แนวทางดาเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
…………………………………………………………………
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยกำรสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ส ำนั กทดสอบทำงกำรศึ กษำ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ได้ มีโครงกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2526 เป็นต้นมำ วัตถุประสงค์ของกำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
คำนวณ ตำมหลั กสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูล
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และทรำบถึงสำระกำรเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำ นำข้อมูลไปสู่
กำรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีกำรศึกษำถัดไป อีกทั้งทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ รู้จุดที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนำของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อนำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำผู้ เรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีโครงกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 จำนวน 2 โครงกำร คือ 1) โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)
ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 และ 2) โครงกำรประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ นของผู้ เ รี ย น (RT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สรุปดังนี้
1. หลักการและแนวคิด
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เป็นกำรประเมินที่มุ่งเน้นกำรตรวจสอบคุณภำพผู้เรียน
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด เพื่อวินิจฉัยสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคล เน้นนำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อน
กำรเรียนในปีกำรศึกษำต่อไป ครูผู้สอนสำมำรถนำผลกำรประเมินไปใช้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และวำง
แผนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณ ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และเพื่อตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และกำร
อ่ำนรู้เรื่อง ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
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3. กรอบการประเมิน
3.1 กรอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.2 กรอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
ที่เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ (Performance Assessment)
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ มเป้ ำหมำยกำรประเมิ น คุณภำพผู้ เรี ยน (NT) คือ ผู้ เรียนชั้ นประถมศึกษำปีที่ 3 และ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่
1 จำกสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ต่ ำ ง ๆ ทั่ ว ประเทศ จ ำนวน 8 สั ง กั ด ประกอบด้ ว ย 1) ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน 2) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำเอกชน 3)
กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
สั ง กั ด ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ 5) กรมส่ ง เสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ น 6) ส ำนั ก กำรศึ ก ษำ
กรุ ง เทพมหำนคร 7) ส ำนั ก กำรศึ ก ษำเมื อ งพั ท ยำ และ 8) กำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยครอบครั ว
(Homeschool)
5. กาหนดการประเมิน
5.1 กำหนดกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) คือ สอบวันที่ 24 มีนำคม 2564 และประกำศ
ผลวันที่ 5 พฤษภำคม 2564
5.2 กำหนดกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) คือ สอบระหว่ำงวันที่
8 – 12 มีนำคม 2564 และประกำศผลวันที่ 20 เมษำยน 2564
6. แนวทางการดาเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ส ำนั ก ทดสอบทำงกำรศึ ก ษำ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ยั ง คงมี ก ำร
ดำเนินงำนประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
6.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดพิมพ์เครื่องมือ ประเมินคุณภำพผู้เรียน
ชั้น ประถมศึกษำปี ที่ 3 ตำมจ ำนวนข้อมูลผู้ เรียนที่ส ถำนศึกษำนำเข้ำในระบบในแพลตฟอร์มกำร
บริหำรจัดกำรสอบ (NT Access) ที่สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำพัฒนำขึ้น และจัดส่งไปยังศูนย์สอบทั่ว
ประเทศ ตำมวันและเวลำที่กำหนดไว้
(2) ดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำกสถำนศึกษำในสังกัดต่ำง ๆ
ทั่ว ประเทศ จ ำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2)
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 3) กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 4) กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 5) กรมส่งเสริม
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กำรปกครองท้องถิ่น 6) สำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 7) สำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ และ 8) กำร
จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Homeschool)
(3) ศูนย์สอบดำเนินกำรจัดสนำมสอบ โดยกำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งเป็นสนำมสอบ
(จัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ 20 คน) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเคลื่อนย้ำยนักเรียนออกจำกพื้นที่ ยกเว้นในกรณี
ที่มีนักเรียนจำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มี กำรเคลื่อนย้ำยไปรวมกับสถำนศึกษำที่อยู่ใกล้เคียง
เพื่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและประหยัดงบประมำณ โดยให้จัดห้องสอบเพิ่มตำมจำนวน
สถำนศึกษำที่นักเรียนมำร่วมสอบในสนำมสอบนั้น ๆ และให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำร
แพร่กระจำยของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ2019 อย่ำงเคร่งครัด
(4) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ โดยกรรมกำร
คุมสอบในแต่ละห้องต้องมำจำกต่ำงโรงเรียน และกำหนดให้มีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน
(5) ข้ อสอบที่ ใช้ ในกำรประเมิ น คุณ ภำพประกอบด้ ว ยข้ อสอบปรนั ย และอั ต นัย โดยกำร
ตรวจข้อสอบอัตนัย สำมำรถดำเนินกำรได้ 2 แนวทำง คือ กำรตรวจข้อสอบที่สนำมสอบ และกำร
ตรวจข้อสอบในสถำนที่ที่ศูนย์สอบกำหนด แล้ วจัดส่งผลกำรทดสอบทั้งข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
ไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(6) ศูน ย์ ส อบและสนำมสอบศึกษำแนวทำงกำรบริห ำรจัดกำรสอบตำมคู่มือ กำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดส่งให้
6.2 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดพิมพ์เครื่องมือ ประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ตำมจำนวนข้อมูลผู้เรียนที่สถำนศึกษำนำเข้ำในระบบ
ในแพลตฟอร์มกำรบริหำรจัดกำรสอบ (NT Access) ที่สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำพัฒนำขึ้น และจัด
ส่งไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตำมวันและเวลำที่กำหนดไว้
(2) ดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จำกสถำนศึกษำในสังกัดต่ำง ๆ
ทั่ว ประเทศ จ ำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2)
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 3) กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 4) กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 5) กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น 6) สำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 7) สำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ และ 8) กำร
จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว (Homeschool)
(3) กำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งเป็นสนำมสอบ โดยจัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ 20 คน และ
ให้ดำเนินกำรสอบตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ2019 อย่ำง
เคร่งครัด
(4) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรระดับศูนย์สอบ และให้ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ
ที่เป็นสนำมสอบเป็นกรรมกำรคุมสอบแต่ละห้อง โดยกำหนดให้มีกรรมกำรคุมสอบห้องละ 2 คน หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงในกรณีใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรอำนวยกำรระดับศูนย์สอบ
(5) ศู น ย์ สอบและสนำมสอบศึ กษำแนวทำงกำรบริ หำรจั ดกำรสอบตำมคู่ มื อกำรประเมิ น
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนจัดส่งให้
…………………………………………….

