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แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2564 (สำหรับสถานศึกษาท่ีมีความสมัครใจ) 

………………………………………………………………… 
1. ความเป็นมา 

สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษา  
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่:  
การเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21” ที ่มุ ่งเน้นทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) 
และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมี
ทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลก  
แห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กระทรวงศึกษาธ ิการ กำหนดนโยบายและจุดเน ้น เพ ื ่อให้การบร ิหารจ ัดการศ ึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการ
เตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับประถมศึกษามุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลาย 
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น รวมถึงนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ เนื ่องจากเกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและมาตรการ 
ในการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน
ตามสภาพบริบทและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของแต่ละพื ้นที ่ ทำให้สถานศึกษาแต่ละแห่งไม ่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื ่อพ ัฒนาผู ้ เร ียน 
ได้เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนจากการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับนักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าใจถึงสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศ  
จึงได้กำหนดแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู ้เร ียนเพื ่อลดความเครียดจากการทดสอบ 
ของผู้เรียน มุ่งวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง ปรับเปลี่ยนการทดสอบปลายภาคหรือ
ปลายปีให้เป็นการประเมินผลงานหรือโครงงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบจากแบบทดสอบ 
เป็นรูปแบบอื่นที่หลากหลาย รวมทั้ง ทำการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3  
ปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการ
ประเมินคุณภาพผู ้ เร ียนตั ้งแต่ป ีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา  ว ัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครูผู้สอน
มีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที ่ต้องปรับปรุงและพัฒนา  
นำข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนในปีการศึกษาถัดไป อีกท้ัง ทำใหผู้้ปกครองและนักเรียน
ได้รู้จุดท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 สรุปดังนี้ 

 



2 
 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

3. กรอบการประเมิน 
กรอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 

ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
4. โครงสร้างของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
มีท้ังหมด 2 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย เป็นแบบทดสอบ ประกอบด้วย 
ตอนที ่ 1 ข้อสอบเลือกตอบ จำนวน 26 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม  

78 คะแนน 
ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเติมคำตอบ จำนวน 2 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเต็ม  

8 คะแนน 
ตอนที่ 3 ข้อสอบเขียนตอบอิสระ จำนวน 1 ข้อ ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเต็ม  

7 คะแนน 
ด้านที่ 2 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบ ประกอบด้วย 

ตอนที ่ 1 ข้อสอบเลือกตอบ จำนวน 26 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม  
78 คะแนน 

ตอนที่ 2 ข้อสอบเขียนตอบสั้น จำนวน 3 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเต็ม  
12 คะแนน 

ตอนที่ 3 ข้อสอบแสดงวิธีทำ จำนวน 1 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม  

10 คะแนน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน (NT) คือ ผู ้เร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  
จากสถานศึกษาในสังก ัดต่าง ๆ ทั ่วประเทศ จำนวน 8 สังก ัด ประกอบด้วย 1) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสร ิมการศึกษาเอกชน  
3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
สังก ัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  5) กรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  6) สำนักการศึกษา
กร ุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา  และ 8) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
(Homeschool) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ 
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6. กำหนดการประเมิน 
กำหนดการการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 คือ สอบระหว่าง 

วันท่ี 14 - 18 มีนาคม 2565 และรายงานผลการประเมินวันท่ี 27 เมษายน 2565 ท้ังนี้ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดในระดับภูมิภาคและสถานศึกษาร่วมกันกำหนดวันการประเมินตามความเหมาะสม โดย 
ให้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
 
7. แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

7.1 สถานศึกษาที่สมัครใจที่จะดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) แจ้งความประสงค์ 
ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำหนังสือขอไฟล์
ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน มายังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565 

7.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งไฟล์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ไฟล์คู่มือ 
การจัดสอบ 2) ไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือประเมิน 3) ไฟล์ PDF แบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ  
4) ไฟล์ excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพื่อนำเข้าระบบ NT Access และ 5) ไฟล์วีดีทัศน์
อธิบายแนวทางการนำคะแนนผลการทดสอบเข้าระบบ NT Access ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ NT Access ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 

7.3 หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคและสถานศึกษาท่ีสมัครใจร่วมกันพิจารณาวางแผน
และดำเนินการประเมินคุณภาพผู ้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ตามความเหมาะสม ตั ้งแต่
งบประมาณในการดำเนินงาน การจัดพิมพ์เครื ่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การแต่งต้ัง
คณะกรรมการคุมสอบ การกำหนดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบ การดำเนินการจัดสอบ  และ 
การตรวจให้คะแนน โดยให้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด 

7.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะให้บริการประมวลผลและรายงานผล
การประเมินคุณภาพผู ้ เร ียน (NT) ผ่านระบบ NT Access โดยให้สถานศึกษานำข้อมูลคะแนน 
ผลการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 7 เมษายน 2565  
โดยแบ่งช่วงเวลาในการนำเข้าจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้ 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 
19 - 23 มีนาคม 2565 2) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2565 3) ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 และ 4) ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 3 - 7 เมษายน 2565 

7.5 หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบได้จากคู่มือการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งให ้



สรุปแผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
………………………………… 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับสถานศึกษาท่ีมีความสมัครใจ) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปแผนการดำเนินงานการประเมินตามประเด็น ต่อไปนี้ 

ประเด็น การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ระดับชั้นที่สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ช่วงเวลา 
ในการประเมิน 

14 – 18 มีนาคม 2565 

ผู้ดำเนินการ 
จัดสอบ 

หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาคของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

การขอบริการไฟล์
ต้นฉบับเครื่องมือ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด แต่ละแห่งทำหนังสือราชการขอไฟล์
ต้นฉบับเครื่องมือประเมินมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ภายในวันท่ี 31 
มกราคม 2565) 

การจัดส่งไฟล์
ต้นฉบับเครื่องมือ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะจัดสง่ไฟล์ข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
ในส่วนภูมิภาค ภายในวันท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 ผา่นระบบ NT Access ประกอบด้วย 
1) ไฟล์คู่มือการจัดสอบ 
2) ไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือประเมิน 
3) ไฟล์ PDF แบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ 
4) ไฟล์ excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพื่อนำเข้าระบบ NT Access 
5) ไฟล์วีดิทัศน์อธิบายแนวทางการนำคะแนนผลการทดสอบเข้าระบบ NT Access 

การจัดพิมพ์
เครื่องมือและคู่มือ 

หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาในสังกัดท่ีสมัครใจสอบร่วมกันพจิารณา 
ตามความเหมาะสม 

การจัดห้องสอบ 
หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาในสังกัดท่ีสมัครใจสอบร่วมกันพจิารณา 
ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

กรรมการคุมสอบ ควรมีกรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน โดยพิจารณาตามความเหมะสม 

ช่วงเวลาที่
สถานศึกษานำส่ง
คะแนนเข้าระบบ 

NT Access 

ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 จำแนกเป็น 
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 19 - 23 มีนาคม 2565 
2) ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี 24 - 28 มีนาคม 2565 
3) ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2565 
4) ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 3 - 7 เมษายน 2565 

การรายงาน 
ผลการประเมิน 

รายงานผลการประเมินผ่านระบบ NT Access วันท่ี 27 เมษายน 2565 

การเข้าดู 
ผลการทดสอบ 

ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าดูผลการทดสอบผา่นระบบ NT Access 
ต้ังแต่ท่ีวันประกาศผลสอบเป็นต้นไป 

งบประมาณ หน่วยงานต้นสังกัดระดับภูมิภาคหรือสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินงาน 
 



กำหนดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม หน่วยงาน 

ภายใน 31 มกราคม 
2565 

หน่วยงานต้นสังกัดระดับภูมิภาคทำหนังสือขอไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ 
NT มายัง สพฐ. 

หน่วยงานต้น
สังกัดระดับ
ภูมิภาค* 

15 กุมภาพันธ์ 2565  

เป็นต้นไป 
หน่วยงานต้นสังกัดระดับภูมิภาคดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจาก
โปรแกรม NT Access ประกอบด้วย 

• ไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ NT 
• ไฟล์เฉลยข้อสอบ NT 
• ไฟล์คู่มือการจัดสอบ 
• ไฟล์ PDF แบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ 
• ไฟล์วีดิทัศน์อธิบายการนำคะแนนผลการสอบเข้าระบบ 

หน่วยงานต้น
สังกัดระดับ

ภูมิภาค 

15 กุมภาพันธ์ 2565  

เป็นต้นไป 
สถานศึกษาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากโปรแกรม NT Access 
ประกอบด้วย 

• ไฟล์ Excel สำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวและคะแนนสอบของ
นักเรียน 

• ไฟล์ PDF แบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ 
• ไฟล์วีดิทัศน์อธิบายการนำคะแนนผลการสอบเข้าระบบ 

สถานศึกษา 

14 – 18 มีนาคม 2565 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หน่วยงานต้น
สังกัดระดับ
ภูมิภาคและ
สถานศึกษา 

19 มีนาคม – 7 เมษายน 
2565 

สถานศึกษานำส่งข้อมูลส่วนตัวและคะแนนสอบของนักเรียนเข้าสู่
ระบบ NT Access จำแนกเป็น 
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 19 - 23 มีนาคม 2565 
2) ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี 24 - 28 มีนาคม 2565 
3) ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2565 
4) ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 3 - 7 เมษายน 2565 

สถานศึกษา 

27 เมษายน 2565 รายงานการประเมินผ่านระบบ NT Access สพฐ. 

หมายเหตุ  *หน่วยงานต้นสังกัดระดับภูมิภาค หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานท้องถ่ินจังหวัด สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร  พัทยา เป็นต้น 


