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เรือ่ ง
รำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผูเ้ รียน ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2563
หน่วยงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ปีที่ทำ
พ.ศ.2563
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยเฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำในช่วงชั้นแรก เป็นพื้นฐำนที่สำคัญ
ดังนั้น รัฐบำลจึงได้กำหนดเป็นนโยบำยว่ำ ปีกำรศึกษำ 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้จัดทำยุทธศำสตร์ ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2558
ขึ้น โดยกำหนดเป็ นนโยบำยเร่ งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และต้องมีระบบกำร
ประเมินที่เป็นรูปธรรม” และได้มอบหมำยให้ สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จัดทำโครงกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ขึ้น
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำง
วันที่ 16-19 มีนำคม พ.ศ.2564 โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้สำนักงำนศึกษำธิกำร
จั ง หวั ด ตรั ง ด ำเนิ น กำรประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ น (Reading Test : RT) ของผู้ เ รี ย นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เมื่อวันที่ 18
มีนำคม 2564 จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,521 คน เข้ำสอบ
จำนวน 2,477 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25 ใช้เครื่องมือในกำรประเมินสมรรถนะหรือควำมสำมำรถของผู้เรียน
จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 กำรอ่ำนรู้เรื่อง ประกอบด้วย กำรอ่ำนรู้เรื่องเป็นคำ กำรอ่ำนรู้เรื่องเป็นประโยค
และกำรอ่ำนรู้เรื่องเป็นข้อควำม และฉบับที่ 2 กำรอ่ำนออกเสียง ประกอบด้วย กำรอ่ำนออกเสียงเป็นคำ กำรอ่ำน
ออกเสียงประโยค และกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ภ ำษำไทยกำหนดกำรแปลควำมหมำย ระดับ
ควำมสำมำรถของผู้เรี ยนเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดี มำก ดี พอใช้ และปรับปรุง ประกำศผลกำรประเมินวันที่ 20
เมษำยน 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
ดังนี้
1. จำนวนโรงเรียนและจำนวนผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในแต่ละโรงเรียน พบว่ำ ในภำพรวมมีโรงเรียน จำนวน 31 แห่ง และมี
นักเรียนทั้งสิ้น 2,521 คน เข้ำสอบเป็นจำนวน 2,477 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25

2. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง กับระดับประเทศ พบว่ำ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรวม 2 ด้ำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.49 เมื่อพิจำรณำรำย
สมรรถนะ พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียงในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวั ดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำ
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.52 และผลกำรประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรียนเอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง กับระดับประเทศ พบว่ำ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
รวม 2 ด้ำน โรงเรียนเอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 8.71 เมื่อพิจ ำรณำรำยสมรรถนะ พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสี ยงในโรงเรียนเอกชน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 9.72 และผลกำรประเมินกำรอ่ำน
รู้เรื่อง โรงเรียนเอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็น 7.74
4. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรี ย นเอกชน ในจั ง หวั ด ตรั ง กั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำเอกชน พบว่ ำ กำรประเมิ น
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรวม 2 ด้ำน โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่ำระดับสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 0.95 เมื่อพิจำรณำรำยสมรรถนะ พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียง
ในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.01 และผลกำรประเมิน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน 0.1
5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรังกับสังกัดอื่นๆ พบว่ำ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรวม 2 ด้ำน โรงเรียน
เอกชน ในจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 81.73 รองลงมำ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ
76.51 และสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 6 มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 73.5
6. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง พบว่ำ ในภำพรวม 2 ด้ำน ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็น
ร้อยละ 81.73 และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน พบว่ำ ควำมสำมำรถกำรออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมำก
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 83.86 และ 79.6 ตำมลำดับ
7. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกสังกัดภำพรวม
พบว่ำ กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 82.01 รองลงมำ โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 81.73 และกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดนค่ำเฉลี่ยร้อยละ 81.73 ตำมลำดับ กำรอ่ำนออก
เสียง พบว่ำ กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 86.86 รองลงมำ โรงเรียนเอกชน ในจังหวัด

ตรัง 83.86 และกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดนค่ำเฉลี่ยร้อยละ 79.85 ตำมลำดับ กำรอ่ำนรู้เรื่อง พบว่ำ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดนค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 81.35 รองลงมำ โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 79.60 และกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 77.16
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรยกระดับคุณภำพผูเ้ รียนจำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 สำหรับหน่วยงำนต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ระดับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562-2565)
จังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำง และเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนภำพรวมของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
ในระยะ 4 ปี โดยมีกระบวนกำรจั ด ทำ ให้ ควำมส ำคัญ กำรมีส่ ว นร่ว มกั บทุ ก หน่ว ยงำนที่ เกี่ ยวข้ อ ง กับ กำรจั ด
กำรศึกษำ พิจ ำรณำทบทำบแผนพัฒ นำกำรศึ ก ษำ (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดตรัง เพื่อปรับเป็นแผนพั ฒ นำ
กำรศึ ก ษำ (พ.ศ.2562-2565) จั ง หวั ด ตรั ง ซึ่ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ร่ ำ งกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบำย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ
พ.ศ.2558-2564 นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ทิศทำง
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พศ.2560-2579) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) แผนงำนงบประมำณในลั ก ษณะบู ร ณำกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ จุ ด เน้ น นโยบำยของรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 10 ยุทธศำสตร์ โดยส่งเสริมให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
วิเครำะห์ บ ริ บ ทของตนเอง โดยกำรศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้สูงขึ้น มีประสิ ทธิภำพ ประสิทธิผล โดยกำรใช้เทคนิค SWOT Analysis ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถำนศึกษำในสังกัดวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT) เพื่อนำผลไปใช้ และ
ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดตรั งพัฒ นำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่ส อดคล้ องสั มพันธ์ระ หว่ำง
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผลในชั้นเรียน เช่นกำรสร้ำงแบบทดสอบ
อัตนัยและกำรตรวจข้อสอบที่ได้มำตรฐำนตำมแนวกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT)
และส่งเสริมให้ศึกษำใช้แบบทดสอบอัตนัยให้สถำนศึกษำเพื่อเตรียมสอบกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
(Reading Test : RT) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ด้วยกำรเลือกวิธีที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และบริบทของโรงเรียนในจังหวัดตรัง คือ
ON – AIR , ONLINE, ON Demand, ON Hand, ON Site

2. ระดับสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำกำหนดแผนปฏิบัติคุณภำพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยกำรกำหนด
เป้ำหมำย กิจกรรม ระยะเวลำ และมีผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ดำเนินกำรจัดทำสำรสนเทศ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ระดับโรงเรียน เพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT)
เพื่อนำผลไปใช้ และสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครู และผู้เกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
(Reading Test : RT) พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรทดสอบและประเมินผลในชั้นเรียน

