
16-17 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุมสักทอง 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 



ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 



"ทิศทำงกำรท ำงำนของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รมว.ศธ." 

(CR : http://www.krooupdate.com/news/newid-2350.html) 1. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำรกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษำธิกำร) : ตำมยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 

2. กำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ Thailand 4.0 : ตำมยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3. กำรกำรพัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพคน 
4. กำรน ำผลประเมินตำมโครงกำร PISA มำใช้พัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ : 

ตำมยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงสงัคม 
5. กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง : ตำมยุทธศำสตร์

กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรแต่งตั งคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจงัหวัด เพ่ือบริหำรงำนกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค 

กำรปรับปรุงกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ตำม
ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๓  
การทดสอบ การประเมิน  

การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

๑. จ ำนวนนักเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึ น 

๒. ผลกำรทดสอบระดับนำนำชำติ (PISA) อยู่ในล ำดับ
ที่ดีขึ น 

๓. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่
เข้มแข็ง พร้อมรับกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก 



ตัวอย่างข้อเสนอของ Cluster ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
2. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้และเทคนิควิธีกำรสอนแนวใหม ่
3. โครงกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับคร ู
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบมำตรฐำนด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำน

เหตุผล 
5. โครงกำรกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับชั น ป.3 ป.6 และ ม.3 
6.  โครงกำรกำรสร้ำงข้อสอบเขียนตอบที่เน้นกำรคิดวิเครำะห ์
7. โครงกำรกำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
8. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (อบรมผู้ประเมิน อบรมโรงเรียน) 
9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน (อบรม/วิจัยพัฒนำ/ติดตำม

ตรวจสอบ) 
10. ฯลฯ 

๓ 

๒ 

๑ 



เป้าหมาย 



PISA 
                       สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) ได้เข้าร่วมกบั OECD (Organisation for Economic          
Co-operation and Development) ด าเนินโครงการประเมนิผล
นักเรียนร่วมกบันานาชาติ หรือ PISA (Programme for 
International Student Assessment) เพ่ือประเมนิคุณภาพระบบ
การศึกษาของประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ ในการเตรียมความพร้อมให้
เยาวชนมศัีกยภาพส าหรับการแข่งขนัในอนาคต โดยเร่ิมมขีึน้คร้ังแรก
ในปี ค.ศ. 2000 และประเมนิต่อเน่ืองทุก 3 ปี 



ข้อสอบนานาชาติ 



ผลสอบ PISA ไทย 





        ผลการสอบ O-NET   
ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน การ
เรียนรู้มีค่าต่ าแสดงถึง
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาที่
ควรได้รับการพิจารณาหาทาง
แก้ไข 
 
 

 ผลการวัดและ
ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติPISA กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
จนถึงขั้นที่สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ได้ด ี
 







ผลการทดสอบ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559 สพป.แพร่ เขต 1 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 



National Test : NT 2559 





แบบรายงานผลสอบ NT สทศ.สพฐ. 





 



 



 



กิจกรรมวิเคราะห์คะแนนสอบรายข้อ 



วิเคราะห์ตัวชี้วัดรายข้อ 



ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
          ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ 
สรุปสาระส าคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอด
ชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาและอย่างสร้างสรรค ์

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556)  



ด้านภาษา 
(Literacy) 

1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน 

2. บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ 

3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน 

4. บอก เล่าเรื่องราวท่ีได้จากการฟัง-ดู/อ่านอย่างง่ายๆ 

5. คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน 

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง-ดู/
อ่านอย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) ชั้น ป.3 



ความสามารถการคิดค านวณ (Numuracy) 
           ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดค านวณ 
ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556)  



ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถค านวณ (Numeracy) ชั้น ป.3 

ด้านคิด
ค านวณ 

(Numeracy) 

ความคิดรวบยอดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น 

ความคิดรวบยอดด้านจ านวนและการด าเนินการ 

ความคิดรวบยอดด้านการวัด 

ความคิดรวบยอดด้านพีชคณิต 

ความคิดรวบยอดด้านเรขาคณิต ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
+ 

ทักษะการคิดค านวณ 



ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning Ability) 
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์    
ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจอย่างมีหลักการ และ
เหตุผล บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศที่
เพียงพอ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556)  



ด้านเหตุผล
(Reasoning 

Ability) 

มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้าน
การด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล 
สถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องคค์วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพ่ือการตัดสินใจและแก้ปัญหาอยา่งมีหลกัการ
และเหตุผล ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือในกรณี
ท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องการตัดสินใจ/มีปัญหา  

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) ชั้น ป.3 



3. การพัฒนาความสามารถด้าน LNR ให้แก่ผู้เรียน 

• การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในหลักสูตร 
• การจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระฯ 

• การจัดการเรียนรู้เฉพาะในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง 

• การจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร 
–การจัดกิจกรรมชุมชน/ชมรม 

–การจัดกิจกรรมเข้าค่าย 



LNR 

ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 

เชื่อมโยง 

เชื่อมโยง 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัด LNR  
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 



ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
ตัวชี้วัด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่
ฟัง-ดู/อ่าน 

มฐ. ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  

2. บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ มฐ. ท.1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน มฐ. 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ 



ความสามารถด้านคิดค านวณ (Numeracy) 
ตัวชี้วัด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือ
ทักษะการคิด ค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง 
ปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ตา่งๆใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทาง 
คณิตศาสตร์เรื่อง จ านวนและการด าเนินการตาม
ขอบข่ายสิ่งเร้า 

มฐ. ค 1.2เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การ
ด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 

2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือ
ทักษะการคิด ค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง 
ปฏิบัติหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ตา่งๆใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทาง 
คณิตศาสตร์เรื่อง การวัดตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

มฐ. ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
มฐ. ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 



ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 
ตัวชี้วัด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

1. มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ และ
การด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

มฐ. ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือ
สารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้าน
การด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

มฐ. ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มอียู่จ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
มฐ. ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน า
ความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร 

ตัวชีว้ัดของ L N R ที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานและตัวชีว้ัดของหลักสูตรฯ 

หน่วยที่ 1 
K P A  

หน่วยที่ 2 
K P A 

หน่วยที่... 
หน่วยที่ 3 

K P A 
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

L N R R 



LNR 

ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

เชื่อมโยง 

เชื่อมโยง 

เชื่อมโยง 

การจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร 



4. เรียนรู้ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการสอบ LNR  
องค์ประกอบส าคัญของข้อสอบ LNR 

• สถานการณ ์

• โจทย์ข้อค าถาม 

• ค าตอบ 



ลักษณะของข้อสอบแบบแยกส่วน 

สถานการณ์/เนื้อเรื่อง 

ข้อค าถาม 
องค์ประกอบที่ 1 

สถานการณ/์เนื้อเรื่อง 

ข้อค าถาม 
องค์ประกอบที่ 2 

สถานการณ์/เนื้อเรื่อง 

ข้อค าถาม 
องค์ประกอบที่ 3 



ลักษณะของข้อสอบแบบเกี่ยวเนื่อง/สัมพันธ ์

สถานการณ/์เนื้อเรื่อง 

ข้อค าถาม 
องค์ประกอบที่ 1 

ข้อค าถาม 
องค์ประกอบที่ 2 

ข้อค าถาม 
องค์ประกอบที่ 3 



1 

2 

3 

สถานการณ์ 

ข้อค าถาม 

ค าตอบ 



1 

2 

3 

สถานการณ ์

ข้อค าถาม 

ค าตอบ 



ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
          ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ 
สรุปสาระส าคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอด
ชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาและอย่างสร้างสรรค์ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556)  



ด้านภาษา 
(Literacy) 

1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน 

2. บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ 

3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน 

4. บอก เล่าเรื่องราวท่ีได้จากการฟัง-ดู/อ่านอย่างง่ายๆ 

5. คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง-ดู/อ่าน 

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง-ดู/
อ่านอย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) ชั้น ป.3 







































ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพ 
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพที่ส้ันที่สุด 
 



ความสามารถการคิดค านวณ (Numuracy) 

           ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดค านวณ 
ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556)  



ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถค านวณ (Numeracy) ชั้น ป.3 

ด้านคิด
ค านวณ 

(Numeracy) 

ความคิดรวบยอดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น 

ความคิดรวบยอดด้านจ านวนและการด าเนินการ 

ความคิดรวบยอดด้านการวัด 

ความคิดรวบยอดด้านพีชคณิต 

ความคิดรวบยอดด้านเรขาคณิต ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
+ 

ทักษะการคิดค านวณ 





































ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning Ability) 

ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์    
ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจอย่างมีหลักการ และ
เหตุผล บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศที่
เพียงพอ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556)  



ด้านเหตุผล
(Reasoning 

Ability) 

มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้าน
การด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล 
สถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องคค์วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพ่ือการตัดสินใจและแก้ปัญหาอยา่งมีหลกัการ
และเหตุผล ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือในกรณี
ท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องการตัดสินใจ/มีปัญหา  

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) ชั้น ป.3 













ค าถาม จากภาพ ถ้าต้องการปลูกพืชที่ต้องการแสงแดดมากในตอนเช้า จะต้องเลือกปลูก
บริเวณหมายเลขใด 
 

 สถานการณ์ บริเวณบ้านหลังหน่ึงเป็นดงัภาพ  

บ้าน 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ต้นมะม่วง 

     1 
    3     4 

สระน้ า   2 



 สถานการณ์ บริเวณบ้านหลังหนึ่งเป็นดงัภาพ  

บ้าน 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต ้

ต้นมะม่วง 

     1 
    3     4 

สระน้ า   2 

แสงแดดจัดในตอนบา่ย เฟี่องฟ้า 

แสงแดดร าไรตลอดวัน เฟิร์น 

แสงแดดจัดในตอนเช้า เข็ม 

แสงแดดจัดตลอดวัน กุหลาบ 

ปริมาณแสงที่พชืต้องการ ชนิดของพืช 

ตารางแสดงปริมาณแสงที่พืชตอ้งการ 

ค าถาม จงเลือกต าแหน่งในการปลูกพืชในแต่ละชนิด  







รปูแบบข้อสอบประเมิน LNR 
- แบบเลือกตอบ 
- แบบเขียนตอบ 

 



รูปแบบข้อสอบเลือกตอบ 

1. แบบค าตอบเดียว 

(Multiple choice: MC) 

 
2. แบบหลายค าตอบ 
(Multiple-selection 
/Multiple Response: 

MS) 

3. แบบเชิงซ้อน 
(complex multiple 

choice: CM) 

4. แบบกลุ่มค าตอบ
สัมพันธ์(Responses 

related: RR) 

เลือกตอบ 



     เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ทีม่ีค าตอบที่ถูก
ที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. แบบค าตอบเดียว (multiple choice) 



2. แบบเลือกหลายค าตอบ (Multiple-selection) 

     เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ที่มีข้อค าถามเอื้อ
ให้คิดค าตอบได้หลากหลายค าตอบ มีค าตอบถูก
มากกว่า 1 ค าตอบ 
  
  



 

3. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน  
(complex multiple choice) 

 
    เป็นลักษณะข้อสอบท่ีมีข้อค าถามย่อยรวมอยู่ใน
ข้อเดียวกัน โดยข้อค าถามแต่ละข้อจะถามข้อคิดเห็น
หรือข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปจากเรื่องที่อ่าน   
  

 



4. แบบกลุ่มค าตอบสัมพันธ ์
 (Responses related) 

   เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ  
ที่มีเงื่อนไขให้คิดที่ต่อเน่ืองและสัมพันธ์กัน โดย
ค าตอบในข้อท่ีแรก จะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ตอบข้อค าถามต่อไป    

 



รูปแบบข้อสอบแบบเขียนตอบในชั้นเรียน 

1. แบบจ ากัดค าตอบหรือตอบสั้น  
(Restricted Response or Shot Essay Item)  

4. แบบกลุ่มค าตอบ
สัมพันธ์( 2. แบบขยายค าตอบหรือตอบอย่างอิสระ 

(Unrestricted Response or extended Response) 

เขียนตอบ 



 
1.แบบจ ากัดค าตอบหรือตอบสั้น 

   (Restricted Response or Shot Essay : SE)  

 
    เป็นลักษณะข้อสอบที่ให้คิดและเขียนค าตอบ
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และมีแนวของค าตอบท่ี
ชัดเจน 

(ออกยาก แต่ตรวจง่าย) 
  
  

 









 
2. แบบขยายค าตอบหรือตอบอย่างอิสระ 

    (Unrestricted Response or extended Essay: EE) 

 
    เป็นลักษณะข้อสอบท่ีให้อิสระในการคิด โดยเปิด
โอกาสให้คิดและเขียนภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล 
ต้องมีประเด็นหรือเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนที่
ชัดเจนครอบคลุม 
  (ออกง่าย แตต่รวจยาก) 
 
 
  
  

 







 



 หลักการเขียนข้อสอบตามแนว LNR 

 1. ข้อค าถามต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพ้ืนความรู้ของผู้ตอบ  
   2. ควรคัดเลือกรูปแบบของข้อสอบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด 
   3. สถานการณ์ในข้อค าถามจะต้องมีข้อมูลเพียงพอและจ าเป็นต่อ
การตอบค าถาม  รวมทั้งมีความชัดเจน และเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
 4. ข้อค าถามต้องสอดคล้องกับสถานการณ์  มีความชัดเจน และ
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
  

115 



 หลักการเขียนข้อสอบตามแนว LNR 

 5. ข้อค าถามของข้อสอบเขียนตอบต้องเปิดโอกาสให้
อธิบายวิธีคิด แสดงวิธีท า หรือให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนค าตอบ 
 6. ควรเตรียมเฉลยค าตอบและก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนตามขั้นตอนและน้ าหนักที่ต้องการเน้นไว้ด้วย 
 7. การก าหนดเวลาในการสอบ จะต้องสอดคล้องกับความ
ยาวและลักษณะค าตอบที่ต้องการ ระดับความยากง่ายและจ านวน
ข้อสอบ 
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6. การประยุกต์ใชใ้นการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  
• การประเมินในกิจกรรมเรียนรู้ในหลักสูตร 

   ประเมินจากมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระฯต่างๆ 
   (Content based Assessment) 

• การประเมินนอกเหนือจากกิจกรรมเรียนรู้ในหลักสูตร 

   ประเมินจากตัวชี้วัดของความสามารถ LNR  
   (Free Content based Assessment) 



การประเมินความสามารถด้าน LNR ของผู้เรียน 
• การประเมินในกิจกรรมเรียนรู้ในหลักสูตร 

   ประเมินจากมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระฯต่างๆ 
   (Content based Assessment) 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

Literacy 

Numeracy 

Reasoning ability 

เนื้อหาตามตัวชี้วัด 



บทบาทของการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน 

มาตรฐานและตัวชีว้ัด 
ตามหลักสูตรฯ 

การประเมินเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา 

(Formative 
Assessment) 

การประเมินเพื่อตัดสินผล 
การเรียน 

(Summative Assessment) 

หน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี.... หน่วยท่ี... หน่วยท่ี.... 

สอบกลางภาค/ปีการศึกษา สอบปลายภาค/ปีการศึกษา 



การประเมินความสามารถด้าน LNR ของผู้เรียน 
• การประเมินนอกเหนือจากกิจกรรมเรียนรู้ในหลักสูตร 

   ประเมินจากตัวชี้วัดของความสามารถด้าน LNR  
   (Free Content based Assessment) 

 

Literacy 

ตัวชี้วัดที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ .... 
เนื้อหาทั่วไป 



• ผู้เขียนข้อสอบต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่มุ่งวัดเป็นอย่างดี 
• ผู้เขียนข้อสอบจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด/พฤติกรรมการเรียนรู้  
• ผู้เขียนข้อสอบต้องมีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของการวัด  
• ผู้เขียนข้อสอบต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อ

ความหมาย 
• ผู้เขียนข้อสอบจะต้องมีทักษะในสามารถใช้เทคโนโลยีส าหรับการ

เขียนข้อสอบ  
• ผู้เขียนต้องสร้างข้อสอบท่ีดีต้องมีความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง 

คุณลักษณะของผู้เขียนข้อสอบทีด่ี 













กลุ่ม ตัวชีว้ัดด้าน รวม (ข้อ) 

ภาษา ค านวณ เหตุผล 

กลุ่ม1 1/5ข้อ 1/5ข้อ 1/5ข้อ 15ข้อ 

กลุ่ม2 2/5ข้อ 2/5ข้อ 2/5ข้อ 15ข้อ 

กลุ่ม3 3/5ข้อ 3/5ข้อ 3/5ข้อ 15ข้อ 

กลุ่ม4 4/5ข้อ 4/5ข้อ 4/5ข้อ 15ข้อ 

กลุ่ม5 5/5ข้อ 5/5ข้อ 2/5ข้อ 15ข้อ 

กลุ่ม6 6/5ข้อ 1/5ข้อ 3/5ข้อ 15ข้อ 

กลุ่ม7 5/5ข้อ 2/5ข้อ 4/5ข้อ 15ข้อ 

กลุ่ม8 6/5ข้อ 1/5ข้อ 4/5ข้อ 15ข้อ 

รวม 40ข้อ 40ข้อ 40ข้อ 120ข้อ 


