ชุมชนบ้านฝาง 33.67 40.22 36.94 94 
95 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 36.66 36.95 36.81 95 
96 บ้านหนองปิง 34 38.93 36.46 96 
97 บ้านโนนรังวิทยาคาร 33.88 38.97 36.42 97 
98 บ้านหนองปอ 34.4 38.1 36.25 98 
99 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 36.5 35.25 35.87 99 
100 ชุมชนบ้านพระยืน 30.96 40.66 35.81 100 
101 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 36.83 34.66 35.75 101 
102 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 41 30.5 35.75 102 
103 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 34.63 36.31 35.47 103 
104 บ้านโคกท่า 37.9 33.05 35.47 104 
105 บ้านโนนม่วง 34.2 36.46 35.33 105 
106 บ้านหนองหิน 35.04 35.62 35.33 106 
107 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 33.4 36.2 34.8 107 
108 บ้านซ าจานเนินทอง 28.26 41.2 34.73 108 
109 บ้านแก่นเท่า 29 40.33 34.66 109 
110 บ้านแก่นประดู่ 18 51 34.5 110 
111 บ้านเหล่านาดี 33.05 35.78 34.42 111 
112 บ้านตอกแป้น 35 33 34 112 
113 ไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 33 34.77 33.88 113 
114 บ้านหนองคู 31.5 36.16 33.83 114 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
              ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ต่อ) 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

115 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 34 33.59 33.79 115 
116 บ้านโคกล่าม 35 32.5 33.75 116 
117 บ้านโนนค้อ 29.71 37.64 33.67 117 
118 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง

(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคร 29.2 37.5 33.35 118 
119 บ้านโสกแต ้ 25.91 40.62 33.27 119 
120 บ้านหนองบัวดีหมี( ุคุรุสามัคคี3) 22.2 44.2 33.2 120 
121 บ้านหนองแสงโคกน้อย 28.22 38.19 33.2 121 
122 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 29.8 36.6 33.2 122 
123 บ้านนาเพียง 38.25 26.62 32.43 123 
124 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 35.28 29.57 32.42 124 
125 เขื่อนกระพี้ศึกษา 37.66 26.83 32.25 125 
126 บ้านดอนหญ้านาง 32.25 32.12 32.18 126 
127 สระแก้วราษฎร์บ ารุง 28 36.33 32.16 127 
128 พงษ์ภิญโญ 2 27 35.5 31.25 128 
129 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 27.25 34.62 30.93 129 
130 บ้านโจดศรีวิชัย 32.4 29.1 30.75 130 
131 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 27.25 32.81 30.03 131 
132 หินกองวิทยา 20.25 39 29.62 132 
133 บ้านโนนลาน 29.6 28.1 28.85 133 
134 บ้านวังโพน 24 32.83 28.41 134 
135 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 29 27.31 28.15 135 
136 บ้านค าหญ้าแดง 25 30.5 27.75 136 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 6 การเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
              ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ต่อ) 
 

ที ่
โรงเรียน 

 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามความสามารถ ล าดับที่ 

 ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

137 บ้านโนนเรือง 25 30.25 27.62 137 
138 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 25.6 28.55 27.07 138 
139 บ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง 23.5 30.41 26.95 139 
140 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 25 28.03 26.51 140 
141 บ้านห้วยเตยพัฒนา 23.66 28.58 26.12 141 
142 บ้านนาล้อม 26.75 25 25.87 142 
143 ห้วยหว้าวิทยาคม 22 28.9 25.45 143 
144 บ้านเหล่าเกวียนหัก 19 25.75 22.37 144 
145 บ้านหนองบัวน้อย 24.5 20 22.25 145 
146 บ้านดอนช้าง 14 29.5 21.75 146 
147 บ้านดอนยาง 19 21.66 20.33 147 
148 บ้านกุดนางทุย 11.5 27.25 19.37 148 
149 บ้านท่าพระเนาว์ 13.5 22.5 18 149 

จากตารางที่ 6 ผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง (66.8) บ้านโจดใหญ่ (64.87) บ้านโนนท่อน
วิทยา (64.26) บ้านโนนเขวา (60.09) และโรงเรียนบ้านดอนบม (58.11) และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด 5 
ล าดับ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (22.25) บ้านดอนช้าง (21.75) บ้านดอนยาง (20.33) บ้านกุดนางทุย (19.37) 
และโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ (18) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

4.6 ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของ                 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
                   เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

  กลุ่ม 1         

1 บ้านโนนท่อนวิทยา 74.86 53.66 64.26 3 

2 บ้านหนองกุงน้อย 65 50.5 57.75 6 

3 บ้านหนองเบ็ญ 60.33 47.83 54.08 15 

4 บ้านค้อท่อนน้อย 45.37 51.43 48.4 28 

5 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 44 50.33 47.16 36 

6 บ้านโคกนางามปลาเซียม 45.87 41.25 43.56 49 

7 บ้านหนองค้ากลางฮุง 44.4 39.1 41.75 63 

8 บ้านบึงแก 46 37.2 41.6 64 

9 บ้านค าบอน 36.14 46.14 41.14 71 

10 บ้านหินลาดวังตอ 34.91 41 37.95 87 

11 บ้านหนองปอ 34.4 38.1 36.25 98 

12 บ้านซ าจานเนินทอง 28.26 41.2 34.73 108 

13 บ้านตอกแป้น 35 33 34 112 

14 ไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 33 34.77 33.88 113 

15 บ้านนาเพียง 38.25 26.62 32.43 123 

16 บ้านโนนลาน 29.6 28.1 28.85 133 

17 บ้านโนนเรือง 25 30.25 27.62 137 

 รวม 42.38 40.62 41.49  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
              เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

  กลุ่ม 2         

1 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง 78.2 55.4 66.8 1 

2 บ้านลาดนาเพียง 61.27 50.4 55.84 9 

3 บ้านงิ้ว 56.88 53.22 55.05 12 

4 บ้านม่วง 54.7 53.3 54 16 

5 บ้านแดงน้อย 55.78 45.92 50.85 21 

6 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 52.72 48.81 50.77 22 

7 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 45 52.62 48.81 25 

8 บ้านหินขาว 44.28 49.78 47.03 37 

9 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 48.16 45.29 46.72 39 

10 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 47.31 43.92 45.62 42 

11 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 41.57 44.35 42.96 54 

12 บ้านหนองหลุบ 40.71 44.25 42.48 58 

13 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 43 38.79 40.89 74 

14 บา้นม่วงโป้ 34.5 41.62 38.06 85 

15 บ้านหนองปิง 34 38.93 36.46 96 

16 บ้านโนนรังวิทยาคาร 33.88 38.97 36.42 97 

17 บ้านโคกล่าม 35 32.5 33.75 116 

18 บ้านเหล่าเกวียนหัก 19 25.75 22.37 144 

19 บ้านกุดนางทุย 11.5 27.25 19.37 148 

 รวม 44.08 43.74 43.91  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่ 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
              เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

  กลุ่ม 3         

1 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 61.5 48.87 55.18 11 

2 หนองไผ่มอดินแดง 55.83 51.58 53.7 17 

3 บ้านเลิง 48 52.62 50.31 23 

4 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 49.8 46.1 47.95 31 

5 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 49.33 44.66 47 38 

6 บ้านหนองหัววัว 40 47 43.5 50 

7 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 38.71 46.78 42.75 55 

8 บ้านดงพอง 41 41.75 41.37 68 

9 บ้านโคกแปะ 42.5 38.75 40.62 75 

10 บ้านศิลา 40 35.7 37.85 88 

11 บ้านโกทา 33.75 41.75 37.75 89 

12 หนองตูมหนองงูเหลือม 33.61 40.8 37.21 93 

13 บ้านโคกท่า 37.9 33.05 35.47 104 

14 บ้านโนนม่วง 34.2 36.46 35.33 105 

15 บ้านหนองหิน 35.04 35.62 35.33 106 

16 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 34 33.59 33.79 115 

17 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 27.25 34.62 30.93 129 

18 บ้านหนองบัวน้อย 24.5 20 22.25 145 

19 บ้านดอนยาง 19 21.66 20.33 147 

  39.26 39.55 39.40  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
              เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

  กลุ่ม 4         

1 บ้านดอนบม 56.3 59.92 58.11 5 

2 บ้านโคกฟันโปง 54.25 51.06 52.65 18 

3 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 52.84 44.5 48.67 27 

4 บ้านกอก 45.46 49.34 47.4 34 

5 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 46 48.63 47.31 35 

6 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 43.2 43.35 43.27 51 

7 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 35.5 47.37 41.43 66 

8 บ้านหนองขามประชาบ ารุง 39.18 43.27 41.22 69 

9 บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 34.84 47.57 41.21 70 

10 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 41.06 40.87 40.96 73 

11 บ้านเลิงเปือย 40.33 38.91 39.62 76 

12 บ้านสะอาด 33.81 44.04 38.93 80 

13 บ้านเป็ด(ท่าบึง ประชาสงเคราะห์) 39.28 37.21 38.25 84 

14 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 36.83 34.66 35.75 101 

15 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 34.63 36.31 35.47 103 

16 บา้นหนองแสงโคกน้อย 28.22 38.19 33.2 121 

17 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 25.6 28.55 27.07 138 

 รวม 40.43 43.16 41.80  

  กลุ่ม 5         

1 บ้านโนนเขวา 60.5 59.68 60.09 4 

2 บ้านดอนหันวิทยาสาร 59 50.14 54.57 14 

3 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 53.84 49.3 51.57 20 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 

ตารางที่ 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
              เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

4 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) 44.23 48.61 46.42 41 

5 บ้านทองหลาง 49.53 40 44.76 47 

6 บ้านป่าสังข์หนองฮี 49.66 34.66 42.16 59 

7 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 38.75 45.56 42.15 60 

8 ชุมชนบ้านท่าพระ 45.36 36.58 40.97 72 

9 บ้านหว้าเหลา่โพนทองประชานุกลู 36 42.33 39.16 77 

10 บ้านป่าเหลื่อม 38 40 39 78 

11 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 38.27 39.72 39 79 

12 บ้านเหล่านางาม 35.6 40.9 38.25 83 

13 บ้านโคกสูงวิทยาคม 35 40.1 37.55 92 

14 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 36.66 36.95 36.81 95 

15 บ้านเหล่านาดี 33.05 35.78 34.42 111 

16 บ้านหนองคู 31.5 36.16 33.83 114 

17 บ้านหนองบัวดีหมี( ุคุรุสามัคคี3) 22.2 44.2 33.2 120 

18 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 35.28 29.57 32.42 124 

19 บ้านดอนหญ้านาง 32.25 32.12 32.18 126 

20 บ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง 23.5 30.41 26.95 139 

21 บ้านห้วยเตยพัฒนา 23.66 28.58 26.12 141 

22 บ้านดอนช้าง 14 29.5 21.75 146 

23 บ้านท่าพระเนาว์ 13.5 22.5 18 149 

 รวม 36.93 38.84 37.88  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
              เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

  กลุ่ม 6         

1 อนุบาลขอนแก่น 55.84 53.39 54.62 13 

  กลุ่ม 7         

1 สนามบิน 45.53 47.6 46.57 40 

  กลุ่ม 8         

1 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 60.72 53.04 56.88 8 

2 ชุมชนบ้านหนองบัว 50.6 54.26 52.43 19 

3 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 52.7 43.95 48.32 29 

4 บ้านบะยาว 44.66 50.27 47.47 33 

5 โคกงามวิทยาคาร 46.85 44 45.42 43 

6 บ้านป่าหวาย 44.1 42.3 43.2 53 

7 ดอนหันประชารัฐศึกษา 40.2 44 42.1 62 

8 บ้านโคกกว้าง 41 41.87 41.43 67 

9 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 33.4 36.2 34.8 107 

10 บ้านแก่นเท่า 29 40.33 34.66 109 

11 บ้านโนนค้อ 29.71 37.64 33.67 117 

12 บ้านโสกแต ้ 25.91 40.62 33.27 119 

13 สระแก้วราษฎร์บ ารุง 28 36.33 32.16 127 

14 บ้านค าหญ้าแดง 25 30.5 27.75 136 

15 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 25 28.03 26.51 140 

 รวม 38.46 41.56 40.00  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
              เครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

  กลุ่ม 9         

1 บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 66.33 48.58 57.45 7 

2 บ้านหนองคลอง 58.28 52.1 55.19 10 

3 โนนฆ้องวิทยาคาร 49.33 49.66 49.5 24 

4 บ้านกระเดื่อง 39.66 50.83 45.25 44 

5 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 35.5 49.75 42.62 57 

6 ไตรมิตรวิทยาคาร 45.18 39.09 42.13 61 

7 หนองชาดพิทยาคม 37.91 39.08 38.5 81 

8 บ้านค้อ 36.8 38.5 37.65 91 

9 ชุมชนบ้านฝาง 33.67 40.22 36.94 94 

10 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 36.5 35.25 35.87 99 

11 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 29.8 36.6 33.2 122 

12 เขื่อนกระพี้ศึกษา 37.66 26.83 32.25 125 

13 พงษ์ภิญโญ 2 27 35.5 31.25 128 

14 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 27.25 32.81 30.03 131 

15 หินกองวิทยา 20.25 39 29.62 132 

16 บ้านวังโพน 24 32.83 28.41 134 

17 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 29 27.31 28.15 135 
18 ห้วยหว้าวิทยาคม 22 28.9 25.45 143 
 รวม 34.34 38.32 36.33  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของกลุ่ม 
              เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

  กลุ่ม 10         
1 บ้านโจดใหญ่ 71.5 58.25 64.87 2 
2 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 46.72 50.63 48.68 26 
3 บ้านดงเก่า 41 55.16 48.08 30 

4 หนองโพธิ์ประชานุกูล 56.33 39.58 47.95 32 

5 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 47.92 41.92 44.92 45 

6 บ้านดงกลาง 45.66 44 44.83 46 

7 บ้านป่าหม้อหนองคู 45.8 43.1 44.45 48 

8 บ้านบ่อแก 43.22 43.33 43.27 52 

9 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 47.42 37.92 42.67 56 

10 บ้านป่าส่าน 43 40 41.5 65 

11 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 34.81 42.09 38.45 82 

12 บ้านชาด 31.66 44.33 38 86 

13 บ้านโนนบ่อ 39.57 35.85 37.71 90 

14 ชุมชนบ้านพระยืน 30.96 40.66 35.81 100 

15 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 41 30.5 35.75 102 

16 บ้านแก่นประดู่ 18 51 34.5 110 
17 
 

บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง
(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 

29.2 37.5 33.35 118 

18 บ้านโจดศรีวิชัย 32.4 29.1 30.75 130 

19 บ้านนาล้อม 26.75 25 25.87 142 

 รวม 40.68 41.57 41.13  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 จากตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  จ าแนก
ตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า  
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
โนนทอ่นวิทยา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.26 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนเรือง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.62 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
หนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.8 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน
บ้านกุดนางทุย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 19.37 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  55.18 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ดอนยาง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.33 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน
บ้านดอนบม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.11 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านสงเปือ
ยฮ่องเดื่อ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.07 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
โนนเขวา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.09 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.62 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 โรงเรียนสนามบิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.57 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
นาฝายนาโพธิ์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.88 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนอง
เซียงซุยโนนสะอาด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.51 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
ค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.45 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.45 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน
บ้านโจดใหญ่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.87 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาล้อม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.87 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

4.7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรียน 
     (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน ระดับประเทศ 45.70)  

  4.7.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
         ขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านทีค่วามสามารถสูงกว่าระดับประเทศ  

  ตารางที่ 8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ  

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

  กลุ่ม 1         

1 บ้านโนนท่อนวิทยา 74.86 53.66 64.26 3 

2 บ้านหนองกุงน้อย 65 50.5 57.75 6 

3 บ้านหนองเบ็ญ 60.33 47.83 54.08 15 

4 บ้านค้อท่อนน้อย 45.37 51.43 48.4 28 

5 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 44 50.33 47.16 36 

6 บ้านโคกนางามปลาเซียม 45.87 41.25 43.56 49 

7 บ้านหนองค้ากลางฮุง 44.4 39.1 41.75 63 

8 บ้านบึงแก 46 37.2 41.6 64 

9 บ้านค าบอน 36.14 46.14 41.14 71 

10 บ้านหินลาดวังตอ 34.91 41 37.95 87 

11 บ้านหนองปอ 34.4 38.1 36.25 98 

12 บ้านซ าจานเนินทอง 28.26 41.2 34.73 108 

13 บ้านตอกแป้น 35 33 34 112 

14 ไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 33 34.77 33.88 113 

15 บ้านนาเพียง 38.25 26.62 32.43 123 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่  8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ (ต่อ) 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

16 บ้านโนนลาน 29.6 28.1 28.85 133 

17 บ้านโนนเรือง 25 30.25 27.62 137 

  กลุ่ม 2         

1 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง 78.2 55.4 66.8 1 

2 บ้านลาดนาเพียง 61.27 50.4 55.84 9 

3 บ้านงิ้ว 56.88 53.22 55.05 12 

4 บ้านม่วง 54.7 53.3 54 16 

5 บ้านแดงน้อย 55.78 45.92 50.85 21 

6 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 52.72 48.81 50.77 22 

7 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 45 52.62 48.81 25 

8 บ้านหินขาว 44.28 49.78 47.03 37 

9 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 48.16 45.29 46.72 39 

10 บ้านทุ่ม(ทุม่ประชานุเคราะห์) 47.31 43.92 45.62 42 

11 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 41.57 44.35 42.96 54 

12 บ้านหนองหลุบ 40.71 44.25 42.48 58 

13 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 43 38.79 40.89 74 

14 บ้านม่วงโป้ 34.5 41.62 38.06 85 

15 บ้านหนองปิง 34 38.93 36.46 96 

16 บ้านโนนรังวิทยาคาร 33.88 38.97 36.42 97 

17 บ้านโคกล่าม 35 32.5 33.75 116 

18 บ้านเหล่าเกวียนหัก 19 25.75 22.37 144 

19 บ้านกุดนางทุย 11.5 27.25 19.37 148 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่  8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ (ต่อ) 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

  กลุ่ม 3         

1 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 61.5 48.87 55.18 11 

2 หนองไผ่มอดินแดง 55.83 51.58 53.7 17 

3 บ้านเลิง 48 52.62 50.31 23 

4 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 49.8 46.1 47.95 31 

5 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 49.33 44.66 47 38 

6 บ้านหนองหัววัว 40 47 43.5 50 

7 บา้นหนองกุงวิทยาคาร 38.71 46.78 42.75 55 

8 บ้านดงพอง 41 41.75 41.37 68 

9 บ้านโคกแปะ 42.5 38.75 40.62 75 

10 บ้านศิลา 40 35.7 37.85 88 

11 บ้านโกทา 33.75 41.75 37.75 89 

12 หนองตูมหนองงูเหลือม 33.61 40.8 37.21 93 

13 บ้านโคกท่า 37.9 33.05 35.47 104 

14 บ้านโนนม่วง 34.2 36.46 35.33 105 

15 บ้านหนองหิน 35.04 35.62 35.33 106 

16 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 34 33.59 33.79 115 

17 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 27.25 34.62 30.93 129 

18 บ้านหนองบัวน้อย 24.5 20 22.25 145 

19 บ้านดอนยาง 19 21.66 20.33 147 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่  8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ (ต่อ) 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

  กลุ่ม 4         

1 บ้านดอนบม 56.3 59.92 58.11 5 

2 บ้านโคกฟันโปง 54.25 51.06 52.65 18 

3 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 52.84 44.5 48.67 27 

4 บ้านกอก 45.46 49.34 47.4 34 

5 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 46 48.63 47.31 35 

6 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 43.2 43.35 43.27 51 

7 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 35.5 47.37 41.43 66 

8 บ้านหนองขามประชาบ ารุง 39.18 43.27 41.22 69 

9 บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 34.84 47.57 41.21 70 

10 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 41.06 40.87 40.96 73 

11 บ้านเลิงเปือย 40.33 38.91 39.62 76 

12 บ้านสะอาด 33.81 44.04 38.93 80 

13 บ้านเป็ด(ท่าบึง ประชาสงเคราะห์) 39.28 37.21 38.25 84 

14 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 36.83 34.66 35.75 101 

15 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 34.63 36.31 35.47 103 

16 บ้านหนองแสงโคกน้อย 28.22 38.19 33.2 121 

17 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 25.6 28.55 27.07 138 

  กลุ่ม 5         

1 บ้านโนนเขวา 60.5 59.68 60.09 4 

2 บ้านดอนหันวิทยาสาร 59 50.14 54.57 14 

3 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 53.84 49.3 51.57 20 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่  8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ (ต่อ) 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

4 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) 44.23 48.61 46.42 41 

5 บ้านทองหลาง 49.53 40 44.76 47 

6 บ้านป่าสังข์หนองฮี 49.66 34.66 42.16 59 

7 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 38.75 45.56 42.15 60 

8 ชุมชนบ้านท่าพระ 45.36 36.58 40.97 72 

9 บ้านหว้าเหลา่โพนทองประชานุกลู 36 42.33 39.16 77 

10 บ้านป่าเหลื่อม 38 40 39 78 

11 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 38.27 39.72 39 79 

12 บ้านเหล่านางาม 35.6 40.9 38.25 83 

13 บ้านโคกสูงวิทยาคม 35 40.1 37.55 92 

14 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 36.66 36.95 36.81 95 

15 บ้านเหล่านาดี 33.05 35.78 34.42 111 

16 บ้านหนองคู 31.5 36.16 33.83 114 

17 บ้านหนองบัวดีหมี( ุคุรุสามัคคี3) 22.2 44.2 33.2 120 

18 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 35.28 29.57 32.42 124 

19 บ้านดอนหญ้านาง 32.25 32.12 32.18 126 

20 บ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง 23.5 30.41 26.95 139 

21 บ้านห้วยเตยพัฒนา 23.66 28.58 26.12 141 

22 บ้านดอนช้าง 14 29.5 21.75 146 

23 บ้านท่าพระเนาว์ 13.5 22.5 18 149 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่  8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ (ต่อ) 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

  กลุ่ม 6         

1 อนุบาลขอนแก่น 55.84 53.39 54.62 13 

  กลุ่ม 7         

1 สนามบิน 45.53 47.6 46.57 40 

  กลุ่ม 8         

1 บ้านนาฝายนาโพธิ์                                                                                                             53.04 56.88 8 

2 ชุมชนบ้านหนองบัว 50.6 54.26 52.43 19 

3 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 52.7 43.95 48.32 29 

4 บ้านบะยาว 44.66 50.27 47.47 33 

5 โคกงามวิทยาคาร 46.85 44 45.42 43 

6 บ้านป่าหวาย 44.1 42.3 43.2 53 

7 ดอนหันประชารัฐศึกษา 40.2 44 42.1 62 

8 บ้านโคกกว้าง 41 41.87 41.43 67 

9 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 33.4 36.2 34.8 107 

10 บ้านแก่นเท่า 29 40.33 34.66 109 

11 บ้านโนนค้อ 29.71 37.64 33.67 117 

12 บ้านโสกแต ้ 25.91 40.62 33.27 119 

13 สระแก้วราษฎร์บ ารุง 28 36.33 32.16 127 

14 บ้านค าหญ้าแดง 25 30.5 27.75 136 

15 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 25 28.03 26.51 140 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่  8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ (ตอ่) 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

  กลุ่ม 9         

1 บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 66.33 48.58 57.45 7 

2 บ้านหนองคลอง 58.28 52.1 55.19 10 

3 โนนฆ้องวิทยาคาร 49.33 49.66 49.5 24 

4 บ้านกระเดื่อง 39.66 50.83 45.25 44 

5 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 35.5 49.75 42.62 57 

6 ไตรมิตรวิทยาคาร 45.18 39.09 42.13 61 

7 หนองชาดพิทยาคม 37.91 39.08 38.5 81 

8 บ้านค้อ 36.8 38.5 37.65 91 

9 ชุมชนบ้านฝาง 33.67 40.22 36.94 94 

10 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 36.5 35.25 35.87 99 

11 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 29.8 36.6 33.2 122 

12 เขื่อนกระพี้ศึกษา 37.66 26.83 32.25 125 

13 พงษ์ภิญโญ 2 27 35.5 31.25 128 

14 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 27.25 32.81 30.03 131 

15 หินกองวิทยา 20.25 39 29.62 132 

16 บ้านวังโพน 24 32.83 28.41 134 

17 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 29 27.31 28.15 135 
18 ห้วยหว้าวิทยาคม 22 28.9 25.45 143 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่  8 แสดงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านที่ความสามารถ
สูงกว่าระดับประเทศ (ต่อ) 

 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจ าแนกตามวิชา 
ล าดับ

ที ่
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร ์
(44.94) 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
(46.46) 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 

  กลุ่ม 10         
1 บ้านโจดใหญ่ 71.5 58.25 64.87 2 
2 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 46.72 50.63 48.68 26 
3 บ้านดงเก่า 41 55.16 48.08 30 

4 หนองโพธิ์ประชานุกูล 56.33 39.58 47.95 32 

5 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 47.92 41.92 44.92 45 

6 บ้านดงกลาง 45.66 44 44.83 46 

7 บ้านป่าหม้อหนองคู 45.8 43.1 44.45 48 

8 บ้านบ่อแก 43.22 43.33 43.27 52 

9 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 47.42 37.92 42.67 56 

10 บ้านป่าส่าน 43 40 41.5 65 

11 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 34.81 42.09 38.45 82 

12 บ้านชาด 31.66 44.33 38 86 

13 บ้านโนนบ่อ 39.57 35.85 37.71 90 

14 ชุมชนบ้านพระยืน 30.96 40.66 35.81 100 

15 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 41 30.5 35.75 102 

16 บ้านแก่นประดู่ 18 51 34.5 110 
17 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง

(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 
29.2 37.5 33.35 118 

18 บ้านโจดศรีวิชัย 32.4 29.1 30.75 130 

19 บ้านนาล้อม 26.75 25 25.87 142 
   สีเขียว ภาพรวม 2 ด้านสูงกว่าระดับประทศ 
 สีฟ้ารายด้านสูงกว่าระดับประเทศ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านทีค่วามสามารถสูงกว่าระดับประเทศ  

4.7.2 รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ 
จ านวน 41 โรงเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมระดับประเทศ 45.70)  

 

ตารางท่ี 9 แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขต 
               พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่า 
               ระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมระดับประเทศ 45.70)  
 

 ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ
ความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 
ล าดับที่ 

 กลุ่ม 1   

1 บ้านโนนท่อนวิทยา 64.26 3 

2 บ้านหนองกุงน้อย 57.75 6 

3 บ้านหนองเบ็ญ 54.08 15 

4 บ้านค้อท่อนน้อย 48.4 28 

5 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 47.16 36 

  กลุ่ม 2     

1 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง 66.8 1 

2 บ้านลาดนาเพียง 55.84 9 

3 บ้านงิ้ว 55.05 12 

4 บ้านม่วง 54 16 

5 บ้านแดงน้อย 50.85 21 

6 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 50.77 22 

7 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 48.81 25 

8 บ้านหินขาว 47.03 37 

9 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 46.72 39 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 9 แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขต 
               พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่า 
               ระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมระดับประเทศ 45.70) (ต่อ) 
 

 ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ
ความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 
ล าดับที่ 

  กลุ่ม 3     

1 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 55.18 11 

2 หนองไผ่มอดินแดง 53.7 17 

3 บ้านเลิง 50.31 23 

4 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 47.95 31 

5 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 47 38 

  กลุ่ม 4     

1 บ้านดอนบม 58.11 5 

2 บ้านโคกฟันโปง 52.65 18 

3 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 48.67 27 

4 บ้านกอก 47.4 34 

5 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 47.31 35 

  กลุ่ม 5     

1 บ้านโนนเขวา 60.09 4 

2 บ้านดอนหันวิทยาสาร 54.57 14 

3 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 51.57 20 

4 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) 46.42 41 

  กลุ่ม 6     

1 อนุบาลขอนแก่น 54.62 13 

  กลุ่ม 7     

1 สนามบิน 46.57 40 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

ตารางท่ี 9 แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขต 
               พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่า 
               ระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมระดับประเทศ 45.70) (ต่อ) 
 

 ที ่
 

โรงเรียน 
 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ
ความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน 

(45.70) 
ล าดับที่ 

  กลุ่ม 8     

1 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 56.88 8 

2 ชุมชนบ้านหนองบัว 52.43 19 

3 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 48.32 29 

4 บ้านบะยาว 47.47 33 

  กลุ่ม 9     

1 บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 57.45 7 

2 บ้านหนองคลอง 55.19 10 

3 โนนฆ้องวิทยาคาร 49.5 24 

  กลุ่ม 10     
1 บ้านโจดใหญ่ 64.87 2 
2 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 48.68 26 
3 บ้านดงเก่า 48.08 30 

4 หนองโพธิ์ประชานุกูล 47.95 32 

 จากตารางที่ 9 แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่า
ระดับประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมระดับประเทศ 45.70) พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูง
กว่าระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรียน จ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 จ านวน 5 โรงเรียน  
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 จ านวน 9 โรงเรียน 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 จ านวน 5 โรงเรียน 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 จ านวน 5 โรงเรียน 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 จ านวน 4 โรงเรียน 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 จ านวน 1 โรงเรียน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 จ านวน 1 โรงเรียน 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 จ านวน 4 โรงเรียน 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 จ านวน 3 โรงเรียน 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จ านวน 4 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50

 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  รายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพ่ือสรุปผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ และ
เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา 
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

       5.1.1 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ในระดับเขตพื้นที่  ระดับจังหวัด ระดับ
ศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2562 ระดับพ้ืนเขตที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่า โดยรวม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าทุกระดับ 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.99) รองลงมาคือ ระดับศึกษาธิการภาค (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.08) คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ ากว่าทุกระดับ คือ ระดับจังหวัด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.80) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านระหว่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับศึกษาธิการภาค ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับสังกัด และ
ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้ 

 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับจังหวัด พบว่า โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับ
จังหวัด เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด ทุกด้าน 
 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับศึกษาธิการภาค พบว่า โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับศึกษาธิการภาค เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค 
ทุกด้าน 
 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับสังกัด พบว่า โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด
เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด ทุกด้าน 

 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับประเทศ โดยรวมระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ
เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกด้าน 

 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ระหว่างระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ พบว่า โดยรวม
ระดับเขตพ้ืนที่ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.99) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
45.70) 1.29 เมื่อแยกเป็นรายด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกด้าน ดังนี้                    
ด้านภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 0.64 และด้านคณิตศาสตร์ระดับเขต
พ้ืนที ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 1.94 

 

 5.1.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามความสามารถ 
    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทั้งสองด้าน 
คิดเป็นร้อยละ 46.99 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อพิจารณาความสามารถเป็นรายด้านเรียงตามคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 47.10 และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.88 ตามล าดับ ซึ่งความสามารถทั้ง 2 ด้าน อยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้  
 

 5.1.4 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
       5.1.4.1 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ จากการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  

   ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านคณิตศาสตร์
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
46.88 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละสูงสุด คือ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง (63.75) อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี ส่วนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่  มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการ
แก้ปัญหา (37.39) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้    
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     5.1.4.2 ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านภาษาไทย 
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
 

         ผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านภาษาไทย 
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
47.10 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละสูงสุด คือ 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (59.40) อยู่ในระดับคุณภาพดี ส่วนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (39.67) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้      

5.1.5 ผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 3 ปี
การศึกษา2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 
ล าดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง (66.8) บ้านโจดใหญ่(64.87) บ้านโนนท่อนวิทยา 
(64.26) บ้านโนนเขวา (60.09) และโรงเรียนบ้านดอนบม (58.11) และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด 5 ล าดับ 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (22.25) บ้านดอนช้าง (21.75) บ้านดอนยาง (20.33) บ้านกุดนางทุย (19.37) และ
โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ (18) 

5.1.6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา2562 การจัดล าดับของ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า  
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
โนนท่อนวิทยา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.26 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนเรือง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.62 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
หนองกอยสิทธิราษฎร์บ ารุง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.8 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน
บ้านกุดนางทุย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 19.37 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  55.18 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ดอนยาง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.33 
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 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน
บ้านดอนบม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.11 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านสงเปือ
ยฮ่องเดื่อ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.07 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
โนนเขวา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.09 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.62 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 โรงเรียนสนามบิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.57 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
นาฝายนาโพธิ์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.88 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนอง
เซียงซุยโนนสะอาด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.51 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียนบ้าน
ค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.45 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.45 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่  โรงเรียน
บ้านโจดใหญ่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.87 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาล้อม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.87 
 

    5.1.7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 41 
               โรงเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน ระดับประเทศ 45.70)  

  5.1.7.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านทีค่วามสามารถสูงกว่าระดับประเทศ  

         การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้าน และรายด้านทีค่วามสามารถสูงกว่าระดับประเทศ  

  5.1.7.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรียน (คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละรวมระดับประเทศ 45.70)  

  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม
ระดับประเทศ 45.70) พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 41 โรงเรียน 
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จ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 จ านวน 
5 โรงเรียน, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 จ านวน 9 โรงเรียน, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ 3 จ านวน 5 โรงเรียน, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 จ านวน 5 โรงเรียน, กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 จ านวน 4 โรงเรียน, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 
จ านวน 1 โรงเรียน, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 จ านวน 1 โรงเรียน, กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 8 จ านวน 4 โรงเรียน, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 จ านวน 3 โรงเรียน 
และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จ านวน 4 โรงเรียน 

5.2  อภิปรายผล 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีประเด็นส าคัญท่ีเป็นข้อค้นพบที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้   

 จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม ทั้ง 2 ด้าน 46.09 
สูงกว่าทุกระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับศึกษาธิการภาค ระดับจังหวัด และระดับสังกัด ทั้งนี้ อาจจะ
เนื่องจากว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
มีการลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับ
รองผู้อ านวยอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง โดยก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ให้เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน 
และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้ปกครองนักเรียน ทุกโรงมีการขับเคลื่อนคุณภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับกลุ่มสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามโครงสร้างแบบทดสอบของส านักทดสอบ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดท าข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามโครงสร้าง
แบบทดสอบ จัดค่ายวิชาการ ในขณะเดียวกันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยทีมบริหารและ
คณะศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ออกนิเทศติดตามขับเคลื่อนนโยบาย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการน าแบบทดสอบจากปีที่ผ่านมาฝึกให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ คุ้นเคยกับข้อสอบก่อนการสอบจริง และข้อสอบที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานอื่นๆ  
   

 ในด้านผลการจ าแนกคะแนนการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน ของความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ
ด้านภาษาไทย จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ อาจจะเนื่องจากว่าปีการศึกษา 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบโครงสร้างของเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดใหม่ 
2 ด้านได้แก่ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะท าให้สถานศึกษา ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้เรียนยังไม่คุ้ยเคย แนวทางการประเมิน ดังนั้น สถานศึกษาสามารถใช้นิยาม มาตรฐาน และตัวชี้วัดนี้ วิเคราะห์
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มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ยังไม่น่าพอใจ ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผล
การประเมิน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรน าผลการทดสอบจ าแนกตาม
ตัวชี้วัด มาวางแผนก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพ่ือการนิเทศ ก ากับติดตาม
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 
 5.3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนน า
แบบทดสอบจากหน่วยงาน/สังกัดอ่ืนมาพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความพร้อมก่อนการสอบจริง 
 5.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรพัฒนาครูเกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนาข้อสอบตามแนว NT และน าเครื่องมือวัดและประเมินผลมาใช้ในการประเมินระดับชั้นเรียนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชีวัดในหลักสูตร   
 5.3.4  โรงเรียนทุกโรงควรท าการวิเคราะห์ผลการสอบรายความสามารถและรายตัวชี้วัด เพ่ือน าข้อมูล
ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงไปวางแผนก าหนดเป้าหมายยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 2563  
 5.3.5 ครูผู้สอนควรน าผลการสอบในด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562            
มาวิเคราะห์ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในหลักสูตร 
 5.3.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการทดสอบรายโรง น ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพสูงขึ้น คือ 1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม และรายด้าน 2) ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ 
ปรับปรุง  3) ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 4) ผลการวิเคราะห์รายด้าน และ5) ผลการวิเคราะห์รายข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56

 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 

  
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ที่  40  / 2563 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562  

  ระดับศูนยส์อบ  
**************************** 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดโครงการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดมีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และเพื่อเป็นการควบคุมส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักการและจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะด าเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4 มีนาคม 
2563 นั้น ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์สอบที่รับผิดชอบด าเนินการสอบดังกล่าว 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการทดสอบมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์สอบส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1            ประธานศูนย์สอบ 

    1.2 นายศิริกุล  นามศิริ   รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1  รองประธานศูนย์สอบ 
1.3 นายรังสฤษฏ์  ธนะภูมิชัย     รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1      กรรมการ 
1.4 นายเสด็จ ทะยะราช  รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1      กรรมการ 
1.5 นายวรรณชัย บุสนาม  รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1      กรรมการ 
1.6 นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม        รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1      กรรมการ 
1.7 นางสมคิด  เมืองสอน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      กรรมการ 
1.8 นางสุมัทนา แก้วจินดา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                             กรรมการ 
1.9 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           กรรมการ 

    1.10 นางวิจิตร  มูลแวง    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล             กรรมการ 
1.11 นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
1.12 นางสารภี ประจันตะเสน  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม ICT      กรรมการ 
1.13 ด.ต.โอภาส โคตา   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
1.14 นางวิไลวรรณ รักสนิท  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
1.15 นายสัมฤทธิ์  กางเพ็ง     ผู้ทรงคุณวุฒิฯ          กรรมการ 
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    1.16 ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทุกคน         กรรมการ 
1.17 นายสมหวัง  บุญสิทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ     กรรมการและเลขานุการ 

    1.18 นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์   ศึกษานิเทศก์                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              

ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ  
3) พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตาม กรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานการบริหารการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับศูนย์สอบ และ

สนามสอบตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินการสอบ ประกอบด้วย 
    2.1 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1            ประธานกรรมการ 
    2.2 นายศิริกุล นามศิริ   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1           รองประธานกรรมการ 

2.3 นายประสงค์  บุญมา        รองผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลฯ                    กรรมการ 
2.4 นางสาวกชพร จันทนามศรี  ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
2.5 นายสมหวัง บุญสิทธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ     กรรมการและเลขานุการ 
2.6 นางสาวพงษ์ลดัดา รักณรงค ์  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 1) ประสานงานการจัดสอบในด้านต่างๆ ระหว่างสพฐ. ศูนย์สอบและสนามสอบ  

2) ก ากับ และติดตาม ให้สถานศึกษาส่งข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลนักเรียน ในระบบ NT Access ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง ภายในวัน และเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  

3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลห้องสอบ ข้อมูลนักเรียน  
4) ด าเนินการจัดสนามสอบ ในระบบ NT Access  
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้เรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access 
6) ดูแล และประสานงานเร่ืองการน าส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบในกรณีต่าง ๆ  
7) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ  
8) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ  

           9) ติดตาม และตรวจเยี่ยมการด าเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการระดับสนามสอบในวันที่ 3 มีนาคม2563  
เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ 

10) ประสานงานการรับ-ส่งแบบทดสอบจากสพฐ. ตามวันและเวลาที่ก าหนด  
11) บริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
12) รับกระดาษค าตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบ  
13) ด าเนินการตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ ณ สถานที่ที่ศูนย์สอบก าหนด  
14) รวบรวมกระดาษค าตอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบจัดส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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15) จัดท ารายงานผลการทดสอบระดับศูนย์สอบ 

3. คณะกรรมการรับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และอุปกรณ์การสอบ ประกอบด้วย 
 3.1 นายศิริกุล นามศิริ   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1   ประธานกรรมการ 
 3.2 นายสมหวัง บุญสิทธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ      รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางชโลทร กองพันธ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3.4 นางณัฐริณีย์ นามศรีฐาน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
3.5 นางอรอนงค์ ศรีชัย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
3.6 นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
3.7 นางสาวปุณยนชุ สิริแสนภูมิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 

     3.8 นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร   กรรมการ 
3.9 นายสิรพงศ์ ลัทธวิรรณ   พนักงานธุรการ 4     กรรมการ 
3.10 นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม  พนักงานธุรการ 4     กรรมการ 
3.11 นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว  พนักงานพิมพ์ดีด 3    กรรมการ 
3.12 นายแสวง ประทุมวัน   ช่างปูน 4     กรรมการ 
3.13 นายบุญเลิศ ไพราม  ช่างไม้ 4      กรรมการ 
3.14 นางมยุรี เทือกเถาว์  ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 
3.15 นางบุญโฮม พนามวัง   ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 
3.16 นางสาวพนัปี สมทอง   ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 

 3.17 นายปิยะวฒัน์  ติวเฮือง  ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 
 3.18 นายกฤษฎี สิงห์กลาง   ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 
 3.19 นายสมบัติ พนามวงั   ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 
 3.20 นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
 3.21 นางสาวกชพร จันทนามศรี  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 

     3.22 นางสาวพงษ์ลัดดา รกัณรงค์ ศึกษานิเทศก์       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   

1) ตรวจรับกล่องแบบทดสอบ และกล่องเอกสารประกอบการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากส านักทดสอบ-
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งมายังส านักงานเขตพื้นที่ฯ 

2) แจกจ่ายกล่องแบบทดสอบและเอกสารการสอบ ให้กับกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบระดับสนามสอบ ของ
วันสอบวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. 
  3) จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ที่ มีความเหมาะสม เพื่ อใช้ ในการเก็บรักษาแบบทดสอบและ  
กระดาษค าตอบ ไว้ในที่ปลอดภัยและห้ามเปิดซองบรรจุแบบทดสอบเด็ดขาดก่อนการจัดส่งให้สนามสอบ              

4) ควบคุม ดูแล ก ากับการขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ ไปยังสนามสอบ  
5) รับกล่องกระดาษค าตอบ และเอกสารการสอบ จากกรรมการรับ -ส่งแบบทดสอบระดับสนามสอบ           

หลังสอบเสร็จ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของกระดาษค าตอบน าส่งศูนย์สอบ จนแล้วเสร็จ 
6) ควบคุม ดูแล ก ากับการส่งมอบกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ ไปยังสพฐ.  
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           7) ท าหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และอุปกรณ์การสอบ ประกอบด้วย 
4.1 นายปิยะวฒัน์ ติวเฮือง  ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 
4.2 นายกฤษฎี สิงห์กลาง   ลูกจ้างชัว่คราว     กรรมการ 

มีหน้าที่   
1) ดูแลจัดเก็บรักษากล่องแบบทดสอบ และกล่องเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอบไว้ในที่ปลอดภัย ห้ามเปิด

ซองบรรจุแบบทดสอบก่อนการจัดส่งให้สนามสอบและอุปกรณ์การสอบ 
2) ดูแลจัดเก็บรักษากระดาษค าตอบ และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอบ ไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมส่งมอบ

ให้ สทศ. สพฐ.ตามวัน เวลา ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด จนแล้วเสร็จ 
 

5. คณะกรรมการตรวจเย่ียม ติดตาม ก ากับ ดูแลการจัดสอบ  ประกอบด้วย 
 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1  ตรวจเยี่ยม ติดตาม ก ากับ 
                                                     ดูแลการจัดสอบ  ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ ตามที่เห็นสมควร      
    5.1 สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน)และโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย(กลุม่เครือข่ายฯที่1) 

       1) นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม  รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1    
 2) นางสาวสุกัญญา มาช านิ   ศึกษานิเทศก์                 
 3) นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง   ศึกษานิเทศก์        
    5.2 สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห)์ และโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 
         (กลุ่มเครือข่ายฯที่ 2) 

1) นายเสด็จ ทะยะราช  รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1 
 2) นางสาวชนกกาญจน์  ตไุตลา ศึกษานิเทศก์       
     5.3 สนามสอบโรงเรียนบ้านโกทา และโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม(กลุ่มเครือข่ายฯที่ 3) 

1) นายวรรณชัย บุสนาม    รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1   
2) นางสุดสงวน กลางการ  ศึกษานิเทศก์                 

      3) นางสาวกชพร จันทนามศรี ศึกษานิเทศก์                 
     5.4 สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรคแ์ละโรงเรียนบ้านบงึเนียมบึงใคร่นุ่นทา่หิน(กลุม่เครือข่ายฯที่ 4) 

1) นายรังสฤษฏ์  ธนะภูมิชัย    รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1    
 2) นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์             
     5.5 สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ และโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล        

 (กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5) 
1) นายวรรณชัย บุสนาม       รองผู้อ านวยการสพป.ขอนแก่น เขต 1    
2) นายประสงค์ บุญมา   ศึกษานิเทศก์                 

 3) นางสาวพรชนก เหล่าเทพ ศึกษานิเทศก์  
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    5.6 สนามสอบโรงเรียนสนามบิน และโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (กลุ่มเครือข่ายฯที่ 6และ7) 
 1) นายสมหวัง บุญสทิธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ        

 2) นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

   5.7 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวและโรงเรียนบา้นหนองเซียงซุยโนนสะอาด(กลุ่มเครือข่ายฯที่ 8) 
1) นายศิริกุล นามศิริ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1    
2) นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน  ศึกษานิเทศก์                
3) ด.ต.โอภาส โคตา  ปฏิบัติหนา้ที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

  5.8 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง (กลุ่มเครือข่ายฯที่ 9) 
1) นายศิริกุล นามศิริ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1    

 2) นายวราวุธ ปัทถาพงษ์   ศึกษานิเทศก์   
  5.9 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน และโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น(กลุ่มเครือข่ายฯที่ 10)    

1) นางวิจิตร  มูลแวง    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
      2) นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์             
  3) นายมิตรชัย มั่งคั่ง  ศึกษานิเทศก์             
  5.10 สนามสอบโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

1) นางสมคิด  เมืองสอน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      
 2) นางสุมัทนา แก้วจินดา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                             

3) นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ       ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 5.11 สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
        ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)     

1) นางวิไลวรรณ รักสนิท   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
2) นางสารภี ประจันตะเสน   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม ICT   
 

มีหน้าที่   
1) ก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การด าเนินการจัดสอบ และการตรวจข้อสอบอัตนัย(คณะกรรมการ

ตรวจข้อสอบด าเนินการหลังการทดสอบเสร็จ) ของสนามสอบที่รับผิดชอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการจัดสอบ และมาตรฐานการสอบ  

2) สังเกตการปฏิบัติการสอบของสนามสอบที่รับผิดชอบตามสภาพจริง และตอบข้อซักถามและบริหารการจัด
สอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3) จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังเหตุใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการสอบในทุกกรณี เพื่อให้ผลการประเมิน 
เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ 
 4) สนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามสอบของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ตนเอง
รับผิดชอบ ประสานการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ                         

5) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ประธานศูนย์สอบทราบ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

6.  คณะกรรมการเตรียมการด าเนินการสอบ และตรวจสอบการส่งคืนกระดาษค าตอบ ประกอบด้วย 
6.1 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1            ประธานกรรมการ 
6.2 นายศิริกุล นามศิริ    รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1              รองประธานกรรมการ 
6.3 นางอรอนงค์ ศรีชัย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการ 
6.4 นางสาวปุณยนุช สิริแสนภมูิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน               กรรมการ 

 6.5 นางสาวภรภัทร แสนพลเมอืง นักวิชาการเงินและบัญชปีฎิบัตกิาร                กรรมการ 
6.6 นายแสวง ประทุมวัน   ช่างปูน 4      กรรมการ 
6.7 นายสิรพงศ์ ลัทธวิรรณ   พนักงานธุรการ 4      กรรมการ 
6.8 นายสมบัติ พนามวัง   ลูกจ้างชัว่คราว      กรรมการ 
6.9  นายกฤษฎี สิงห์กลาง   ลูกจ้างชัว่คราว                           กรรมการ 
6.10 นางบุญโฮม พนามวัง   ลูกจ้างชัว่คราว       กรรมการ 
6.11 นางสาวพนัปี สมทอง   ลูกจ้างชัว่คราว       กรรมการ 
6.12 นางมยุรี เทือกเถาว์  ลูกจ้างชัว่คราว       กรรมการ 
6.13 นายสมหวัง บุญสทิธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ                 กรรมการและเลขานุการ 
6.14 นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1) เตรียมการด าเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของกระดาษค าตอบ ก่อนการส่งคืนกระดาษค าตอบ 
3) ควบคุม ดูแล ก ากับการส่งมอบกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ ไปยังสพฐ. 

 4) จัดท าใบสรุปการน าส่งซองกระดาษค าตอบ และน าส่งซองกระดาษค าตอบทั้งหมด ตามวันเวลาที่สทศ. สพฐ.ก าหนด  
 

7.  คณะกรรมการ จัดท ารายงาน และเผยแพร่ผลการประเมิน ประกอบด้วย 
7.1 นายศิริกุล นามศิริ    รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1          
7.2 นายสมหวัง บุญสทิธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
7.3 นางสาวกชพร จันทนามศรี  ศึกษานิเทศก์                            
7.4 นางสาวพงษ์ลดัดา  รักณรงค์   ศึกษานิเทศก์                      

มีหน้าที่  
 1) รับผลการสอบจากส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2) วิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ และจัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป. 3  ปีการศึกษา 2562 
 3) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้หน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

8.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
8.1 นายรังสฤษฏ์  ธนะภูมิชัย     รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1     ประธานกรรมการ 
8.2 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล       ผอ.กลุ่มการเงินและสนิทรัพย์                   รองประธานกรรมการ 
8.3 นางสุนทรียา มหาโยธา   นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                กรรมการ  
8.4 นางธฤษวรรณ แสนธิ               นักวิชาการพัสดุช านาญการ                 กรรมการ 
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8.5 นางสาวปุณยนุช สิริแสนภมูิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                กรรมการ 
8.6 นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                กรรมการ 
8.7 นางสาวภรภัทร แสนพลเมอืง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฎิบัตกิาร                 กรรมการ 
8.8 นางภวิศภา ดอกบัว   นักวิชาการเงินและบัญชปีฎิบัตกิาร      กรรมการ 
8.9 นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์  นักวิชาการเงินและบัญชปีฎิบัตกิาร                 กรรมการ 
8.10 นางสาววิภาพร แน่นอุดร  นักวิชาการเงินและบัญชปีฎิบัตกิาร                 กรรมการ 
8.11 นางวิไล มั่งคัง่    นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

- 7 - 
มีหน้าที่   

1) เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
2) จัดซื้อวัสดุในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ เอาใจใส่  และเป็นไปด้วย              
ความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของประเทศ ชาติสืบไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
                     

 
 

            (นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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คณะผู้จัดท ารายงาน 
 

ที่ปรึกษา 
 

1. นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1         
2. นายรังสฤษฎิ์  ธนภูมิชัย        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
3. นายศิริกุล  นามศิริ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
4. นายบุญเย็น โหว่สงคราม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
5. นายวรรณชัย บุสนาม       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
6. นายเสด็จ  ทะยะราช    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

คณะท างานวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารูปเล่มรายงาน และคณะท างานบรรณาธิการกิจ 
 

1. นายศิริกุล  นามศิริ      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1     
2. นายสมหวัง  บุญสิทธิ์     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
           ขอนแก่น เขต 1 
3. นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์  ศึกษานิเทศก ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
4. นางกรรณิการ์  เจนเชี่ยวชาญ  ศึกษานิเทศก ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 
 
 


