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คำนำ 
 

             ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนสำหรับ
การเรียนรู ้ในกลุ ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู ้เรียน ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความสำคัญกับความสามารถด้าน
การอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษาศึกษา (ป.1 – ป.3) จึงมีการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการ
อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของตนเอง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุด
ที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน ใช้ในการวางแผน
เสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคนต่อไป 
             เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยประกอบไปด้วย  เหตุผลและความสำคัญ วัตถุประสงค์ นิยาม
ศัพท์เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือในการประเมิน ผลการประเมิน การ
แปลความหมายของผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
              ผู้จัดทำ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งในระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน    
ที่ทำให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามคู่มือที่ทางสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทำให้เชื ่อมั่นได้ว่าผลการประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพได้
ต่อไป 
 
                                                                      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. เหตุผลและความสำคัญ 

                    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กำหนดให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัด มีหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแล และตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามมาตรา 31 และตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   
มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษา ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การ
เตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ให้ความสำคัญกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้นแรก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
กำหนดเป็นนโยบายว่า ปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 
โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการ
ประเมินที่เป็นรูปธรรม”   

ปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา จำนวน 12 
ข้อ โดยนโยบายข้อ 5 ให้ปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ รวมทั้งลดภาระการ
ประเมินให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ความสำคัญกับการประเมินระดับสถานศึกษา ยืดหยุ่นตามบริบท
และสภาพการณ์ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายและมาตรการ
ในการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้
สถานศึกษาสามารถกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันตามสภาพบริบทและเหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละพ้ืนที่ ทำให้สถานศึกษาแต่ละแห่งไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้เรียนจากการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับนักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนเพ่ือลด
ความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน มุ่งวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง ปรับเปลี่ยนการ
ทดสอบปลายภาค หรือปลายปีให้เป็นการประเมินผลงานหรือโครงงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบจาก
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แบบทดสอบเป็นรูปแบบอ่ืนที่หลากหลาย รวมทั้งให้ทำการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากหน่วยงานส่วนกลางให้
ดำเนินการตามความสมัครใจ  
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความตระหนักถึง
ภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ทุกระดับชั้น โดย
กำหนด “การอ่านออก เขียนได้” เป็นจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งมีการชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกครั้งที่มีการประชุม มีการนิเทศ 
ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายการศึกษา ร่วมกันหา
แนวทางในการพัฒนานักเรียนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และได้ จัดทำโครงการ
ประเมินคุณภาพผู้ เรียน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามความสมัครใจ เพ่ือให้สถานศึกษา และครูผู้สอนได้นำผลการ
ประเมินไปวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้ เรื่อง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้
เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน ใช้ในการวางแผนเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งเน้นย้ำ
ให้โรงเรียนปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ทุก
คน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์
                 1. เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 
                 2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในภาพรวมของเขต
พ้ืนที่ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
                  การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดนิยามไว้ ดังนี้ 

อ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งท่ีเป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำท่ีมีความหมายโดยนัย ที่ใช้ 
ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง 

อ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งท่ีเป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ 
ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก (เป็นข้อความง่ายๆ) 
จับใจความจากเรื่องท่ีอ่าน ตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สำคัญ 
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ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่ านได้อย่างสมเหตุสมผล 
แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ 
 
5. ตารางการประเมิน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดการประเมิน 
พร้อมกันทุกสนามสอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยมีตารางการประเมิน 
ดังนี้ 
 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 

4 มีนาคม 2565 

09.00 – 09.45 น. การอ่านรู้เรื่อง 45 นาที 
พัก 30 นาที 

10.15 – 11.30 น. การอ่านออกเสียง คนละ 10 นาที 
พักกลางวัน 60 นาที 

12.30 – 15.00 น. การอ่านออกเสียง (ต่อ) คนละ 10 นาที 
 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ข้อมูลในการกำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านของผู้เรียน และยังใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปรับปรุง พัฒนา
วิธีการในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
                 2. โรงเรียนมีข้อมูลสำหรับใช้ในการส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน  
 
7.  การนำผลการประเมินไปใช้ในการวินิจฉัยนักเรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถานศึกษาและ
ครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และยังสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาอีกด้วย โดยครูผู้สอนสามารถศึกษาผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากแบบ
รายงานผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (R-Student 01) นำเสนอผลการประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการอ่าน
ออกเสียงจะมีการนำเสนอผลการอ่านเป็นคำที่มี รูปแบบของคำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำสระเดี่ยว/ไม่มี
ตัวสะกด คำสระเดี่ยว/ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา คำสระเดี่ยวเปลี่ยนรูป/ตัวสะกดตรงมาตรา คำสระเดี่ยวเปลี่ยน
รูป/ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา คำสระเกิน/ไม่มีตัวสะกด เป็นต้น โดยมีการระบุคำที่ใช้สอบอ่านด้วย ดังนั้น เมื่อ
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านผิดซ้ำ ๆ ที่คำเดียวกัน แสดงว่า คำนั้นเป็นคำยากสำหรับนักเรียนในชั้นเรียนนั้น ครู
ควรต้องปรับกระบวนการสอน ทำความเข้าใจกับนักเรียนและฝึกให้มากขึ้น และวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล รวมทั้งนำไปปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน หรือนำไปใช้เป็นประเด็นในการทำวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วย 
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8.  การวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโรงเรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามารถ

นำผลการประเมินจากแบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 01) แบบรายงานค่าสถิติ
พ้ืนฐานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 02) แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายบุคคลใน
แต่ละสมรรถนะ (R-School 03) แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ 
(R-School 04) แ ล ะ แ บ บ ร า ย ง า น ผ ล ค่ า ส ถิ ติ พ้ื น ฐ า น จ ำ แ น ก ร า ย โร ง เรี ย น  (R-School 05)  
ไปวิเคราะห์ และหาจุดที่ต้องพัฒนาของการเรียนการสอนในภาพรวม เช่น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อ่าน-เขียน คำ
ที่ ใช้วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้องในกลุ่มพยัญชนะเสียงสู ง โรงเรียนควรส่งเส ริมให้ครูผู้ สอนพัฒนาชุดฝึก 
ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน-เขียน คำที่ใช้วรรณยุกต์ โดยให้ทำซ้ำ ๆ จนคล่อง ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด  
เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่โรงเรียนวิเคราะห์ได้จากผลการประเมินจะช่วยให้ครูค้นหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับนักเรียน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนทุกคน 
และช่วยกันเสริมสร้างพ้ืนฐานการอ่านเขียนของนักเรียนให้เข้มแข็ง จนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ชั้นเรียนถัดไปได้เป็นอย่างดี 
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บทท่ี 2 

วิธีดำเนินการ 
 
1. ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการอ่าน 
              การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดให้มีการประเมิน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 
สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ

ข้อความสั้น ๆ 
- บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน 

   การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ 
คำคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วย 
คำพ้ืนฐาน คือ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อย
กว่า 600 คำ รวมทั้งคำท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 

- คำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง

ตามมาตรา 
- คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ 
- คำท่ีมีอักษรนำ 

- ตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

   การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เรื่องสั้น ๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้อ่ืน 

- บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็น 
ในชีวิตประจำวัน 

   การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย 

    - เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น 
      ในชวีิตประจำวัน 
    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง

อันตราย 
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สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว  
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ    การเขียนสื่อสาร 

- คำท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
- คำพ้ืนฐานในบทเรียน 

 - คำคล้องจอง 
- ประโยคง่าย ๆ 

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่

เป็นความรู้ความบันเทิง 
   การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง 

- เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก 
- นิทาน 
- การ์ตูน 
- เรื่องขบขัน 

 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ    การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ 

   มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
   ตามมาตรา 
   การผันคำ 
   ความหมายของคำ 

- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ    การแต่งประโยค 
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สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก 
     วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาคำทาย 
- บทร้องเล่น 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

 

2. โครงสร้างแบบประเมิน 
โครงสร้างเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง  
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีรายละเอียดตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
องค์ 

ประกอบ 

รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) 
รวม (ข้อ) 
(คะแนน) จับคู ่ เลือกตอบ 

เขียน
ตอบ
สั้น 

ปฏิบตัิ
จริง 

สมรรถนะ 1. การอ่านออกเสียง 

ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ 

ข้อความสั้น ๆ (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำ
ที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะ
ควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ) 
 

คำ 
20 คำ 

   20 
20 

(20 คะแนน) 

ข้อความ  
1 ข้อความ 

มี 10 ประโยค 
รวม 60 – 70 คำ 

   1 
1 บทอ่าน 

(30 คะแนน) 

รวม 21 
21 

(50 คะแนน) 

สมรรถนะ 2. การอ่านรู้เรื่อง 

ท 1.1 ป.1/2  บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/3  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

คำ 
10 คำ 10 

   10 
(10 คะแนน) 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด 
องค์ 

ประกอบ 

รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) 
รวม (ข้อ) 
(คะแนน) จับคู ่ เลือกตอบ 

เขียน
ตอบ
สั้น 

ปฏิบตัิ
จริง 

ท 1.1 ป.1/4  เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองที่อา่น 
ท 1.1 ป.1/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่าน  
ท 1.1 ป.1/7  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ 
สัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ท 2.1 ป.1/2 เขยีนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ 
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคำถามและเล่าเร่ืองที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง 
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ 
ท 5.1 ป.1/1 บอกขอ้คิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรองสำหรบัเด็ก 

ประโยค 
เล่าเรื่องจากภาพ 

5 ภาพ 
 

ประโยค 
10 ประโยค 

 
 
 

10 

 
5 

 

5 
(10 คะแนน) 

 
10 

(20 คะแนน) 

ข้อความ 
3 – 5 ข้อความ 

 

5   
5 

(10 คะแนน) 

รวม 10 15 5  
30 

(50 คะแนน) 

ขอบข่ายสาระ (สิ่งเร้า) 
    เป็นคำ ประโยค ขอ้ความ หรือบทรอ้ยกรองง่าย ๆ  
ที่มีวงคำศัพท์ที่เป็นคำประสมด้วยพยัญชนะและสระ
ประกอบดว้ยคำคล้องจอง ขอ้ความสั้น ๆ  (คำที่มี 
รูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกด 
ตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยญัชนะควบกล้ำ  
คำที่มีอักษรนำ )  
หมายเหต ุคำที่นำมาใช้อยู่ในรายงานผลการศึกษาคำ
พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 3 ปีการศึกษา 2554 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อักษรสูง        ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
อักษรกลาง     ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 
อักษรต่ำ        ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
สระเสียงสั้น-ยาวทีเ่ป็นสระเดี่ยวจำนวน 18 ตัว ประกอบดว้ยสระอะ อา อิ อ ีอึ ออื อ ุ
อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ สระประสม 6 ตัว ประกอบด้วยสระ 
เอียะ เอยี อวัะ อัว เอือะ เอือ  
และสระเกิน 4 ตวั ประกอบดว้ย สระอำ ใอ ไอ เอา สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป  
(ทั้งมีและไม่มีรูปวรรณยุกต์) 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 2 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับท่ี 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นแบบทดสอบ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ เป็นข้อสอบแบบจับคู่คำ 10 คำ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยคมี 15 ข้อ ประกอบด้วย 

- ข้อสอบแบบเขียนประโยคเล่าเรื่องจากภาพมี 5 ภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
- ข้อสอบแบบเลือกตอบมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบมี 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10   
           คะแนน 
ฉบับท่ี 2 การอ่านออกเสียง เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงเป็นคำ มีจำนวนคำทั้งสิ้น 20 คำ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงข้อความ มีจำนวน 1 ข้อความ ประกอบด้วย 10 ประโยค  
           รวม 60 - 70 คำ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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4. การแปลความหมายของผลการประเมิน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  

2563  ในรายองค์ประกอบ รายสมรรถนะและภาพรวม สามารถแปลความหมายได้ ดังต่อไปนี้ 
 

ความหมายในภาพรวม 
ระดับ

ความสามารถ 
คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คำ ประโยค และข้อความ
ในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ดีมาก 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คำ ประโยค และข้อความ
ในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ดี 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คำ ประโยค และข้อความ
ในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 

พอใช้ 

คะแนนความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง คำ ประโยค และข้อความ
ในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ 25 

ปรับปรุง 

 
5. การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ 
     การบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์สอบ บทบาท
ของคณะกรรมการศูนย์สอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

5.1 ภารกิจระดับศูนย์สอบ 
             ศูนย์สอบมีภาระหน้าที่และบทบาทที่สำคัญที่สุดในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบริหารการทดสอบ ซึ่งได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการมาจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเรื่องของการวางแผนการจัดสอบ การตัดสินใจ การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้การดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยมีภารกิจสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1) จัดพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารธุรการ 
 2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสอบ 
 3) ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 4) กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ 
 5) รายงานผลการทดสอบ และเผยแพร่ 

 
      5.2 บทบาทของคณะกรรมการศูนย์สอบ 

  ศูนย์สอบจะมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของผู้เรียน ให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการ
รับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารธุรการ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม โดยมีบทบาทหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
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 5.2.1 ประธานศูนย์สอบ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เป็นศูนย์สอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ ดังนี้ 

   1) ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  
โดยบริหารการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน 

   2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
   3) ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบและ 

สนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   4) พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตาม กรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบ 

ทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
 5.2.2 คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ

งานวัดและประเมินผล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานศูนย์สอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) ประสานงานการรับ-ส่งไฟล์แบบทดสอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และจัดส่งแบบทดสอบและเอกสารธุรการไปยังสนามสอบ 
2) กำกับ และติดตาม ให้สถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลการประเมิน นำเข้าระบบ 
NT Access (http://nt.obec.go.th) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 
5) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
6) บริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7) ศูนย์สอบตรวจสอบคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ถูกต้องตามแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ที่สนามสอบ 
ส่งมาให้ศูนย์สอบ และยืนยันข้อมูลคะแนนที่สนามสอบส่งในระบบ NT Access 

8) จัดทำรายงานผลการทดสอบ ระดับศูนย์สอบ 
 5.2.3 คณะกรรมการส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการ

สอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ที่ มีความเหมาะสม เพ่ือใช้ ในการเก็บรักษา

แบบทดสอบ 
2) ดูแล รักษาแบบทดสอบท่ีเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
3) ควบคุม ดูแล กำกับกับการขนส่งแบบทดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ 

 5.2.4 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ
จัดสอบ ของคณะกรรมการระดับสนามสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพ่ือให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ                     
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6. การบริหารจัดการของสนามสอบ 
 การบริหารจัดการของสนามสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเก่ียวกับภารกิจ และแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  6.1 ภารกิจของสนามสอบ 

ภารกิจของสนามสอบ มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
1) ก่อนการสอบ 

1.1) ประสานงานกับศูนย์สอบเพ่ือรับ-ส่ง แบบทดสอบ 
1.2) เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่สอบ 
1.3) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้แก่ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ หรืออ่าง
ล้างมือ 

1.4) จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบให้เหมาะสมตาม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จำนวนผู้เข้าสอบ 20 คน ต่อ 
1 ห้องสอบ 

1.5) ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน  
1) แบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จากระบบ NT Access (ไฟล์ excel) 

1.6) พิมพ์แบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 เพ่ือเตรียมส่ง 
มอบให้กรรมการคุมสอบ 

2) ระหว่างการสอบ 
2.1) คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ำยาที่มี 

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทุกครั้ง
ก่อนเข้าสนามสอบหรือห้องสอบ 

2.2) ให้ผู้เข้าสอบ กรรมการกำกับห้องสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าสอบหรือปฏิบัติหน้าที่ ห้ามถอดหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในห้อง
สอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

2.3) ดำเนินการจัดสอบภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความ 
ยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

3) หลังการสอบ 
3.1) ให้สนามสอบจัดเก็บแบบทดสอบไว้ที่โรงเรียนตนเอง เพ่ือนำไปใช้ 

ประโยชน์ต่อไป 
3.2) บันทึกคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ลง 

ในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) แบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบ
บันทึกคะแนน 2) เมื่อบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนทั้ง 2 ฉบับแล้ว ให้กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ลง
ลายมือชื่อ แล้วมอบให้สนามสอบ ทำสำเนา 1 ชุด จากนั้นกรรมการคุมสอบลงลายมือชื่อรับรองสำเนา เพ่ือ
เก็บรักษาไว้ที่สนามสอบ ส่วนแบบบันทึกคะแนนฉบับจริงทั้ง 2 ฉบับ ให้สนามสอบนำส่งศูนย์สอบต่อไป  

3.3) นำคะแนนจากแบบบันทึกคะแนนฉบับสำเนาที่สนามสอบเก็บไว้ ไป 
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บันทึกในแบบฟอร์มบันทึกคะแนนที่ดาวน์ โหลดจากระบบ NT Access ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้นำเข้า
ไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนนักเรียนรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง 
 

6.2  การดำเนินการของสนามสอบ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน เป็นผู้บริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการ 

อ่านของผู้เรียน อาจมีการแต่งตั้งกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ ดังนี้ 

1) กรรมการคุมสอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ 
2) กรรมการบันทึกคะแนน ได้แก่ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 

ในการใช้โปรแกรม Excel 
3) กรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

6.3  บทบาทของสนามสอบ 
 6.3.1 ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ ดังนี้ 

  1) ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดสอบและข้ันตอนการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบ 

 2) เตรียมความพร้อมสถานที่สอบ 
 3) รับแบบทดสอบ และเอกสารธุรการ ระหว่างศูนย์สอบและสนามสอบ 
 4) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม และโปร่งใส 
 5) ตรวจสอบคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2 ร่วมกับ 

กรรมการคุมสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NT Access 
 6) หลังเสร็จสิ้นการสอบ ให้นำส่งเอกสารประกอบการสอบไปยังศูนย์สอบ ดังนี้ 

- แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ 
- แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) ฉบับจริง 
- แบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับจริง 

6.3.2 กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน 
         กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ควรมีกรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน โดย

พิจารณาตามความเหมะสม อาจเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 1) ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการประเมินความสามารถด้ านการอ่านของผู้ เรี ยน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 2) กำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งภายในห้องสอบ
และบริเวณใกล้เคียง 
 3) รับแบบทดสอบจากประธานสนามสอบหรือผู้แทน ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
 4) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ดังนี้ 
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 การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
- กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบ 
- กรรมการคุมสอบดำเนินการตามคำชี้แจงในแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
- กรรมการเก็บแบบทดสอบหลังจากหมดเวลา 
- กรรมการคุมสอบทั้ ง 2 คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน  

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
- กรรมการคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ลงในแบบบันทึกคะแนน 

การอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนนให้
เรียบร้อย 

- กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธานสนามสอบหรือ
ผู้แทน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 

- สนามสอบทำสำเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) จำนวน 
1 ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เก็บไว้ที่สนามสอบ 
 การทดสอบการอ่านออกเสียง 

กรรมการคุมสอบการอ่านออกเสียง คือ กรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน  
โดยพิจารณาตามความเหมะสม ซึ่งกรรมการคุมสอบควรเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างน้อยจำนวน 1 คน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- บันทึกชื่อนักเรียนในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 

1) โดยตรวจสอบชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง แล้วเตรียมนักเรียนเข้าสอบ 
- พูดคุยทักทายกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดหรือความ

กดดัน 
- สรุปคะแนนจากแบบทดสอบฉบับนักเรียนที่กรรมการคนที่ 2 ดำเนินการสอบ

เรียบร้อยแล้ว จากนั้นบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 
- ตรวจสอบการบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลายมือชื่อ

กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ในแบบบันทึกคะแนน 
- กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง ส่งคืนประธานสนามสอบหรือ

ผู้แทน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนามสอบทำสำเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 

1) จำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เก็บไว้ที่สนามสอบ 
กรรมการคุมสอบคนที่ 2 ปฏิบัติ ดังนี้ 
- กรรมการคุมสอบอ่านคำชี้ แจงให้นักเรียนทราบเกี่ ยวกับแนวทางการอ่าน  

ดังนี้  เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 10 นาที นักเรียนคนใดที่ อ่านได้ครบถ้วน เสร็จก่อนเวลา ก็สามารถยุติ  
การทดสอบได ้

- ให้นั ก เรียนทดสอบการอ่านออกเสี ยงเป็นรายบุคคล โดยให้นั กเรียน 
อ่านทีละคน ในห้องสอบที่แยกเฉพาะ 

- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่านออกเสียงให้กรรมการทำเครื่องหมาย  ในช่องของคำที่
นักเรียนอ่านออกเสียงถูกต้อง และทำเครื่องหมาย X ในช่องคำที่นักเรียนอ่านออกเสียงผิด 
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- ให้นักเรียนอ่านออกเสียงทั้ง 2 ตอน คนละไม่เกิน 10 นาที ถ้านักเรียนอ่านยัง
ไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดอ่านทันที (กรณีนักเรียนอ่านไม่ได้ กรรมการคุมสอบสามารถบอกให้นักเรียนข้ามไปอ่าน
คำต่อไปก่อน แล้วสามารถย้อนกลับมาอ่านคำเดิมได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด) 

- ส่งแบบทดสอบฉบับกรรมการที่ประเมินแล้ว ให้กรรมการคนที่  1 บันทึก
คะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

- ดำเนินการสอบอ่านออกเสียงจนครบทุกคน 
- กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนน 2 ใส่ซอง ส่งคืนประธานสนามสอบ

หรือผู้แทน และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบหรือผู้แทนให้ถูกต้อง 
- สนามสอบทำสำเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 

1) จำนวน 1 ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เก็บไว้ที่สนามสอบ 
 5) รายงานประธานสนามสอบหรือผู้แทน กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้น และ
ห้ามบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าบริเวณห้องสอบ 
 6) รักษาความลับของแบบทดสอบ และไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ายรูป
แบบทดสอบเพ่ือเผยแพร่ 

6.3.3 กรรมการบันทึกคะแนน 
 1) นำแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึก
คะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) ฉบับสำเนา ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ 
Excel) ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ NT Access 
 2) นำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนนแล้ว เข้าสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบ 
ความถูกต้องของคะแนนนักเรียนเป็นรายบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรรมการตรวจสอบ
ก่อนนำส่งเข้าระบบ 
 3) นำเข้าคะแนนการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง บันทึกคะแนนรายบุคคล  
ในระบบ NT Access โดยให้กรรมการหรือผู้แทนเป็นผู้นำเข้า 

6.3.4 นักการภารโรง 
 1) อำนวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบ โดยดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
 2) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการสอบ ก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 
 3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบหรือผู้แทน 
 
 6.4 แนวปฏิบัติในการอ่านออกเสียง 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการที่ควบคุม
การสอบอ่านออกเสียง เพ่ือให้การบริหารจัดการสอบมีความชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
 6.4.1 ก่อนการดำเนินการสอบ กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน 
อย่างละเอียด 
  2) ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการทดสอบและ 
แนวทางการสรุปผลการประเมินของผู้เข้าสอบ 
  3) ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าสอบและรายชื่อของผู้เข้าสอบ เพ่ือไม่ให้เกิด 
ความคาดเคลื่อนในการกรอกคะแนน 
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  4) จัดห้องแยกออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องสอบอ่านออกเสียง และ 
ห้องพักนักเรียนที่รอเข้าสอบอ่านออกเสียง โดยห้องทั้งสองต้องเป็นห้องที่เก็บเสียง และไม่สามารถได้ยินเสียง
จากอีกห้องหนึ่งได้ 

6.4.2 ระหว่างดำเนินการสอบ 

 1) แนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบคนที่ 1 ดำเนินการดังนี้ 
    - เตรียมนักเรียนให้เข้าสอบ 
  - พูดคุยทักทายกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดหรือความกดดัน 
 2) แนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบคนที่ 2 ดำเนินการดังนี้ 
 - ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับแนวทางการอ่าน ดังนี้ 

   1. เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 10 นาที นักเรียนคนใดที่อ่านได้ครบถ้วน เสร็จก่อน 
เวลา ก็สามารถยุติการทดสอบได้ 

   2. การสอบอ่านในแต่ละข้อ ถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านได้ อนุญาตให้นักเรียน 
ข้ามไปสอบข้อต่อไปก่อนได้ และถ้ายังมีเวลาเหลือสามารถย้อนกลับไปอ่านข้อเดิมที่ข้ามได้ 
 - ดำเนินการสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียนทีละคน ตามจำนวนในแต่ละห้อง
สอบ 

 6.4.3 หลังการดำเนินการสอบ 
         กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ดำเนินการ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบคะแนนนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ถูกต้อง แล้วนำมาบันทึกลงในแบบบันทึก 
คะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) 

2) นำแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน 1) และแบบบันทึก 
คะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน 2) บรรจุลงในซองแบบทดสอบ เพ่ือเตรียมนำผลบันทึกลงใน
โปรแกรม NT Access 
 

             6.5 การจัดห้องสอบการอ่านออกเสียง 
    กำหนดให้สถานศึกษานั้นเป็นสนามสอบ ซึ่งการกำหนดผู้ เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ  

ให้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมิน  

                     การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีโรงเรียนเข้าสอบจำนวน 86 
โรง จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 883 คน (เด็กปกติ จำนวน 878 คน และเด็กพิเศษ จำนวน 5 คน)  เสนอผล
การประเมินดังนี้ 

1. ผลการประเมินจำแนกตามสังกัด 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำแนกตามระดับเขตพ้ืนที่  จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ เสนอผลการประเมินดังนี้ 
 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามสังกัด 

เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.61 69.62 67.89 69.04 69.95 

S.D. 16.21 14.33 14.87 13.91 13.98 

การอ่านรู้เรื่อง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.61 73.22 73.24 72.30 72.79 

S.D. 10.90 9.99 9.87 9.40 9.43 

รวม 2 ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.61 71.42 70.60 70.67 71.38 

S.D. 25.26 22.29 22.73 21.38 21.43 
 

จากตารางที ่1 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีคะแนน
เฉลี่ยรวม ด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ 63.61  ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 71.61 และคะแนนเฉลี่ยรวม 
2 ด้าน ร้อยละ 67.26 ซ่ึงต่ำกว่าทุกสังกัด ดังแผนภาพที่ 1 
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2. ผลการประเมินแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ปรับปรุง เสนอผลการ
ประเมินดังนี้ 
 

ด้าน 

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 397 45.21 221 25.17 112 12.75 148 16.85 
การอ่านรู้เรื่อง 472 53.75 254 28.92 119 13.55 33 3.75 

รวม 2 ด้าน 434 49.43 244 27.79 121 13.78 79 8.99 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2564  พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีจำนวนและ
ร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ ด้านการอ่านออกเสียง ระดับดีมาก จำนวน 397 คน ร้อยละ  
45.21  ระดับดี จำนวน 221 คน ร้อยละ  25.17  ระดับพอใช้ จำนวน 112 คน ร้อยละ 12.75 และ
ระดับปรับปรุง จำนวน 148 คน ร้อยละ 16.85  ด้านการอ่านรู้เรื่อง ระดับดีมาก จำนวน 472 คน ร้อยละ 
53.75  ระดับดี จำนวน 254 คน ร้อยละ 28.92 ระดับพอใช้ จำนวน 119 คน ร้อยละ 13.55 และระดับ
ปรับปรุง จำนวน 33 คน ร้อยละ 3.75  การประเมินรวม 2 ด้าน ระดับดีมาก จำนวน 434 คน ร้อยละ 
49.43  ระดับดี จำนวน 244 คน ร้อยละ 27.79 ระดับพอใช้ จำนวน 121 คน ร้อยละ 13.78 และระดับ
ปรับปรุง จำนวน 79 คน ร้อยละ 8.99 ดังแผนภาพที่ 2  
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3. ผลการประเมินรายด้านและประเภทของคำ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความสามารถด้านด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 รายด้านและประเภทของคำ จำแนกตามระดับคุณภาพ เสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

ด้าน 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละของ 
นร. ที่อ่าน

ออก ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง 63.61      
1. การอ่านออกเสียงคำ 70.37      
ประเภทของคำ คำอ่าน       
1.1 สระเดี่ยว ดูแล 91.57     91.57 
1.2 สระเดี่ยว หน้าจอ 78.47     78.47 
1.3 สระเดี่ยว แนะแนว 71.07     71.07 
1.4 ตรงมาตรา ลูกชิ้น 81.20     81.20 
1.5 ตรงมาตรา วิ่งแข่ง 77.10     77.10 
1.6 ตรงมาตรา กับข้าว 78.24     78.24 
1.7 มีรูปวรรณยุกต ์ อาบน้ำ 82.46     82.46 
1.8 มีรูปวรรณยุกต ์ น่ารัก 82.23     82.23 
1.9 ไม่มีรูปวรรณยุกต์ วิตามิน 72.55     72.55 
1.10 ไม่มีรูปวรรณยุกต์ นามสกุล 57.85     57.85 
1.11 สระเปลี่ยนรูป/สระ
ลดรูป 

น้ำแข็ง 78.35     78.35 

1.12 สระเปลี่ยนรูป/สระ
ลดรูป 

รถรับส่ง 65.60     65.60 

1.13 สระประสม เครื่องบิน 69.81     69.81 
1.14 สระประสม สวยงาม 73.12     73.12 
1.15 ไม่ตรงมาตรา ศาสนา 45.44     45.44 
1.16 ไม่ตรงมาตรา พิเศษ 56.94     56.94 
1.17 ควบกล้ำ ร้องเพลง 75.74     75.74 
1.18 ควบกล้ำ สร้างบ้าน 65.03     65.03 
1.19 อักษรนำ ขยัน 52.05     52.05 
1.20 อักษรนำ ตลอด 52.50     52.50 
2. การอ่านออกเสียงข้อความ 59.10      

การอ่านรู้เรื่อง 71.61      
1. การอ่านรู้เรื่องคำ (จับคู่ภาพ) 86.65      
2. การอ่านรู้เรื่องข้อความ 60.43      
3. การอ่านรู้เรื่องประโยค 67.87      
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ด้าน 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละของ 
นร. ที่อ่าน

ออก ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

(เล่าเรื่องจากภาพ) 
4. การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลือกตอบ) 71.57      

รวม 2 ด้าน 67.61      

4. ผลการประเมินเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562-2564)  
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562-
2564 เสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

ด้าน 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2562 2563 2564 ปี 2564-2563 

การอ่านออกเสียง 64.88 73.74 69.04 -4.70 

การอ่านรู้เรื่อง 68.63 72.17 72.30 0.13 

รวม 2 ด้าน 66.76 72.99 70.67 -2.32 
 

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1  ปีการศึกษา 2562-2564 ระดับเขตพ้ืนที่ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านออกเสียง 69.04 
ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 4.70  ด้านการอ่านรู้เรื่อง  72.30 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  0.13 
และรวมทั้ง 2 ด้าน 70.67  ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 2.32  ดังแผนภาพที่ 3   
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บทท่ี 4 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุป 

                     การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นนโยบาย
สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่สุด เพราะการอ่านออกเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำคัญที่นักเรียนจะใช้ในการศึกษา
ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินตาม
นโยบายตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 สำหรับปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการ
ประเมินดังรายละเอียดในบทที่ 3 ซึ่งสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินจำแนกตามสังกัด 
           1.1 การอ่านออกเสียง สังกัดเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.61  สังกัดจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 69.62 สังกัดศึกษาธิการภาค คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.89 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.04  และสังกัดประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.95 
           1.2 การอ่านรู้เรื่อง สังกัดเขตพ้ืนที่  71.61 สังกัดจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.22 สังกัด
ศึกษาธิการภาค คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.24 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 72.30 และสังกัดประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.79 
           1.3 คะแนนรวม 2 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง สังกัดเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 67.61 สังกัดจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.42 สังกัดศึกษาธิการภาค คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.60 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.67 และสังกัดประเทศ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.38 
2. สรุปผลการประเมินจำแนกตามระดับคุณภาพ 
            2.1 การอ่านออกเสียง ระดับคุณภาพ ดีมาก 45.21 ระดับดี 25.17 ระดับพอใช้ 12.75 และ
ระดับปรับปรุง 16.85 
             2.2 การอ่านรู้เรื่อง ระดับคุณภาพดีมาก 53.75  ระดับดี 28.92  ระดับพอใช้ 13.55  และ
ระดับปรับปรุง 3.75  
             2.3 ผลการประเมินรวม 2 ด้าน ได้แก่  การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ระดับดีมาก 49.43  
ระดับดี 27.79  ระดับพอใช้ 13.78  และระดับปรับปรุง 8.99  
3. สรุปผลการประเมินรายด้านและประเภทของคำ 
            3.1 การอ่านออกเสียง  การอ่านคำออกเสียงคำ ระดับ ดี  การอ่านออกเสียงข้อความ ระดับ ดี 
            3.2 การอ่านรู้เรื่อง  การอ่านรู้เรื่องคำ (จับคู่ภาพ) ระดับ ดีมาก  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เล่าเรื่อง
จากภาพ) ระดับ ดี  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลือกตอบ) ระดับ ดี และการอ่านรู้เรื่องข้อความ ระดับ ดี 
             3.3 ผลการประเมินรวม 2 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ระดับ ดี (67.61) 
4. สรุปผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านออก
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เสียง 63.61  ด้านการอ่านรู้เรื่อง  71.61 และรวม 2 ด้าน 67.61 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปี
การศึกษา 2562 แต่ต่ำกว่าปีการศึกษา 2563  

อภิปรายผล 
                    การอภิปรายผลนี้จะเน้นในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง เนื่องจากกลุ่ม
นักเรียนที่ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปจนถึงดีมาก ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการจัดการศึกษา แต่จะ
เน้นในกลุ่มท่ียังไม่น่าพอใจจะช่วยให้มองเห็นแนวทางการพัฒนาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
                   1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามความพร้อมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้เรียน เช่น 
รูปแบบ On Line รูปแบบ On Hand รูปแบบ On Demand  ซึ่งผู้เรียนต้องปรับตัวตามรูปแบบการเรียนการ
สอนที่โรงเรียนกำหนด จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และเกิดภาวะความรู้ถดถอยในเด็ก 
(Learning Loss)  
                     จากการสังเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ด้านการอ่านออกเสียง เมื่อเปรียบเทียบสังกัดจังหวัด ศึกษาธิการภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดประเทศ พบว่า ผลการประเมินของสังกัดเขตพ้ืนที่ ต่ำกว่าทุก
สังกัด 
                     จากการสังเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ด้านการอ่านรู้เรื่อง เมื่อเปรียบเทียบสังกัดจังหวัด ศึกษาธิการภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดประเทศ พบว่า ผลการประเมินของสังกัดเขตพ้ืนที่ต่ำกว่าทุก
สังกัด  
                    เมื่อสังเคราะห์ผลการประเมินรวม 2 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทุกสังกัด  
                   2. จากการค้นพบในข้อแรก เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยร้อยละไปเทียบกับเกณฑ์การตัดสินระดับ
คุณภาพในแต่ละด้าน ผลดังนี้ 
                     จากการสังเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ  พบว่า ในภาพรวมคะแนน
การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีมาก (45.21) ระดับดี (25.17) ระดับพอใช้ (12.75) และระดับปรับปรุง 
(16.85) ตามลำดับ 
                     จากการสังเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้ เรื่อง ของผู้ เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ  พบว่า ในภาพรวมคะแนน
การอ่านรู้เรื่อง ระดับดีมาก (53.75) ระดับดี (28.92) ระดับพอใช้ (13.55) และระดับปรับปรุง (3.75) 
ตามลำดับ 
                     เมื่อรวม 2 ความสามารถทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับดีมาก 49.43  ระดับดี 27.79 ระดับพอใช้ 13.78 และระดับปรับปรุง 8.99 ตามลำดับ 
                    3. ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2562-2564 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้าน เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 และลดลงจากปีการศึกษา 2563 ดังนี้      
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ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.76  ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.99 และปี
การศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.67                

ข้อเสนอแนะ 
                   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียน ครูผู้สอน สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนทั้งในภาพรวม จาก
แบบรายงานผล ค่าสถิติพ้ืนฐานรายโรงเรียน (R-Local 05) และผู้เรียนรายบุคคล จากแบบสรุปรายงานผล
การประเมินของนักเรียน (R-Student 01) แบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละ
ด้าน   (R-School 03) และแบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละองค์ประกอบ (R-
School 04) ซึ่งผลการประเมินจากแบบรายงานดังกล่าวจะช่วยให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบ
ปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนรายบุคคล รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับผู้เรียน ครูควรต้องปรับกระบวนการสอน ทำความเข้าใจกับนักเรียน และฝึกให้มากข้ึน เป็น
ต้น 
                  สำหรับครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถนำผลการวิเคราะห์การประเมินเป็น
รายบุคคลนี้มาศึกษา จะทำให้ครูทราบพ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือจะได้แก้ไขและพัฒนาได้ตรงประเด็น 
โดยให้ครูพิจารณาผลการประเมินในแต่ละด้าน ว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนในระดับปรับปรุงในองค์ประกอบ
ย่อยในเรื่องใด อาทิ เรื่องสระเดี่ยว เรื่องวรรณยุกต์ การเขียนประโยค หรือการอ่านจับใจความ 
           ทั้งนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PIRMA MODEL) 
เพ่ือให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนตามความพร้อมและบริบท และนอกจากนี้ได้ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน และ
ส่งเสริมการผลิตสื่อที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น คลิปวิดีโอการสอน วิดีทัศน์ สื่อการสอนออนไลน์ รวมทั้งจัดทำโครงการประกวดสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครู และจัดทำคลังสื่อดิจิทัลการสอนออนไลน์ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับครูผู้สอนในการเลือกสื่อไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บรรณานุกรม 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, สำนักงาน. รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563. นครศรีธรรมราช : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, มปป. 
        . รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563. 
นครศรีธรรมราช : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, มปป. 

ทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สำนักงาน. คู่มือการประเมิน  
          ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564. 2564. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
          (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564. (ออนไลน์). แหล่งที่มา   
          http://180.180.244.56/NT/ExamWeb/MainEsa/MainEsa.aspx. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม  
          2565. 
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รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
แบบสรุปรายงานผลการประเมินระดับเขตพื้นที่ 
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รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
รายงานผลการประเมินรายโรง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ลำดับ ชื่อโรงเรียน 
จำนวน 

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

การอ่าน 
ออกเสียง 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

1 วัดศิลาราย 2 97.00 90.00 93.50 

2 บ้านคลองขุด 13 20.15 49.84 35.00 

3 บ้านชายคลอง 2 98.00 90.00 94.00 

4 วัดก้างปลา 18 94.88 90.00 92.44 

5 ราชประชานุเคราะห์ 6 3 76.66 60.66 68.66 

6 บ้านถ้ำตลอด 6 97.00 99.33 98.16 

7 บ้านวังธน 10 67.20 72.20 69.70 

8 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 6 12.00 38.00 25.00 

9 บ้านวังยาว 9 88.00 79.11 83.55 

10 วัดทุ่งส้าน 6 91.00 82.33 86.66 

11 บ้านเกาะยวน 18 84.88 77.55 81.22 

12 วัดควน 8 84.75 88.75 86.75 

13 บ้านสระนางมโนราห์ 18 62.44 71.44 66.94 

14 บ้านควนลำภู 10 80.60 94.00 87.30 

15 บ้านควนอวดพัน 1 86.00 50.00 68.00 

16 บ้านบางปรน 7 50.85 62.28 56.57 

17 วัดเสม็ดจวน 22 40.81 61.09 50.95 

18 บ้านบ่อปลา 7 58.28 68.28 63.28 

19 ราชเวชพิศาล 7 70.00 82.00 76.00 

20 บ้านนาท่อม 5 82.80 80.40 81.60 

21 วัดใหม ่ 8 89.00 67.00 78.00 

22 วัดควนยูง (ทุ่งใหญ่) 8 50.50 63.50 57.00 

23 บ้านบางรูป 21 6.57 33.80 20.19 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน 
จำนวน 

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

การอ่าน 
ออกเสียง 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

24 บ้านปลายคลองเพรง 7 47.71 78.00 62.85 

25 ฉวาง 15 77.33 78.80 78.06 

26 วัดโคกหาด 10 65.80 76.40 71.10 

27 บ้านควน 7 85.42 80.28 82.85 

28 วัดสามัคคีนุกูล 12 80.83 85.33 83.08 

29 วัดควนสูง 11 92.90 80.54 86.72 

30 วัดหาดสูง 3 66.66 80.00 73.33 

31 บ้านหาดทรายแก้ว 4 52.00 54.50 53.25 

32 วัดโคกเมรุ 7 85.42 82.85 84.14 

33 บ้านกันละ 7 79.14 86.57 82.85 

34 วัดไม้เรียง 32 79.68 83.43 81.56 

35 บ้านนาเส 33 46.00 48.18 47.09 

36 วัดกะเปียด 11 80.36 82.90 81.63 

37 วัดเพ็ญญาติ 2 77.00 84.00 80.50 

38 บ้านห้วยทรายขาว 7 79.71 82.00 80.85 

39 วัดมะปรางงาม 4 69.50 81.00 75.25 

40 บ้านทอนวังปราง 5 92.40 85.60 89.00 

41 บ้านสวนอาย 9 35.55 33.77 34.66 

42 ชุมชนบ้านปากเสียว 4 72.50 79.50 76.00 

43 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 18 35.00 60.33 47.66 

44 วัดนางเอ้ือย 9 92.00 78.00 85.00 

45 บ้านห้วยกลาง 8 84.75 82.50 83.62 

46 บ้านคุ้งวังวัว 4 52.50 61.00 56.75 

47 วัดมังคลาราม 38 77.15 79.94 78.55 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน 
จำนวน 

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

การอ่าน 
ออกเสียง 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

48 บ้านเหนือคลอง 1 66.00 74.00 70.00 

49 วัดทุ่งนาใหม่ 6 52.33 82.66 67.50 

50 วัดลำนาว 36 57.44 52.27 54.86 

51 บ้านปากแพรก 38 43.94 69.89 56.92 

52 สังวาลย์วิท 7 9 38.00 56.00 47.00 

53 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 57.66 71.66 64.66 

54 บ้านควนประ 10 12.20 20.00 16.10 

55 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 16 71.12 62.25 66.68 

56 บ้านสวน 12 62.33 60.83 61.58 

57 วัดวังหิน 7 67.42 75.71 71.57 

58 บ้านนิคมวังหิน 5 98.00 70.80 84.40 

59 สมสรร 14 78.28 90.14 84.21 

60 บ้านนาตำเสา 2 81.00 66.00 73.50 

61 ไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) 2 57.00 75.00 66.00 

62 บ้านไสยาสน์ 13 90.76 94.76 92.76 

63 บ้านคลองเสาเหนือ 1 98.00 92.00 95.00 

64 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 16 52.25 54.87 53.56 

65 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 10 81.40 87.20 84.30 

66 วัดหลักช้าง 11 59.09 75.81 67.45 

67 บ้านควนตม 1 74.00 80.00 77.00 

68 บ้านนา 8 83.50 78.25 80.87 

69 บ้านคลองงา 5 54.80 64.00 59.40 

70 องค์การสวนยาง 1 4 68.50 91.00 79.75 

71 บ้านจันดี 5 96.40 94.80 95.60 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน 
จำนวน 

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ 
จำแนกตามวิชา 

การอ่าน 
ออกเสียง 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

72 วัดควนส้าน 7 61.14 57.42 59.28 

73 บ้านไทรงาม 5 61.20 91.60 76.40 

74 บ้านคลองปีก 7 62.28 66.28 64.28 

75 บ้านคลองจัง 8 43.00 49.00 46.00 

76 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 3 42.00 41.33 41.66 

77 บ้านไสโป๊ะ 10 96.60 84.40 90.50 

78 วัดเกาะสระ 14 75.14 76.85 76.00 

79 วัดหนองดี 19 32.52 72.31 52.42 

80 บ้านเกาะขวัญ 27 47.18 90.00 68.59 

81 วัดวังรีบุญเลิศ 4 90.00 96.00 93.00 

82 บ้านพรุวง 6 64.33 74.00 69.16 

83 พรรณราชลเขต 8 48.25 81.75 65.00 

84 บ้านวังตลับ 2 73.00 96.00 84.50 

85 บ้านปลายรา 18 80.22 80.11 80.16 

86 บ้านปลายเส 14 60.42 74.71 67.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


