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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ถนนวารีราชเดช อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน ( RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
จานวน ๑ ฉบับ
๒. กาหนดการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สาคัญในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้ครูผู้สอนมี ข้อมูลความสามารถด้านต่างๆของผู้เรี ยน สาหรับนาไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง
และพัฒนา นาข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีการศึกษาถัดไป อีกทั้งทาให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น นั้น โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
๑. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑.๑. สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆทั่วประเทศ โดยทาการทดสอบ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศ
ผลวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ถ้าในช่วงวันและเวลาในการทดสอบดังกล่าว ยังคงมีการแพร่กระจายของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ อย่างรุนแรง และต้องมีมาตรการลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ศูนย์
สอบสามารถยกเลิกการจัดสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการ
ระดับศูนย์สอบ
๑.๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามจานวนข้อมูลผู้เรียนที่สถานศึกษานาเข้าในระบบในแพลตฟอร์มการบริหาร
จัดการสอบ (NT Access) ที่สานักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น และจัดส่งไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตาม
วัน และเวลาที่กาหนดไว้
๑.๓ ศูนย์สอบดาเนินการจัดสนามสอบ โดยกาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นสนาม
สอบและจัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ ๒o คน เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจากพื้นที่ ยกเว้นในกรณี
/ ที่มีนักเรียน...

-๒ที่มีนักเรีย นจานวนน้อยไม่ถึง ๕ คน อนุโ ลมให้มีการเคลื่อนย้ายไปรวมกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ เคียงเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและประหยัดงบประมาณ โดยให้จัดห้องสอบเพิ่มตามจานวนสถานศึกษาที่
นักเรียนมาร่วมสอบในสนามนั้นๆ และให้ดาเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ อย่างเคร่งครัด
๑.๔ ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ โดย
กรรมการคุมสอบในแต่ละห้องต้องมาจากต่างโรงเรียน และกาหนดให้มีกรรมการคุมสอบห้องละ ๒ คน
๑.๕ ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพประกอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การ
ตรวจข้อสอบอัตนัย สามารถดาเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ การตรวจข้อสอบที่สนามสอบ และการตรวจข้อสอบ
ในสถานที่ที่ศูนย์สอบกาหนด แล้วสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไปรับกระดาษคาตอบที่ศูนย์
สอบเพื่อทาการประมวลผลต่อไป
๑.๖ ศูนย์สอบและสนามสอบศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสอบ
ตามคู่มือการประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐานจัดส่งให้อย่างละเอียด
๑.๗ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามจานวนนักเรียนและสถานศึกษาที่
นาเข้าในระบบการบริหารจัดการสอบ (NT Access) ที่สานักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น
๒. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆทั่วประเทศ โดยทาการทดสอบ ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
และประกาศผล วันที่ ๒o เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ถ้าในช่วงวันและเวลาในการทดสอบดังกล่าว ยังคงมีการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ อย่างรุนแรง และต้องมีมาตรการลดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของประชาชน ศูน ย์ส อบสามารถยกเลิ กการจัดสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ โดยให้ อยู่ในดุล ยพินิจของ
คณะกรรมการอานวยการระดับศูนย์สอบ และอาจให้สนามสอบทาการทดสอบผู้เรียนในภายหลัง
๒.๒ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ด พิ ม พ์ เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามจานวนข้อมูลผู้เรียนที่สถานศึกษา
นาเข้าในระบบในแพลตฟอร์มการบริหารจัดการสอบ (NT Access) ที่สานักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น
และจัดส่งไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตามวัน และเวลาที่กาหนดไว้
๒.๓ ดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากสถานศึกษาใน
สังกัดต่างๆ ทั่วประเทศ จานวน ๘ สังกัด ประกอบด้วย ๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๓) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๔) กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๖) สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ๗) สานักการศึกษาเมืองพัทยา และ ๘) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
/ ๒.๔ กาหนดให้...

-๓๒.๔ กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสนามสอบ โดยจัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ ๒o คน
และให้ดาเนินการสอบตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ อย่าง
เคร่งครัด
๒.๕ ศูนย์ สอบแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการระดับศูนย์สอบ และให้ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบเป็น กรรมการคุมสอบ โดยกาหนดให้มีกรรมการคุมสอบห้องละ ๒ คน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในกรณีใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการระดับศูนย์สอบ
๒.๖ ศูนย์สอบและสนามสอบศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสอบ
ตามคู่ มื อ การประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู้ เ รี ย น (RT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งให้อย่างละเอียด
๒.๗ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามจานวน
นักเรียนและสถานศึกษาที่นาเข้าในระบบการบริหารจัดการสอบ (NT Access) ที่สานักทดสอบทางการศึกษา
พัฒนาขึ้น
ในการนี้ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต ๒ ขอแจ้ง แนวทางการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

( นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร ๐๔๕ ๗๘๙ ๖๔๕
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