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คำนำ 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุป 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ สรุปผลการดำเนินงานและเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับโครงการ  

โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
3 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จงัหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,040 คน 

บัดนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป 
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บทสรุป 

 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้
คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนในพืน้ที่จังหวัดกาฬสนิธุ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,040 คน 
 การดำเนินงานโครงการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา   

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแนวทางการดำเนินการประเมินเพ่ือ

ประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง

เป็นสนามสอบเว้นแต่สถานศึกษานั้นไม่มีความพร้อมและมีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า 7 ให้ควบรวมกับโรงเรียนที่อยู่ใน

พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี

การศึกษา 2563 ในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ควบรวมจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเลิศปัญญาวิชชาลัยควบรวมกับโรงเรียน

รวมบัณฑิต และโรงเรียนการะเกตวิทยาควบรวมกับโรงเรียนสตรีชาญยุทธ โดยจัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ 20 คน 

และให้ดำเนินการทดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

และให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นกรรมการคุมสอบในแต่ละห้อง ห้องละ 2 คน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ 

ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาดำเนินการจัดการประเมินความสามารถของผู้เรียน ใน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 และดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยในวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีศึกษานิเทศก์สังกัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของสถานศึกษา

ทุกแห่ง ผลการดำเนินงานโครงการพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับประเมินร้อยละ 100 เป็นไป

ตามเป้าหมายของโครงการ ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 44.35 ลดลงร้อยละ 0.76 

เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินปีการศึกษา 2562 ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 38.48 ลดลงร้อยละ 3.71 

เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินปีการศึกษา 2562 และเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านคิดเป็นร้อยละ  41.43 ลดลงร้อยละ 

3.29 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

          หลักการและเหตุผล    

    กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการ เตรียมคนในศตวรรษ    
ที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย ตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
การเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบาย การพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการ
คิดวิเคราะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหาได้ ซ่ึงในปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกคนจากโรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน 2 ดา้น คอื ความสามารถ ด้านภาษาไทย และความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ระดมสมอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเข้าประชุมระดมความคิด เพ่ือกำหนดกรอบโครงสร้างของเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 ด้ำน ซึ่ง
กรอบโครงสร้างนี้ นอกจาก จะใช้เพ่ือการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้นิยาม
และตัวชี้วัดที่ร่วมกัน กำหนดขึ้นนี้ ไปวางแผนกำรจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรประเมิน เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพ การศึกษาได้เป็นอย่างดี  
          ตามภารกิจดังกล่าว ทดสอบทางการศึกษา ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์         
เป็นศูนย์สอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการตามโครงการนี้ขึ้น 
 
          วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาไทยของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
  2. เพ่ือประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
          เป้าหมาย 
 1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  1) ประเมินความสามารถด้านภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
เอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 โรงเรียน 
  2. ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
เอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 โรงเรียน 
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 2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ไดร้ับการประเมิน
ความสามารถภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    1) เชิงปริมาณ 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จำนวน 2,040 คน เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ร้อยละ 100 

       2) เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินทราบถึงระดับความสามารถด้าน

ภาษาไทย และความสามาถด้านคณิตศาสตร์ของตนเอง 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (Y2และ Y1) 
          ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อมูลในการ
วินิจฉัยความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพื่อวางแผนในการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 กลุ่มเป้าหมาย 
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่
กาฬสินธุ์ จำนวน 2,040 คน 
 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 ผลการประเมินโครงการ 
 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
เอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ผลการประเมินของโรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                   
ปีการศึกษา 2563 

 

ความสามารถด้าน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Mean%) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง คิดเป็นร้อยละ (%) 
ด้านคณิตศาสตร์ 41.00 38.48 -2.52 -0.76 
ด้านภาษาไทย 44.69 44.35 -0.28 -3.71 
เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 42.84 41.43 +1.41 -3.29 

จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.29 

 
 

  



๔ 
 

สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงกรประเมินคุณภาพผู้เรียนภาคบังคับ สำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษาเอชน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 192,800 บาท 
 อาหารกลางวันและอาหารว่าง   จำนวน  25,200 บาท 
 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง    จำนวน  70,500 บาท 
 ค่าห้องประชุม     จำนวน  2,000  บาท 
 ค่าเตรียมความพร้อมและตกแต่งสนามสอบ  จำนวน  38,000 บาท 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง     จำนวน  6,960  บาท 
    รวมทั้งสิ้น  จำนวน  142,660 บาท 
 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 43,080 บาท 
 ยอดคงเหลือส่งคืน 192,800 – 142,660  จำนวน  50,140 บาท 

  



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 

2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับ

ศูนย์บริหารเครื่องมือ ปีการศึกษา 2563 
- ภาพการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
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กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบ 



๗ 
 

 

  

โรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
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กิจกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย วันที่ 27 มีนาคม 2564 




