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เรือ่ง        รำยงำนผลกำรประเมนิคณุภำพผู้เรียน ชัน้ประถมศกึษำปทีี่ 3 ปกีำรศกึษำ 2563 

หน่วยงำน  ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัตรงั ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 

ปีที่ท ำ       พ.ศ.2564 

 กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น เ พ่ือให้กำรบริหำร จัดกำรศึกษำ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำลเรื่องกำรเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 
ในระดับประถมศึกษำ มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ โดยเฉพำะกำรเรียน
ภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน รวมถึงนโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษำคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้ำงเด็กให้เกิดทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ รวมถึงกำรคิดวิเครำะห์ 
เพ่ือให้แก้ปัญหำได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนำคตใหม่ : กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ที่มุ่งเน้น
ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน 
(Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ (Critical Thinking) กำรสื่อสำร 
(Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรร่วมมือ (Collaboration) เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่ง 
กำรแข่งขันได้อย่ำงปลอดภัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี  จัดท ำโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ขึ้น 

กำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนในภำคเรียนที่ 
2 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563 จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีนักเรียน
จ ำนวนทั้งสิ้น 2,648 คน เข้ำสอบ 2,607 คน คิดเป็นร้อยละ 98.45 ใช้เครื่องมือในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
จ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ และฉบับที่ 2 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ซึ่ง
สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยก ำหนดกำรแปลควำมหมำย ระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมำก ดี พอใช้ 
และปรับปรุง ประกำศผลกำรประเมินวันที่  5 พฤษภำคม 2564 ซึ่ งมีผลกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 

 
 
 
 



1. ผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดตรังกับระดับประเทศ พบว่ำ กำรประเมินคุณภำพรวม 2 ด้ำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง 
มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.17 เมื่อพิจำรณำรำยสมรรถนะ พบว่ำ ผลกำรประเมิน
ด้ำนคณิตศำสตร์ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
2.64 และผลกำรประเมินด้ำนภำษำไทย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ 
คิดเป็น 1.72   

2. ผลกำรประเมินคุณภำพของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2563  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนกับระดับประเทศ พบว่ำ กำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนรวม 2 
ด้ำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
1.96 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนคณิตศำสตร์สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.65 และผลกำรประเมินด้ำนภำษำไทย 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็น 1.27 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยระดบัส ำนกังำนศึกษำธกิำรจงัหวดัตรงั 

1. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรวิเครำะห์บริบทของตนเอง โดยกำรศึกษำสภำพปัญหำ  

ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยกำรใช้

เทคนิค SWOT Analysis 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ือน ำผลไปใช้ดังนี้ 

2.1 สถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 ของควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำ 

2.2 สถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ด้ำนที่ผลกำร 

ทดสอบระดับชำติต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ตรัง ถึงสำเหตุของปัญหำและร่วมกันจัดท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของแต่ละสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ

สำเหตุของสภำพปัญหำของสถำนศึกษำ 

2.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำ ครูและ 

บุคลำกรในสังกัด เกีย่วกับกำรสอบ กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 

 



2.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง เผยแพร่แผนผังโครงสร้ำงข้อสอบ (Test Blueprint)  

ไปยังสถำนศึกษำเพ่ือให้วิเครำะห์ตัวชี้วัด สมรรถนะที่ใช้ออกข้อสอบ และวำงแผนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเตรียม

ควำมพร้อมในกำรสอบ 

2.5 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังชี้แจงแนวกำรสอบทำงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 รูปแบบข้อสอบและลักษณะข้อสอบให้สถำนศึกษำรับทรำบ 

2.6 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่  

สอดคล้องสัมพันธ์ระหว่ำงมำตรฐำน/ตัวชี้วัด กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผลในชั้นเรียน 

เช่นกำรสร้ำงแบบทดสอบอัตนัยและกำรตรวจข้อสอบที่ได้มำตรฐำนตำมแนวกำรประเมิน คุณภำพผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และส่งเสริมให้ศึกษำใช้แบบทดสอบอัตนัยให้สถำนศึกษำเพ่ือเตรียมสอบกำรประเมิน

คุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ด้วยกำรเลือกวิธีที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และบริบทของโรงเรียนในจังหวัดตรัง คือ  

ON – AIR  ONLINE  ON Demand  ON Hand  ON Site  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยระดับสถำนศึกษำ 

1. สถำนศึกษำก ำหนดแผนปฏิบัติคุณภำพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยกำร 

ก ำหนดเป้ำหมำย กิจกรรม ระยะเวลำ และมีผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำสำรสนเทศ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ  

นักเรียนเป็นรำยบุคคล ระดับโรงเรียน เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  

เพ่ือน ำผลไปใช้ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

3.1 วิเครำะห์ผลแต่ละด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ สังกัด จังหวัด ขนำด 

โรงเรียนเดียวกันวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนปีที่ผ่ำนมำเทียบกับเกณฑ์เพ่ือน ำมำก ำหนดเป้ำหมำย 

ในกำรพัฒนำรวมทั้งวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

3.2 วิเครำะห์ด้ำนที่ต้องพัฒนำเร่งด่วน 

3.3 วิเครำะห์ สภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละ 

ด้ำนต่ ำ 

 



3.4 จัดกลุ่มคุณภำพของผู้เรียนตำมผลกำรประเมิน (กลุ่มคุณภำพ 4 กลุ่ม ) ได้แก่ 

กลุ่มดีมำก กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ และกลุ่มปรับปรุง เพ่ือจัดท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถำนศึกษำ 

แล้วก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของสถำนศึกษำกับสำเหตุขอสภำพปัญหำ 

4. สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครู และผู้ เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

4.1 ชี้แจงแผนผังโครงสร้ำงข้อสอบ (Test Blueprint) ให้ครูผู้รับผิดชอบวำงแผนกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ 

4.2 ชี้แจงแนวทำงกำรสอบ กำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   

รูปแบบข้อสอบ และลักษณะข้อสอบให้คณะครูทรำบ 

5. พัฒนำระบบกำรทดสอบและประเมินผลในชั้นเรียน โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

         น ำหลักสูตรและคู่มือกำรใช้หลักสูตรฯ ใบงำน และสื่อต่ำงๆ มำใช้ในกำรพัฒนำครู  

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พัฒนำระบบกำรวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดคล้องสัมพันธ์ระหว่ำงมำตรฐำน/ตัวชี้วัด กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรวัด

ประเมินผลในชั้นเรียน โดยพัฒนำบุคลำกรระดับสถำนศึกษำ เรื่องกำรสร้ำงแบบทดสอบอัตนัยและกำรตรวจ 

ข้อสอบที่ได้มำตรฐำนตำมแนวกำรสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้

แบบทดสอบอัตนัยในสถำนศึกษำเพ่ือเตรียมกำรสอบประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 


