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เรือ่ง        รำยงำนผลกำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนของผูเ้รยีน ชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 

              ปกีำรศกึษำ 2563 

หน่วยงำน  ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัตรงั ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 

ปีที่ท ำ       พ.ศ.2563 

 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยเฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำในช่วงชั้นแรก เป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ 
ดังนั้น รัฐบำลจึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำ ปีกำรศึกษำ 2558 เด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2558 
ขึ้น โดยก ำหนดเป็นนโยบำยเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และต้องมีระบบกำร
ประเมินที่เป็นรูปธรรม” และได้มอบหมำยให้ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จัดท ำโครงกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ขึ้น 

กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำง
วันที่ 16-19 มีนำคม พ.ศ.2564 โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดตรัง ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (Reading Test : RT) ของผู้ เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เมื่อวันที่ 18 
มีนำคม 2564 จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีนักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น 2,521 คน เข้ำสอบ
จ ำนวน 2,477 คน คิดเป็นร้อยละ  98.25 ใช้เครื่องมือในกำรประเมินสมรรถนะหรือควำมสำมำรถของผู้เรียน 
จ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 กำรอ่ำนรู้เรื่อง ประกอบด้วย กำรอ่ำนรู้เรื่องเป็นค ำ กำรอ่ำนรู้เรื่องเป็นประโยค 
และกำรอ่ำนรู้เรื่องเป็นข้อควำม  และฉบับที่ 2 กำรอ่ำนออกเสียง ประกอบด้วย กำรอ่ำนออกเสียงเป็นค ำ กำรอ่ำน
ออกเสียงประโยค และกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยก ำหนดกำรแปลควำมหมำย ระดับ
ควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมำก ดี พอใช้ และปรับปรุง ประกำศผลกำรประเมินวันที่ 20 
เมษำยน 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
ดังนี้ 

1. จ ำนวนโรงเรียนและจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในแต่ละโรงเรียน พบว่ำ ในภำพรวมมีโรงเรียน จ ำนวน 31 แห่ง และมี
นักเรียนทั้งสิ้น 2,521 คน เข้ำสอบเป็นจ ำนวน 2,477 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25 



  2. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังกับระดับประเทศ พบว่ำ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรวม 2 ด้ำน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.49 เมื่อพิจำรณำรำย
สมรรถนะ พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียงในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำ
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.52 และผลกำรประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
   3. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังกับระดับประเทศ พบว่ำ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
รวม 2 ด้ำน โรงเรียนเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 8.71 เมื่อพิจำรณำรำยสมรรถนะ พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียงในโรงเรียนเอกชน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 9.72 และผลกำรประเมินกำรอ่ำน 
รู้เรื่อง โรงเรียนเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำระดับประเทศ คิดเป็น 7.74  

4. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรังกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  พบว่ำ กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรวม 2 ด้ำน โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ต่ ำกว่ำระดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 0.95 เมื่อพิจำรณำรำยสมรรถนะ พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียง
ในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ต่ ำกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.01 และผลกำรประเมิน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน 0.1   

5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรังกับสังกัดอ่ืนๆ พบว่ำ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรวม 2 ด้ำน โรงเรียน
เอกชน ในจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 81.73 รองลงมำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 
76.51 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 6 มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 73.5   

6. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  
ระดับศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง พบว่ำ ในภำพรวม 2 ด้ำน ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็น
ร้อยละ 81.73 และเม่ือพิจำรณำในรำยด้ำน พบว่ำ ควำมสำมำรถกำรออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมำก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 83.86 และ 79.6 ตำมล ำดับ  

7. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกสังกัดภำพรวม 
พบว่ำ กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 82.01 รองลงมำ  โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 81.73 และกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนค่ำเฉลี่ยร้อยละ 81.73 ตำมล ำดับ กำรอ่ำนออก
เสียง พบว่ำ กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 86.86 รองลงมำ โรงเรียนเอกชน ในจังหวัด



ตรัง 83.86 และกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนค่ำเฉลี่ยร้อยละ 79.85 ตำมล ำดับ  กำรอ่ำนรู้เรื่อง พบว่ำ 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 81.35 รองลงมำ โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 79.60 และกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 77.16 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยในกำรยกระดบัคณุภำพผูเ้รียนจำกผลกำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้น 

กำรอำ่นของผูเ้รยีนชัน้ประถมศึกษำปีที ่1 ส ำหรบัหนว่ยงำนต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง 

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562-2565)  

จังหวัดตรัง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำง และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง  

ในระยะ 4 ปี โดยมีกระบวนกำรจัดท ำ ให้ควำมส ำคัญกำรมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กับกำรจัด

กำรศึกษำ พิจำรณำทบทำบแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดตรัง เพ่ือปรับเป็นแผนพัฒนำ

กำรศึกษำ (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดตรัง ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับร่ำงกรอบ

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) แผนงำนงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ จุดเน้น นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 10 ยุทธศำสตร์  โดยส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร

วิเครำะห์บริบทของตนเอง โดยกำรศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำให้สูงขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยกำรใช้เทคนิค SWOT Analysis   ส่งเสริมและสนับสนุนให้

สถำนศึกษำในสังกัดวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT) เพ่ือน ำผลไปใช้ และ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดคล้องสัมพันธ์ระหว่ำง

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผลในชั้นเรียน เช่นกำรสร้ำงแบบทดสอบ

อัตนัยและกำรตรวจข้อสอบที่ได้มำตรฐำนตำมแนวกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT) 

และส่งเสริมให้ศึกษำใช้แบบทดสอบอัตนัยให้สถำนศึกษำเพ่ือเตรียมสอบกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  

(Reading Test : RT)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ด้วยกำรเลือกวิธีที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และบริบทของโรงเรียนในจังหวัดตรัง คือ 
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2. ระดับสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำก ำหนดแผนปฏิบัติคุณภำพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยกำรก ำหนด 

เป้ำหมำย กิจกรรม ระยะเวลำ และมีผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ด ำเนินกำรจัดท ำสำรสนเทศ และ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ระดับโรงเรียน เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT)  

เพ่ือน ำผลไปใช้  และสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครู และผู้เกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  

(Reading Test : RT)  พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรทดสอบและประเมินผลในชั้นเรียน  

 


