ประกาศคุณูปการ
การจัดทารายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒ สาเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายกิติกร ศิรินิกร นายวิรัตน์ กะตะศิลา และ
นางลักขณา เสริมสุข รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่ให้
คาแนะนา และข้อเสนอแนะในการจัดทารายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่ม นิเ ทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในรับ- ส่งข้อสอบ และการนิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบการ
ประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เ รีย น ตลอดจนขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียน คณะครู
ภาษาไทย ครูวิชาการ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุก คน ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ประเมินในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์

นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง

รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้รายงาน นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
ปีที่รายงาน ๒๕๖๔
รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซึ่งได้ดาเนินประเมินเมื่อวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จานวนทั้งสิ้น ๓,๔๕๙ คน จาก 117 โรงเรียน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินมีจานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง และฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียง และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมิน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลการความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑) ผลการความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
มีคะแนนเฉลี่ยร้อ ยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการประเมิ นมี คุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑๖.๒๕ ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดยผล
การประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ และเมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ
ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมี
คุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑
๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจาแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๑, ระดับคุณภาพดี จานวน ๗๖๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน ๖๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๗ และระดับคุณภาพ
ปรับปรุง จานวน ๑,๐๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๙
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๘๘๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๕๖, ระดับคุณภาพดี จานวน ๑,๕๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๒, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน
๗๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๙ และระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๑

นอกจากนี้เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๘๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๒, ระดับคุณภาพดี จานวน ๑,๐๗๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๙, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน ๑,๐๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖ และระดับคุณภาพ
ปรับปรุง จานวน ๔๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๐
๓) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจาแนกตามค่าสถิติพื้นฐานในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทีประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง จานวน ๓,๔๖๙ คน ซึ่งในภาพรวม
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑๖.๒๕ นอกจากนีม้ ีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน และนักเรียนที่มี
คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จานวน ๑,๖๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒
ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง มีนักเรียนที่ประเมินจานวน ๓,๔๕๙ คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดย
ผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ นอกจากนี้มีนัก เรียน
ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จานวน ๑,๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีนักเรียนที่ประเมิน
จานวน ๓,๔๕๙ คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑ นอกจากนีม้ ีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน
และนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จานวน ๑,๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐
ตอนที่ ๒ ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading
Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ผลการเปรียบเทียบการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เ รียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๕๕ โดยผลการประเมิน
มีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๔๘.๙๓โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๖.๒๕
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๓๘
ส่วนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
๕๒.๐๘ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๑.๕๔ ส่วนปีก าร
ศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑๐.๔๗ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ
๗.๔๐

เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ๔๔.๘๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒๕.๑๐ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ
(ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา
๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๙.๔๐
ตอนที่ ๓ ผลการประเมิ นความสามารถด้า นการอ่า นของผู้เ รีย น (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกระหว่า งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด แลระดับประเทศ พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓, SD =๑๖.๒๕ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๓.๘๙, SD =๑๕.๖๕ และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๑๔, SD =๑๓.๖๐
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เ รื่อง พบว่า ระดับ เขตพื้นที่ก ารศึก ษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
๕๙.๔๘, SD =๑๐.๔๗ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๐๕๕, SD =๑๐.๓๗ และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๘๖๗, SD =๙.๔๕
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒, SD =๒๔.๕๑ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๔๘, SD =
๒๔.๐๑ และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๐๒ ๗๑, SD =๒๑.๑๘
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาแนกตามสังกัด พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องต่ากว่าระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ
ตอนที่ ๔ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทีไ่ ด้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้คะแนนเต็ม
๑๐๐ จานวน ๕ คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้นจานวน ๓,๔๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔

ตอนที่ ๕ ผลการประเมินความสามารถด้า นการอ่า นของผู้เรีย น (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรีย นในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จาแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จาแนก
ตามโรงเรียนในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปรับปรุง จานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบือราแง และ
โรงเรียนบ้านกวาลอซีลา (ข้อมูลไม่สมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๑ ระดับพอใช้ จานวน ๓๔ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๐๖ ระดับดี จานวน ๗๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ และระดับมาก จานวน ๑๑ โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ นอกจากนี้มีโรงเรียนที่ได้ระดับ พอใช้ขึ้นไป จานวน ๑๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙
และมีโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีมาก คะแนนสูงสุด คือ โรงเรียนวัดเกาะสวาด รวม ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๒๕ รองลงมาที่ได้คะแนนสูงตามลาดับ คือ โรงเรียนบ้านตอหลัง โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗ โรงเรียนวัด
ทรายขาว โรงเรียนวัดประชุมชลธารา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม โรงเรียนบ้านศาลาอูมา โรงเรียน บ้านภูเขาทอง
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงเรียนวัดโคกมะม่วง และโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา

ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 แสดงให้เห็นผลการดาเนินงานของโครงการและได้ข้อค้นพบจากการประเมินในครั้งนี้
ผู้รายงานจึงมีข้อเสนอแนะต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น
ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะระดับสถานศึกษาสาหรับการนาผลการประเมินไปใช้
๑) สถานศึกษาควรส่งผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรนาผลจากการประเมินความสามารถด้ าน
การอ่านของผู้เรียน มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อนาไปปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
หรือนาไปใช้เป็นประเด็นในการทาวิจัยในชั้นเรียน
๓) สถานศึกษานาผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน ไปใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะทั่วไประดับสถานศึกษา
๑) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรสอนแบบแจกลูกสะกดคา และในกรณีที่มี
นักเรียนมุสลิม ให้ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษายาวี ร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายด้านภาษายิ่งขึ้น และเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห์
๒) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓) ผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมกับครูวิชาการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอน
ภาษาไทย
๔) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทย พัฒนานวัตกรรม ผลิตสื่อการเรียนรู้
การสอนซ่อมเสริม หรือจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอย่างต่อเนื่อง
๕) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการจัดครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ และรักเด็ก
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน-เขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษา
๒. ข้อเสนอแนะระดับเขตพื้นที่การศึกษาสาหรับการนาผลการประเมินไปใช้
๑) เขตพื้นที่การศึกษานาผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด มาวิเคราะห์ ว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ต้องพัฒนาเรื่องใดบ้าง เพื่อนาไป
ใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2
๒) เขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๓) เขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง
เป็นกรณีพิเศษ เช่น มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง หรือช่วยสถานศึกษาพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม หรือสื่อการเรียนรู้ ที่จะนาไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะทั่วไประดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) เขตพื้นที่การศึกษาควรกาหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการ ให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนิน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคา ก่อนเรียนชั่วโมงแรก หรือหลังเลิกเรียน อย่างน้อยวันละ
๓๐ นาที เนื่องจากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนในภาพรวมระดับเขต
พื้นที่การศึกษายังอยู่ในระดับ (พอใช้)
๒) เขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
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บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้ าวหน้าไปในอนาคต
ซึ่งทรัพยากร มนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ตามที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยจุดเน้นการพัฒ นา
ผู้เรียนที่คลอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดเน้นของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สาคัญสาหรับ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรและการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้เรียน
จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
สาคัญกั บความสามารถด้านการอ่าน นอกจากนี้ ดร.อัม พร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายสาคัญให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียน
“อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ” และสานักทดสอบทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวัด และ
ประเมินคุณภาพทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับชาติ ได้จัดทาเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้วินิจฉัยความสามารถ
ด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเครื่องมือไปใช้วินิจฉัย
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
จึงได้กาหนด โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น เพื่อประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง และเป็นข้อมูลให้กับครู
ผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของผู้เรียนแต่ละคน ใช้ในการวางแผนเสริม
จุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้ง เน้นย้าให้โรงเรียนปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และการกาหนดนโยบายการศึกษาของระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
๒. เพื่อนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนในสังกัด สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 จานวน 117 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ด้วยเครื่องมือ
และแบบทดสอบที่มาตรฐาน

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานของสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีฐานข้อมูลของผู้เรียนด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาความ สามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในปีถัดไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นาข้อมูลจากการประเมินไปใช้ใน
การกาหนดนโยบาย จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาให้นักเรียน
“อ่านออก เขียนได้”

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ที่ผ่าน
“ระดับพอใช้” ขึ้นไป ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานของสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนใน
สังกัดอื่นๆ นาผลการประเมินด้านการอ่านของผูเ้ รียนไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” ลดลง
2. โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีฐานข้อมูลของนักเรียนเพื่อนาไปใช้ในการกาหนด
นโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 117 โรงเรียน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
เสียงและการอ่านรู้เรื่อง
2. ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 117 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เ รียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

นิยามศัพท์เฉพาะ
การดาเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ได้กาหนดนิยาม ไว้ดังนี้
อ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์ ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรง หรือคาที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยวิธีการอ่านออกเสียง
อ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สาหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) จับใจความ
จากเรื่องที่อ่าน ตอบคาถามจากเรื่องทีอ่ ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สาคัญที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล แปลความ
และสร้างสรรค์จากภาพ
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บทที่ ๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ของศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ รายงานเสนอรายละเอียดตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
๑. กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
๒. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการอ่าน
๓. ความหมายของการอ่าน
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจในการบริหารจัดการ (Decentralization)
๕. การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ

๑. กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
แนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คานึงถึงความสาคั ญของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวคิดเกี่ยวกับ
การกระจายอานาจในการบริหารจัดการ (Decentralization) และแนวคิดเกี่ยวกับ ความโปร่งใสในการจัด
สอบ (Transparency) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ความสาคัญภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสือ่ สาร เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจ ธุร การงานและดารงชีวิตร่วมกันในสัง คม
ประชาธิปไตยได้อ ย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก แหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรม อันล้าค่า ภาษาไทย จึงเป็น
สมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
คุณภาพของผู้เรียน
เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม ดังนี้
1. สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี
2. สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ
4. มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตน และ สร้างสรรค์
งานอาชีพ
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5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทยภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและ
วรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
6. สามารถนาทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามกาลเทศะ และบุคคล
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย
8. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง เมื่อจบแต่ละช่วงชั้นผู้เรียน
ต้องมีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็ว
2. เข้าใจความหมายและหน้าที่ของคา
3. นาความรู้ที่ได้จาการอ่านมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติได้
4. เลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ทั้งความรู้ และความบันเทิง
5. ดูและเขียนแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการและจินตนาการ
6. จดบันทึกความรู้ ประสบการณ์ และเรือ่ งราวในชีวิตประจาวัน
7. จับใจความสาคัญ ตั้งคาถาม ตอบคาถาม สนทนา แสดงความคิดเห็นเล่าเรื่ อง ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์จากเรื่องที่ฟงั ที่ดูได้
8. เข้าใจว่าภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
9. ใช้คาคล้องจองแต่งบทร้อยกรองง่าย ๆ
10.ท่องจาบทร้อยกรองที่ไพเราะ และนาไปใช้ในการพูดและการเขียน
11.นาปริศนาคาทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและเล่น
12.ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู้ และใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ์
13.นาความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตมีมารยาทการอ่าน การเขียน
การฟัง การดู และการพูด
14.มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน
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2. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการอ่าน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการประเมิน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาในการ
ดาเนินชีวิต และมีนสิ ัยรักการอ่าน
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.1 - อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
ข้อความสั้น ๆ
- บอกความหมายของคา และข้อความ
ที่อ่าน

- ตอบคาถามเกี่ยวกับเรือ่ งทีอ่ ่าน
- เล่าเรื่องย่อจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

- บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นในชีวิต
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคา คา
คล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วย คาพื้นฐาน คือ
คาที่ใช้ในชีวิตประจาวันไม่น้อย กว่า 600 คา รวมทั้ง
คาที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ การเรียนรูอ้ ื่น ประกอบด้วย
- คาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มรี ูปวรรณยุกต์
- คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
- นิทาน
- เรือ่ งสั้น ๆ
- บทร้องเล่นและบทเพลง
- เรือ่ งราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น
การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น
ในชีวิตประจาวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย
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สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.1 - เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเขียนสื่อสาร
- คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
- คาพื้นฐานในบทเรียน
- คาคล้องจอง
- ประโยคง่าย ๆ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความ
รู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.1 - ตอบคาถามและเล่าเรือ่ งที่ฟงั และดูทั้งที่
เป็นความรู้ความบันเทิง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้ และ
ความบันเทิง – เรื่องเล่าและสารคดีสาหรับเด็ก
- นิทาน
- การ์ตูน
- เรื่องขบขัน

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.1 - เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา

- เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสะกดคา การแจกลูก และการอ่านเป็นคา
มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา
การผันคา
ความหมายของคา
การแต่งประโยค
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สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1 - บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก เช่น
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับ
- นิทาน
เด็ก
- เรื่องสั้นง่าย ๆ
- ปริศนาคาทาย
- บทร้องเล่น
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก เช่น
- นิทาน
- เรื่องสั้นง่าย ๆ
- ปริศนาคาทาย
- บทร้องเล่น
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๓. ความหมายของการอ่าน
การดาเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ได้กาหนดนิยามความหมายไว้ ดังนี้
1) การอ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สาหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ)
จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สาคัญ
ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล
แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ
2) การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมาย โดยนัยที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง
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๔. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจในการบริหารจัดการ (Decentralization)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักการกระจายอานาจการบริหารจัดการไปยังศูนย์สอบ
ทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่การวางแผนการดาเนินงานบริหารจัดการ การตัดสินใจและความรับผิดชอบ โดยมีแนวคิด
สาคัญ ดังต่อไปนี้
ความหมายของการกระจายอานาจ
การกระจายอานาจ คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก ภาครัฐ
ส่วนกลางให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กร
เอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนไปดาเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็น การถ่าย
โอนเฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอานาจดาเนินการ หรือ เป็นการ
ถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยงานย่อยในการดาเนินการ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจาย
การกระจายอานาจสู่ส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ
ในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทา
เท่าที่จาเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนส่วนภูมิภาค ตามเจตนารมณ์ของประชาชน
มากขึ้น การกระจายอานาจสู่ส่วนภูมิภาค จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอานาจหน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วน
กลางกับส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่
หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐ
เอง ก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จากัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของส่วนภูมิภาค โดยการกระจายอานาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค ซึ่งจะดาเนินการกระจายในสิ่งต่อไปนี้
1) การกระจายหน้าที่ เป็นกระจายภารกิจหน้าที่จากส่วนกลางที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับส่ วน
ภูมิภาค ให้ส่วนภูมิภาครับผิดชอบดาเนินการเอง
2) การกระจายอานาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจดาเนินการตามหน้าที่
ที่ส่วนกลางกระจายไปให้ส่วนภูมิภาคดาเนินการ
3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
ให้กับส่วนภูมิภาค
4) การกระจายความรับผิดชอบ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่ที่รัฐ กับผู้
บริหารส่วนภูมิภาค และประชาชนร่วมกันรับผิดชอบ
5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อมที่มีอยู่ในส่วนกลางให้กับ ส่วนภูมิภาค
เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ส่วนภูมิภาค เป็นการทาให้ส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัด
การส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๕. การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ
การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ภารกิจของศูนย์สอบ
ศูนย์สอบมี ภาระหน้าที่ และบทบาทในการจัดสอบให้ส ถานศึก ษาในสังกั ด จานวน ๑๑๗
โรงเรียน และนอกสังกัดจานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน (บ้านลีนานนท์) ซึ่งได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการมาจากสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในเรื่องของการ วางแผน การจัดสอบ การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
และความรับผิดชอบ เพื่อให้การประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพ โดยมี ภารกิจสาคัญ ดังต่อไปนี้
๑. ประสานความร่วมมือและวางแผนกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารจัดการสอบ
๒. ดาเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
3. กากับ ติดตามการดาเนินการสอบของสนามสอบ
๔. รายงานผลการทดสอบ และเผยแพร่
บทบาทของคณะกรรมการศูนย์สอบ
ศูนย์สอบจะมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน
ให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการรับ -ส่ง
แบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ และ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ประธานศูนย์สอบ ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เป็น
ศูนย์สอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เป็นศูนย์สอบ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
โดยบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ
3) ควบคุม กากับ ติดตามให้การดาเนินการบริหารจัดสอบให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
4) พิจารณาตรวจสอบ สัง่ การ ติดตามกรณีที่เกิดปัญหา
2. คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
คณะกรรมการ ได้แก่ ศึก ษานิเ ทศก์ที่ รับ ผิดชอบงานวัดและประเมิ นผล หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานศูนย์สอบ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ประสานงานการรับ-ส่งเครื่องมือ ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ศูนย์สอบและสนามสอบ
2) กากับ และติดตาม ให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ในระบบ NT Access ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กาหนด
3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน
4) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มสี ิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access
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5) ดูแลและประสานงานการนาส่งข้อมูลผูม้ ีสทิ ธิ์สอบ
6) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
7) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ
๘) ประสานงานการรับ-ส่งแบบทดสอบ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามวัน และเวลาที่กาหนด
๙) บริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1๐) รับแบบบันทึกคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) แบบบันทึก
คะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) และเอกสารธุรการจากสนามสอบ
1๑) ศูนย์สอบตรวจสอบคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ให้ถูกต้องตามแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ที่สนามสอบส่งมาให้ศูนย์สอบ
และยืนยันข้อมูลคะแนนที่สนามสอบส่งในระบบ NT Access
1๒) จัดทารายงานผลการทดสอบ ระดับศูนย์สอบ
๓. คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ
มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการเก็บรักษาแบบทดสอบ
2) ดูแล รักษาแบบทดสอบที่เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
3) ควบคุม ดูแล กากับกับการขนส่งแบบทดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ
๔. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม มีหน้าที่ ดังนี้ มีหน้าที่ กากับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม
การดาเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการ ระดับสนามสอบในวันที่ ๑๘ มีนาคม 2564 เพื่อให้การ
ดาเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัตกิ ารจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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บทที่ ๓
วิธีดาเนินการ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ของศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีขั้นตอนวิธีการดาเนินการ ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมาย
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
จานวนทั้งสิ้น ๓,๔๕๙ คน จาก 117 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีทงั้ หมด 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นแบบทดสอบ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การอ่านรูเ้ รื่องเป็นคา เป็นข้อสอบแบบจับคู่คา 10 คา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนที่ 2 การอ่านรูเ้ รื่องเป็นประโยคมี 15 ข้อ ประกอบด้วย
-ข้อสอบแบบเขียนประโยคเล่าเรื่องจากภาพมี 5 ภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- ข้อสอบแบบเลือกตอบมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ตอนที่3 การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบมี 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียง เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงเป็นคา มีจานวนคาทั้งสิ้น 20 คา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงข้อความ มีจานวน 1 ข้อความ ประกอบด้วย 10 ประโยค
รวม 60 - 70 คา คะแนนเต็ม 30 คะแนน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้รายงานได้ดาเนินการตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๑. ผู้รายงานเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสรุปผลการประเมิน ความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากแบบสรุป
รายงานผลการประเมินของเขตพื้นที่จากระบบ NT Access
๒. ผู้รายงานดาเนินการแปลผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading
Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจาแนกเป็นรายโรงเรียนและในภาพระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และจัดทารายงานสรุปผลเพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทราบต่อไป
รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ดังนี้
๑. ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ใช้การหาค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) โดยใช้สูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560)
X

เมื่อ

X
n

แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน จานวนคนในกลุ่มเป้าหมาย

X

๑.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้สูตรของ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550)
S.D.
เมื่อ

n ∑ X2 -(∑ X)2

= √

S.D แทน
 X แทน
 X  แทน
n
แทน
2

2

n(n-1)

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุ่มเป้าหมาย

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒. การแปลความหมายของผลการประเมิน ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ในรายองค์ประกอบ รายสมรรถนะและภาพรวม สามารถแปลความหมายได้ ดังต่อไปนี้
ความหมายในภาพรวม
คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คา
ประโยค และข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 75
ขึ้นไป
คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คา
ประโยค และข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไปแต่น้อย กว่าร้อยละ 75
คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คา
ประโยค และข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 25
ขึ้นไปแต่น้อย กว่าร้อยละ 50
คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คา
ประโยค และข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ต่ากว่าร้อยละ 25
คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คา
ประโยค และข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ต่ากว่าร้อยละ 25

ระดับความสามารถ

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดีมาก
ดี
พอใช้

ปรับปรุง
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บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ ซึ่งดาเนินการทดสอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยใช้เครื่องมือในการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน จานวน ๒ ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง และใช้เกณฑ์
การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ ของสานักทดสอบทางศึกษา สานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รายงานนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลการความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตอนที่ ๒ ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ตอนที่ ๔ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ตอนที่ ๕ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ จาแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ ๑ ผลการความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑- ๓
ตารางที่ ๑ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (n=๓,๔๖๙)

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม ๒ สมรรถนะ

สมรรถนะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔๘.๙๓

SD

๑๖.๒๕

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

๕๙.๔๘

SD

๑๐.๔๗

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

๕๔.๒๒

SD

๒๔.๕๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (อ้างอิงข้อมูลจาก สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จากตารางที่ ๑ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑๖.๒๕ ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดยผล
การประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗
นอกจากนี้เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เ รื่อง พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒๔.๕๑

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ตารางที่ ๒ จานวน ค่าร้อยละ จาแนกตามระดับคุณภาพ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
จานวนและร้อยละนักเรียน จาแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk in)
ด้าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
การอ่านออกเสียง ๙๘๒ ๒๘.๔๑ ๗๖๑ ๒๒.๐๑ ๖๘๐ ๑๙.๖๗ ๑,๐๓๓ ๒๙.๘๙
การอ่านรูเ้ รือ่ ง
๘๘๑ ๒๕.๕๖ ๑,๕๘๖ ๔๖.๐๒ ๗๕๑ ๒๑.๗๙ ๒๒๘
๖.๖๑
รวม ๒ สมรรถนะ ๘๙๐ ๒๕.๘๒ ๑,๐๗๕ ๓๑.๑๙ ๑,๐๑๒ ๒๙.๓๖ ๔๖๙ ๑๓.๖๐
จากตารางที่ ๒ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจาแนกตามระดับคุณภาพ คือ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๙๘๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๑, ระดับคุณภาพดี จานวน ๗๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑, ระดับคุณภาพพอใช้
จานวน ๖๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๗ และระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน ๑,๐๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๙.๘๙
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๘๘๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๕๖, ระดับคุณภาพดี จานวน ๑,๕๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๒, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน
๗๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๙ และระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๑
นอกจากนี้เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๘๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๒, ระดับคุณภาพดี จานวน ๑,๐๗๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๑๙, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน ๑,๐๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖ และระดับคุณภาพปรับปรุง
จานวน ๔๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๐

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ตารางที่ ๓ จานวน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าสถิติพื้นฐานผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๓

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่าสุด

นักเรียนที่มี
คะแนนร้อย
ละ ๕๐ ขึ้นไป

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย
๓,๔๖๙
การอ่านออกเสียง ร้อยละ
SD

๔๘.๙๓

๑๐๐

๐

๑,๖๕๒

๔๗.๖๒

คะแนนเฉลี่ย
๓,๔๕๙
ร้อยละ

๕๙.๔๘

๑๐๐

๐

๒,๓๘๖

๖๘.๙๘

๑๐๐

๐

๑,๙๘๒

๕๗.๓๐

สมรรถนะ

การอ่านรูเ้ รือ่ ง

รวม ๒
สมรรถนะ

จานวนผู้
เข้าสอบ

SD
คะแนนเฉลี่ย
๓,๔๕๙
ร้อยละ
SD

๑๖.๒๕

๑๐.๔๗
๕๔.๒๒
๒๔.๕๑

จากตารางที่ ๓ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทีประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
เสียง จานวน ๓,๔๖๙ คน ซึ่งในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๖.๒๕ นอกจากนี้มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน
ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จานวน ๑,๖๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๗.๖๒
ส่วนด้านการอ่านรูเ้ รือ่ ง มีนักเรียนทีป่ ระเมินจานวน ๓,๔๕๙ คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดย
ผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ นอกจากนี้มีนกั เรียนได้คะแนน
สูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุ ด ๐ คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จานวน ๑,๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐ และ
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีนักเรียนที่ประเมิน
จานวน ๓,๔๕๙ คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑ นอกจากนีม้ ีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน
และนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จานวน ๑,๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ตอนที่ ๒ ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
เปรียบเทียบปีการศึกษา

สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม ๒ สมรรถนะ

๒๕๖๒

๒๕๖๓

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

๓๗.๕๕

๔๘.๙๓

SD

๑๕.๖๐

๑๖.๒๕

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

๕๒.๐๘

๕๙.๔๘

SD

๑๑.๕๔

๑๐.๔๗

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

๔๔.๘๒

๕๔.๒๒

SD

๒๕.๑๐

๒๔.๕๑

ผลต่าง
+๑๑.๓๘
+๗.๔๐
+๙.๔๐

จากตารางที่ ๔ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๕๕ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการ
ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๖.๒๕ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา
๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๓๘
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรือ่ ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๐๘ โดยผลการ
ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๑.๕๔ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๔๐
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ๔๔.๘๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒๕.๑๐ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ
(ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา
๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๙.๔๐

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ตอนที่ ๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกระหว่างระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกระหว่าง
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามสังกัด

ด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม ๒ สมรรถนะ

จังหวัด

ประเทศ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

เขตพื้นที่
๔๘.๙๓

๕๓.๘๙

๗๔.๑๔

SD

๑๖.๒๕

๑๕.๖๕

๑๓.๖๐

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

๕๙.๔๘

๖๑.๐๕

๗๑.๘๖

SD

๑๐.๔๗

๑๐.๓๗

๙.๔๕

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

๕๔.๒๒

๕๗.๔๘

๗๓.๐๒

SD

๒๔.๕๑

๒๔.๐๑

๒๑.๑๘

จากตารางที่ ๕ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓, SD =๑๖.๒๕ ระดับ
จังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๘๙, SD =๑๕.๖๕ และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๑๔, SD
=๑๓.๖๐
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เ รื่อง พบว่า ระดับ เขตพื้นที่ก ารศึก ษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
๕๙.๔๘, SD =๑๐.๔๗ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๐๕๕, SD =๑๐.๓๗ และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๘๖๗, SD =๙.๔๕
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒, SD =๒๔.๕๑ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๔๘, SD =๒๔.๐๑
และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๐๒ ๗๑, SD =๒๑.๑๘
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาแนกตามสังกัด พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องต่ากว่าระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ตอนที่ ๔ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test: RT) ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงปวริศา ชุมอาไพ
เด็กหญิงณัฐวรา สิวายะวิโรจน์
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันแดง
เด็กชายศุภณัฐ สันตวรกุล
เด็กชายเดนิส มูดอ

โรงเรียน
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านสุไหงโก-ลก
วัดประชุมชลธารา
บ้านตอหลัง
บ้านศาลาอูมา

อาเภอ
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
ตากใบ
แว้ง

จากตารางที่ ๖ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test: RT) จานวน ๕ คน จากผู้
เข้ารับการประเมินทั้งสิ้นจานวน ๓,๔๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

21

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

22

ตอนที่ ๕ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จาแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

23

ตารางที่ ๗ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จาแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน
จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 3,738 คน (ปกติ: 3,657 คน,พิเศษ: 64 คน, Walk-in:17 คน)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
บ้านกวาลอซีรา
บ้านบือราแง
บ้านโคกยามู
บ้านแขยง
บ้านดอเหะ
บ้านศาลาใหม่
บ้านบูเกะตา
บ้านโผลง
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านกูแบอีแก
บ้านปะลุกา
บ้านสะปอม
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
นิคมพัฒนา6
นิคมพัฒนา9
บ้านกูบู

อาเภอ/เขต

ขนาดโรงเรียน

แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
ตากใบ
แว้ง
สุไหงปาดี
ตากใบ
แว้ง
สุไหงปาดี
สุคิริน
ตากใบ
สุไหงโก-ลก
ตากใบ
ตากใบ
ตากใบ
สุคิริน
สุคิริน
ตากใบ

ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่
กลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
23.44 46.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
7.69 10.61 21.23 14.46 14.46
10.22 20.45 15.75 31.50 25.97 25.97
9.71 19.42 19.42 38.85 29.14 29.14
9.21 18.42 21.10 42.21 30.31 30.31
9.16 18.33 22.57 45.15 31.74 31.74
13.83 27.66 21.27 42.54 35.10 35.10
13.58 27.16 22.12 44.25 35.70 35.70
17.16 34.33 18.54 37.08 35.71 35.71
10.96 21.92 25.42 50.84 36.38 36.38
15.60 31.20 21.33 42.66 36.93 36.93
17.63 35.27 19.68 39.36 37.31 37.31
14.11 28.22 24.66 49.33 38.77 38.77
13.07 26.14 26.35 52.71 39.42 39.42
13.26 26.53 27.86 55.73 41.13 41.13
16.31 32.63 25.77 51.54 42.09 42.09
15.82 31.65 26.47 52.95 42.30 42.30

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่าน
การอ่าน
รวม 2
ออกเสียง
รู้เรื่อง
ด้าน
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
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ลาดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อโรงเรียน
บ้านละหาน
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านน้าทุเรียน
บ้านแว้ง
นิคมพัฒนา2
บ้านสะหริ่ง
บ้านนูโร๊ะ
สุคิริน
บ้านตอออ
บ้านปูโป๊ะ
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านบางขุนทอง
บ้านโคกตา
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านบาโงมาแย
บ้านหัวคลอง
นิคมพัฒนา10
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
บ้านกลูบี

อาเภอ/เขต

ขนาดโรงเรียน

สุไหงปาดี
ตากใบ
สุไหงโก-ลก
สุคิริน
แว้ง
สุคิริน
ตากใบ
แว้ง
สุคิริน
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุคิริน
แว้ง
ตากใบ
สุไหงปาดี

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
18.13 36.26 24.26 48.53 42.40 42.40
14.01 28.03 28.98 57.96 43.00 43.00
15.42 30.85 29.76 59.52 45.19 45.19
20.13 40.27 25.59 51.18 45.72 45.72
17.96 35.93 27.85 55.70 45.96 45.96
13.87 27.75 32.41 64.83 46.29 46.29
17.00 34.00 29.40 58.80 46.40 46.40
14.57 29.14 33.00 66.00 47.57 47.57
31.16 62.33 16.40 32.80 47.57 47.57
22.36 44.72 26.18 52.36 48.54 48.54
16.2 32.40 32.4 64.80 48.60 48.60
25.86 51.73 22.73 45.46 48.60 48.60
24.05 48.10 24.77 49.55 48.83 48.83
23.47 46.95 25.38 50.76 48.85 48.85
24.55 49.10 24.57 49.15 49.12 49.12
20.69 41.39 28.66 57.33 49.36 49.36
22.23 44.47 27.17 54.35 49.41 49.41
22.72 45.44 26.93 53.87 49.65 49.65
21.37 42.75 28.41 56.82 49.78 49.78
23.26 46.53 26.92 53.84 50.19 50.19
16.06 32.12 34.18 68.36 50.24 50.24
23.66 47.33 26.80 53.60 50.46 50.46

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่าน
การอ่าน
รวม 2
ออกเสียง
รู้เรื่อง
ด้าน
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
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ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

อาเภอ/เขต

ขนาดโรงเรียน

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

บ้านซรายอ
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านตะโละบูเก๊ะ
บ้านกูวา
บ้านบางขุด
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
บ้านจะมาแกะ
บ้านลาแล
บ้านตอแล
บ้านตลิ่งสูง
บ้านปอเนาะ
วัดโคกมะเฟือง
บ้านมือบา
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านยะหอ
บ้านจุฬาภรณ์ 12
วัดพระพุทธ
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
บ้านร่วมใจ
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านคลองตัน

สุไหงโก-ลก
ตากใบ
สุไหงปาดี
แว้ง
แว้ง
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
แว้ง
สุไหงโก-ลก
แว้ง
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
แว้ง
สุคิริน
ตากใบ
สุไหงโก-ลก
สุคิริน
สุไหงปาดี
ตากใบ

ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
กลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
16.80 33.61 34.00 68.00 50.80 50.80
20.94 41.89 30.15 60.31 51.10 51.10
19.53 39.07 32.03 64.07 51.57 51.57
23.46 46.92 28.35 56.71 51.82 51.82
21.78 43.56 30.26 60.52 52.04 52.04
27.20 54.40 24.85 49.70 52.05 52.05
23.75 47.50 28.75 57.50 52.50 52.50
20.03 40.06 32.83 65.66 52.86 52.86
20.23 40.47 33.12 66.25 53.36 53.36
24.94 49.88 28.50 57.00 53.44 53.44
21.53 43.06 32.20 64.40 53.73 53.73
24.64 49.29 29.52 59.05 54.17 54.17
25.23 50.46 29.15 58.30 54.38 54.38
24.38 48.76 30.28 60.57 54.66 54.66
27.63 55.26 27.15 54.31 54.78 54.78
26.30 52.60 28.52 57.04 54.82 54.82
19.72 39.45 35.18 70.36 54.90 54.90
28.58 57.16 26.50 53.00 55.08 55.08
26.25 52.51 28.94 57.89 55.20 55.20
24.93 49.87 30.50 61.00 55.43 55.43
21.23 42.46 34.53 69.07 55.76 55.76
24.25 48.50 31.69 63.38 55.94 55.94

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่าน
การอ่าน
รวม 2
ออกเสียง
รู้เรื่อง
ด้าน
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
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ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

อาเภอ/เขต

ขนาดโรงเรียน

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

รักไทย
บ้านลูโบะลือซง
นิคมพัฒนา 4
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
บ้านเจ๊ะยอ
บ้านไพรวัน
บ้านตาเสาพัฒนา
บ้านแอแว
บ้านโคกงู
เทพประทานไทยยืนยง
บ้านไม้ฝาด
ราชภักดี
บ้านปาดังยอ
บ้านบาโงกือเต
บ้านจือแร
บ้านปลักปลา
บ้านสายะ
บ้านตาบา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
บ้านกูวา
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
บ้านกาวะ

สุคิริน
สุไหงโก-ลก
สุคิริน
ตากใบ
แว้ง
ตากใบ
แว้ง
แว้ง
ตากใบ
แว้ง
แว้ง
สุไหงปาดี
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุไหงปาดี
ตากใบ
แว้ง
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุไหงปาดี

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
26.00 52.00 30.00 60.00 56.00 56.00
21.41 42.83 34.66 69.33 56.08 56.08
27.07 54.14 29.21 58.42 56.28 56.28
26.15 52.31 30.21 60.42 56.36 56.36
25.85 51.70 30.80 61.60 56.65 56.65
26.26 52.53 31.53 63.06 57.80 57.80
28.47 56.94 29.41 58.82 57.88 57.88
28.26 56.52 30.00 60.00 58.26 58.26
30.44 60.88 28.00 56.00 58.44 58.44
28.54 57.09 30.27 60.54 58.81 58.81
25.58 51.17 33.53 67.07 59.12 59.12
24.08 48.16 35.25 70.50 59.33 59.33
25.57 51.14 33.95 67.90 59.52 59.52
28.25 56.5 31.62 63.25 59.87 59.87
30.78 61.57 29.35 58.71 60.14 60.14
25.55 51.10 34.75 69.50 60.30 60.30
30.95 61.91 29.34 58.69 60.30 60.30
30.17 60.34 30.19 60.39 60.36 60.36
32.57 65.14 27.85 55.71 60.42 60.42
30.50 61.00 29.95 59.90 60.45 60.45
27.67 55.35 34.27 68.55 61.95 61.95
28.19 56.38 33.77 67.54 61.96 61.96

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่าน
การอ่าน
รวม 2
ออกเสียง
รู้เรื่อง
ด้าน
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ลาดับ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ชื่อโรงเรียน
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
บ้านมูโนะ
บ้านสามแยก
บ้านปะลุรู
บ้านบอเกาะ
เพลินพิศ
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านน้าใส
อิสลามบารุง
บ้านศรีพงัน
บ้านตาเซะใต้
บ้านปะดะดอ
บ้านแม่ดง
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านตือมายู
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านบาโง
บ้านปูยู
ราชประชานุเคราะห์ 44
วัดโบราณสถิตย์
บ้านไอบาตู
นิคมพัฒนา5

อาเภอ/เขต

ขนาดโรงเรียน

แว้ง
สุไหงโก-ลก
แว้ง
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
แว้ง
แว้ง
สุคิริน
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุไหงปาดี
ตากใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
แว้ง
แว้ง
แว้ง
ตากใบ
ตากใบ
สุไหงปาดี
สุไหงปาดี
สุคิริน

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
29.50 59.00 33.00 66.00 62.5
62.5
25.98 51.96 36.77 73.55 62.76 62.76
23.50 47.00 39.66 79.33 63.16 63.16
30.36 60.72 32.81 65.63 63.18 63.18
30.55 61.11 32.88 65.77 63.44 63.44
34.11 68.22 29.94 59.88 64.05 64.05
31.23 62.46 33.62 67.25 64.85 64.85
29.40 58.80 35.53 71.06 64.93 64.93
33.92 67.85 31.67 63.35 65.60 65.60
32.68 65.37 34.91 69.82 67.60 67.60
32.50 65.00 35.25 70.50 67.75 67.75
30.38 60.77 38.33 76.66 68.72 68.72
27.08 54.17 41.73 83.47 68.82 68.82
36.47 72.95 33.14 66.28 69.62 69.62
36.45 72.90 33.54 67.09 70.00 70.00
32.78 65.56 37.34 74.69 70.13 70.13
32.75 65.50 38.62 77.25 71.37 71.37
37.55 75.1 33.93 67.86 71.48 71.48
37.78 75.57 33.78 67.57 71.57 71.57
37.37 74.75 35.25 70.50 72.62 72.62
41.96 83.92 31.88 63.76 73.84 73.84
37.69 75.38 36.69 73.38 74.38 74.38

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่าน
การอ่าน
รวม 2
ออกเสียง
รู้เรื่อง
ด้าน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
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ลาดับ
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
๑๑๘

ชื่อโรงเรียน
บ้านกรือซอ
วัดประดิษฐ์บุปผา
วัดโคกมะม่วง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านภูเขาทอง
บ้านศาลาอูมา
วัดเกษตรธิการาม
วัดประชุมชลธารา
วัดทรายขาว
นิคมพัฒนา7
บ้านตอหลัง
วัดเกาะสวาด

อาเภอ/เขต

ขนาดโรงเรียน

แว้ง
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุไหงปาดี
สุคิริน
แว้ง
ตากใบ
สุไหงปาดี
ตากใบ
สุคิริน
ตากใบ
ตากใบ

ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
เล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็กพิเศษ
เล็ก
ขนาดเล็กพิเศษ
เล็ก

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
37.28 74.56 37.32 74.64 74.60 74.60
40.46 80.93 34.86 69.73 75.33 75.33
38.55 77.11 37.66 75.33 76.22 76.22
42.84 85.69 33.76 67.53 76.61 76.61
42.25 84.5 34.45 68.9
76.7 76.70
32.00 64.00 45.57 91.15 77.57 77.57
39.70 79.41 39.70 79.41 79.41 79.41
39.00 78.00 41.50 83.00 80.50 80.50
41.00 82.00 44.00 88.00 85.00 85.00
47.00 94.00 43.77 87.55 90.77 90.77
48.00 96.00 43.75 87.50 91.75 91.75
๔๘.๓๗ ๙๖.๗๕ ๔๔.๘๗ ๘๙.๗๕ ๙๓.๒๕ ๙๓.๒๕

ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่าน
การอ่าน
รวม 2
ออกเสียง
รู้เรื่อง
ด้าน
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (อ้างอิงข้อมูลจาก สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากตารางที่ ๗ พบว่า โรงเรียนที่ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ระดับปรับปรุง จานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบือราแง และโรงเรียนบ้านกวาลอซีลา (ข้อมูลไม่สมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๑ ระดับพอใช้ จานวน ๓
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๖ ระดับดี จานวน ๗๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ และระดับมาก จานวน ๑๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ นอกจากนี้มีโรงเรียน
ที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป จานวน ๑๑๕ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ และมืโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีมาก คะแนนสูงสุด คือ โรงเรียนวัดเกาะสวาด รวม ๒
ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๕ รองลงมาที่ได้คะแนนสูงตามลาดับ คือ โรงเรียนบ้านตอหลัง โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗ โรงเรียนวัดทรายขาว โรงเรียนวัดประชุมชลธารา โรงเรียน
วัดเกษตรธิการาม โรงเรียนบ้านศาลาอูมา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงเรียนวัดโคกมะม่วง และโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ด้านการอ่านออกเสียง
และการอ่านรู้เรื่อง ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานราธิวาส เขต ๒
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จานวนทั้งสิ้น ๓,๔๕๙ คน จาก 117 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
มีจานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง และฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียง และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ใช้การหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมิน
การประเมินความสามารถด้านการอ่ านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลการความสามารถด้านการอ่า นของผู้เรีย น (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑) ผลการความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถด้านการอ่านออก
เสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑๖.๒๕ ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดยผล
การประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ และเมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ
ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมี
คุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑
๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจาแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๑, ระดับคุณภาพดี จานวน ๗๖๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน ๖๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๗ และระดับคุณภาพ
ปรับปรุง จานวน ๑,๐๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๙
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๘๘๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๕๖, ระดับคุณภาพดี จานวน ๑,๕๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๒, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน
๗๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๙ และระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๑

รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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นอกจากนี้เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก จานวน ๘๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๒, ระดับ คุณภาพดี จานวน ๑,๐๗๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๙, ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน ๑,๐๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖ และระดับ
คุณภาพปรับปรุง จานวน ๔๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๐
๓) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจาแนกตามค่าสถิติพื้นฐานในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทีประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง จานวน ๓,๔๖๙ คน ซึ่งในภาพรวม
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑๖.๒๕ นอกจากนีม้ ีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน และนักเรียนที่มี
คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จานวน ๑,๖๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒
ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง มีนักเรียนที่ประเมินจานวน ๓,๔๕๙ คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดย
ผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ นอกจากนีม้ ีนักเรียนได้คะแนน
สูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จานวน
๑,๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐ และ
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีนักเรียนที่ประเมิน
จานวน ๓,๔๕๙ คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑ นอกจากนีม้ ีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน ส่วนคะแนนต่าสุด ๐ คะแนน
และนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จานวน ๑,๙๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐
ตอนที่ ๒ ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading
Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ผลการเปรียบเทียบการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เ รียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๕๕ โดยผลการประเมิน
มีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๐.๔๗ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๔๘.๙๓โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๖.๒๕
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๓๘
ส่วนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๐๘
โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๑.๕๔ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑๐.๔๗ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๔๐
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เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๘๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒๕.๑๐ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ
(ดี) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒๔.๕๑ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา
๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๙.๔๐
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินความสามารถด้า นการอ่า นของผู้เรีย น (Reading Test: RT)
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาแนกระหว่างระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ระดับจังหวัด แลระดับประเทศ พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓, SD =๑๖.๒๕ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๓.๘๙, SD =๑๕.๖๕ และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๑๔, SD =๑๓.๖๐
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘,
SD =๑๐.๔๗ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๐๕๕, SD =๑๐.๓๗ และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๗๑.๘๖๗, SD =๙.๔๕
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒, SD =๒๔.๕๑ ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๔๘, SD =๒๔.๐๑
และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๐๒ ๗๑, SD =๒๑.๑๘
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาแนกตามสังกัด พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องต่ากว่าระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ
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ตอนที่ ๔ ผลการประเมิ นความสามารถด้า นการอ่า นของผู้เรีย น (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้คะแนนเต็ม
๑๐๐ จานวน ๕ คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้นจานวน ๓,๔๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔
ตอนที่ ๕ ผลการประเมิ นความสามารถด้า นการอ่านของผู้เรีย น (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จาแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จาแนก
ตามโรงเรียนในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปรับปรุง จานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบือราแง และ
โรงเรียนบ้านกวาลอซีลา (ข้อมูลไม่สมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๑ ระดับพอใช้ จานวน ๓๔ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๐๖ ระดับดี จานวน ๗๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ และระดับมาก จานวน ๑๑ โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ นอกจากนี้มีโรงเรียนที่ได้ระดับพอใช้ขึ้ นไป จานวน ๑๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙
และมีโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีมาก คะแนนสูงสุด คือ โรงเรียนวัดเกาะสวาด รวม ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๒๕ รองลงมาที่ได้คะแนนสูงตามลาดับ คือ โรงเรียนบ้านตอหลัง โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗ โรงเรียนวัด
ทรายขาว โรงเรียนวัดประชุมชลธารา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม โรงเรียนบ้านศาลาอูมา โรงเรียน บ้านภูเขา
ทอง โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงเรียนวัดโคกมะม่วง และโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
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อภิปรายผล
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถด้านการอ่านออก
เสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) ส่วนความสามารถ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี)
และเมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี)
นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๕๕ โดยผลการประเมิน
มีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๙๓โดยผลการประเมินมี
คุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้ ) ซึ่ง จะเห็นได้ว่าปีก ารศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒
เฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๓๘
ส่วนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๐๘
โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๔๘ โดย
ผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา
๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๔๐
เมื่อรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ คือ ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๘๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (พอใช้) ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ (ดี) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีการศึกษา
๒๕๖๓ มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๙.๔๐
นอกจากนี้ พบว่า มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ จานวน ๕ คน จากผู้
เข้ารับการประเมินทั้งสิ้นจานวน ๓,๔๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่มีนักเรียน
ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ จะเห็นได้ว่าผลการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๒ สมรรถนะ
รวมทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ ร้อยละ 70
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผ่าน “ระดับพอใช้” ขึ้นไป
ซึ่ง พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนผ่าน “ระดับพอใช้” ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๒๙ ทาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้เ นื่องจาก ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาได้ก าหนด
นโยบายและจุดเน้นด้าน “การอ่านออก เขียนได้” ที่แสดงถึง การให้ความสาคัญที่จะให้โรงเรียนในสังกัด
พัฒนาผู้เรียนให้ “อ่านออก- เขียนได้” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนั้นกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงมีการวางแผนการดาเนินงานในการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีการสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน มีการ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การผลิต
รายงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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สื่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ กตปน. ทีมนิเทศจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมกับ ทีมบุคลากร
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการดาเนินการนิเทศ กากับติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของ
โรงเรียนในสั ง กั ด อย่างต่อ เนื่อ ง และนาข้อมู ล จากการนิเ ทศ ติดตาม มาวางแผนการพัฒนาเพื่อจัดท า
โครงการให้เหมาะสมกับกับบริบทและสภาพปัญหา และการพัฒนา การจัดการเรียนสอนภาษาไทยให้มี
ประสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้นเพื่ อ ให้ ผู้เ รีย นบรรลุ เ ป้ าหมายที่ ว างไว้ และอีก ปั จ จั ย หนึ่ง ที่ ส่ งผลให้ การประเมิ น
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน มีค่าพัฒนาสูงขึ้น คือ ผู้อานวยการสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มีการ
ให้นโยบายกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มกี ารนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู จะทาให้ครูมีความพร้อม
และวางแผนการเตรียมการสอนให้เป็นปัจจุบนั รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดทาโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยบรรจุไว้ในแผนปฎิบัติการประจาปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนให้ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา มีการวางแผนเตรียมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ล่วงหน้า โดยการแจ้งโครงสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และขอบข่ายสาระที่ใช้ในการประเมินให้กับโรงเรียน
ล่วงหน้า ทาให้ครูผู้สอนภาษาไทยได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่ตรงกับการประเมิน ตลอดจน
ครูผู้สอนภาษาไทยได้นาแนวแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ของปีการศึกษา ๒๕๖๒
ให้นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกทาแบบประเมิน ทาให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับลักษณะของแบบประเมิน ในปีนี้ ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมา ส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 แสดงให้เห็นผลการดาเนินงานของโครงการและได้ข้อค้นพบจากการประเมินในครั้งนี้
ผู้รายงานจึงมีข้อเสนอแนะต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น
ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะระดับสถานศึกษาสาหรับการนาผลการประเมินไปใช้
๑) สถานศึกษาควรส่งผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรนาผลจากการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อนาไปปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
หรือนาไปใช้เป็นประเด็นในการทาวิจัยในชั้นเรียน
๓) สถานศึกษานาผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ไปใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะทั่วไประดับสถานศึกษา
๑) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรสอนแบบแจกลูกสะกดคา และในกรณีที่มี
นักเรียนมุสลิม ให้ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษายาวี ร่วมกับภาษาไทย เป็ นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เ รียนเข้าใจความหมายด้านภาษายิ่งขึ้น และเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีก ารพัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห์
๒) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓) ผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมกับครูวิชาการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอน
ภาษาไทย
๔) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทย พัฒนานวัตกรรม ผลิตสื่อการเรียนรู้
การสอนซ่อมเสริม หรือจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอย่างต่อเนื่อง
๕) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการจัดครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ และรักเด็ก
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน-เขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษา
๒. ข้อเสนอแนะระดับเขตพื้นที่การศึกษาสาหรับการนาผลการประเมินไปใช้
๑) เขตพื้นที่การศึกษานาผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด มาวิเคราะห์ ว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ต้องพัฒนาเรื่องใดบ้าง เพื่อนาไป
ใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2
๒) เขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๓) เขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปรับปรุง เป็นกรณีพิเศษ เช่น มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง หรือช่วยสถานศึกษาพัฒนา
สื่อนวัตกรรม หรือสื่อการเรียนรู้ ที่จะนาไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน
สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะทั่วไประดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) เขตพื้นที่การศึกษาควรกาหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการ ให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนิน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคา ก่อนเรียนชั่วโมงแรก หรือหลังเลิกเรียน อย่างน้อยวันละ
๓๐ นาที เนื่องจากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนในภาพรวมระดับเขต
พื้นที่การศึกษายังอยู่ในระดับ (พอใช้)
๒) เขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน
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