
โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2559 

 ๑. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ 

เลือกตอบ 
ข้อสอบเขียนตอบ 

แบบตอบสั้น แบบตอบอิสระ 
๑. บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่ ฟัง ดู และอ่าน    ๔ ข้อ   
๒. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์  ๓ ข้อ   
๓. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน  ๕ ข้อ  ๑ ข้อ  
๔. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ  ๕ ข้อ   
๕. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน ๕ ข้อ   ๑ ข้อ 

๖. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านอย่างเหมาะสม  ๕ ข้อ  ๑ ข้อ  

รวมทั้งหมด ๒๗ ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 

   หมายเหตุ 1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน  (ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษค าตอบ) 
2. ข้อสอบแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ ๒ คะแนน  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒) 
3. ข้อสอบแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๔ คะแนน (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔) 
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๒. ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ 

เลือกตอบ 
ข้อสอบเขียนตอบ 

แบบตอบสั้น แบบตอบอิสระ 
๑. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนและการด าเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

 ๑๑ ข้อ  ๑ ข้อ  

๒. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

 ๘ ข้อ   ๑ ข้อ 
(แสดงวิธีท า) 

๓. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

 
๓ ข้อ 

  

๔. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

 
๓ ข้อ 

  

๕. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   ตามขอบข่ายสิ่งเร้า 

 ๒ ข้อ  ๑ ข้อ  

รวมทั้งหมด ๒๗ ข้อ ๒ ข้อ ๑ ข้อ 

   หมายเหตุ 1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน  (ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษค าตอบ) 
2. ข้อสอบเขียนตอบแบบตอบสั้น ข้อละ 1 คะแนน  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑) 
3. ข้อสอบเขียนตอบแบบอิสระ ข้อละ 6 คะแนน (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, 5, 6) 
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๓. ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบ 

เลือกตอบ 
ข้อสอบเขียนตอบ 

แบบตอบสั้น แบบตอบอิสระ 
๑. มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 
 ๓ ข้อ  ๑ ข้อ  

๒. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

 ๖ ข้อ  ๑ ข้อ  

๓. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพ้ืนฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีผ่าน
การวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

 ๘ ข้อ   

๔. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล 
โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมี
ปัญหา 

 ๑๐ ข้อ   ๑ ข้อ 

รวมทั้งหมด ๒๗ ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 

   หมายเหตุ 1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อละ ๑ คะแนน  (ในแต่ละข้อจะมี ๔ ตัวเลือกให้นักเรียนระบายในกระดาษค าตอบ) 
2. ข้อสอบแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ ๒ คะแนน  (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบแต่ละข้อจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒) 
3. ข้อสอบแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ ๔ คะแนน (ส าหรับให้กรรมการระบายคะแนนลงกระดาษค าตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔) 

 
  


