
แนวทางด าเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………… 

วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีโครงกำร

ประเมินคุณภำพผู้เรียนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2526 เป็นต้นมำ วัตถุประสงค์ของกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
ค ำนวณ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูล
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และทรำบถึงสำระกำรเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำ น ำข้อมูลไปสู่
กำรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีกำรศึกษำถัดไป อีกทั้งท ำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนำของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น  

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีโครงกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 2 โครงกำร คือ 1) โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 และ 2) โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้ เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สรุปดังนี้ 
 
1. หลักการและแนวคิด 

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เป็นกำรประเมินที่มุ่งเน้นกำรตรวจสอบคุณภำพผู้เรียน
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด เพื่อวินิจฉัยสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคล เน้นน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อน
กำรเรียนในปีกำรศึกษำต่อไป ครูผู้สอนสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และวำง
แผนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรวจสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และเพ่ือตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และกำร
อ่ำนรู้เรื่อง ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
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3. กรอบการประเมิน  
3.1 กรอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

3.2 กรอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
ที่เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ (Performance Assessment)   
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1 จำกสถำนศึกษำในสังกัดต่ำง ๆ ทั่วประเทศ จ ำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 3) 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  5) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  6) ส ำนักกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร 7) ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ  และ 8) กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
(Homeschool) 

 
5. ก าหนดการประเมิน 

5.1 ก ำหนดกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) คือ สอบวันที่ 24 มีนำคม 2564 และประกำศ
ผลวันที่ 5 พฤษภำคม 2564  

5.2 ก ำหนดกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) คือ สอบระหว่ำงวันที่  
8 – 12 มีนำคม 2564 และประกำศผลวันที่ 20 เมษำยน 2564 

 
6. แนวทางการด าเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยังคงมีกำร
ด ำเนินงำนประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  

6.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินคุณภำพผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ตำมจ ำนวนข้อมูลผู้เรียนที่สถำนศึกษำน ำเข้ำในระบบในแพลตฟอร์มกำร
บริหำรจัดกำรสอบ (NT Access) ที่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำพัฒนำขึ้น และจัดส่งไปยังศูนย์สอบทั่ว
ประเทศ ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดไว้ 

(2) ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำกสถำนศึกษำในสังกัดต่ำง ๆ 
ทั่วประเทศ จ ำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 3) กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 4) กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 5) กรมส่งเสริม



3 

 

กำรปกครองท้องถิ่น 6) ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 7) ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ และ 8) กำร
จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Homeschool) 

(3) ศูนย์สอบด ำเนินกำรจัดสนำมสอบ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งเป็นสนำมสอบ 
(จัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ 20 คน) เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเคลื่อนย้ำยนักเรียนออกจำกพ้ืนที่ ยกเว้นในกรณี
ที่มีนักเรียนจ ำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มีกำรเคลื่อนย้ำยไปรวมกับสถำนศึกษำที่อยู่ใกล้เคียง 
เพ่ือประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและประหยัดงบประมำณ โดยให้จัดห้องสอบเพ่ิมตำมจ ำนวน
สถำนศึกษำที่นักเรียนมำร่วมสอบในสนำมสอบนั้น ๆ และให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำร
แพร่กระจำยของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ2019 อย่ำงเคร่งครัด 

(4) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ โดยกรรมกำร
คุมสอบในแต่ละห้องต้องมำจำกต่ำงโรงเรียน และก ำหนดให้มีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน  

(5) ข้อสอบที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพประกอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย โดยกำร
ตรวจข้อสอบอัตนัย สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 แนวทำง คือ กำรตรวจข้อสอบที่สนำมสอบ และกำร
ตรวจข้อสอบในสถำนที่ที่ศูนย์สอบก ำหนด แล้วจัดส่งผลกำรทดสอบทั้งข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(6) ศูนย์สอบและสนำมสอบศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสอบตำมคู่มือกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดส่งให้ 

6.2 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ตำมจ ำนวนข้อมูลผู้เรียนที่สถำนศึกษำน ำเข้ำในระบบ
ในแพลตฟอร์มกำรบริหำรจัดกำรสอบ (NT Access) ที่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำพัฒนำขึ้น และจัด
ส่งไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดไว้ 

(2) ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จำกสถำนศึกษำในสังกัดต่ำง ๆ 
ทั่วประเทศ จ ำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 3) กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 4) กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 5) กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น 6) ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 7) ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ และ 8) กำร
จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Homeschool) 

(3) ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งเป็นสนำมสอบ โดยจัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ 20 คน และ
ให้ด ำเนินกำรสอบตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ2019 อย่ำง
เคร่งครัด 

(4) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศูนย์สอบ และให้ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ
ที่เป็นสนำมสอบเป็นกรรมกำรคุมสอบแต่ละห้อง โดยก ำหนดให้มีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงในกรณีใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับศูนย์สอบ 

(5) ศูนย์สอบและสนำมสอบศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสอบตำมคู่มือกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนจัดส่งให้ 

 
……………………………………………. 


