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สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 018/2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สำนกงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 



ก 
 

คำนำ 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุป ข้อมูลทั่วไปของโครงการ สรุปผลการดำเนินงานและเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ  

โครงการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้าน
การอ่าน (อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ์ตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้
คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
1,921 คน 

บัดนี ้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจำปีการศึกษา 2563 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป 
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บทสรุป 

 โครงการประเมินเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื ่อง)      
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๓ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้คือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,921 คน 
 การดำเนินงานโครงการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา   

ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแนวทางการดำเนินการประเมินเพ่ือ

วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสนามสอบ โดยจัดให้มีผู้เรียน

ห้องสอบละ 20 คน และให้ดำเนินการทดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 อย่างเคร่งครัด และให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นกรรมการคุมสอบในแต่ละห้อง ห้องละ 2 คน สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบ ในวันที่ 15 

มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาดำเนินการจัดการประเมินเพ่ือ

วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของ

สถานศึกษาทุกแห่ง ผลการดำเนินงานโครงการพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับประเมินร้อยละ 

100 เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 71.80เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 5.23 เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินปีการศึกษา 2562 ด้านการอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.95 ลดลง

ร้อยละ 2.26 เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินปีการศึกษา 2562 และเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านคิดเป็นร้อยละ 69.89

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.01 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

          หลักการและเหตุผล    
    การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนา

ประเทศให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดจุดเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดเน้นของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญ

สำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน 

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสำคัญกับความสามารถ

ด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.3) โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย

เร่งด่วนในปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ ในปัจจุบั นท่านเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ดร.อัมพร  พินะสา) ได้มอบนโยบายสำคัญให้แก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อ่านออก เขียนได้ คิด

เลขเป็น” ดังนั้นสำนักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการบริการเครื่องมือเพ่ือใช้วินิจฉัยความสามารถด้าน

การอ่านขึ้นเพ่ือใช้วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น 

          ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา 

ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยบริการเครื่องมือเพ่ือใช้วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน

ของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการตามโครงการนี้ขึ้น 

          วัตถุประสงค์  
  เพื ่อว ิน ิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู ้ เร ื ่อง) ของผู ้ เร ียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๓  
          เป้าหมาย 
 1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  1) ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชน
ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 

    1) เชิงปริมาณ 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จำนวน 1,921 คน เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ร้อยละ 100 

       2) เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการประเมินทราบถึงระดับความสามารถด้านการอ่าน       
ออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของตนเอง 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (Y2และ Y1) 
          ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อมูลในการ
วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน เพ่ือวางแผนในการพัฒนายกระดับความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นเพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่
กาฬสินธุ์ จำนวน 1,921 คน 
 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 ผลการประเมินโครงการ 
 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
เอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) คิดเป็นร้อยละ 100 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ผลการประเมินของโรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

ความสามารถด้าน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Mean%) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง คิดเป็นร้อยละ (%) 
การอ่านออกเสียง 68.23 71.80 +3.57 +5.23 
การอ่านรู้เรื่อง 69.52 67.95 -1.57 -2.26 
เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 68.88 69.89 +1.01 +1.47 

จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.47 

 
 



๔ 
 

สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงกรประเมินคุณภาพผู้เรียนภาคบังคับ สำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษาเอชน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 59,600 บาท 
 อาหารว่าง     จำนวน  3,325  บาท 
 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง    จำนวน  12,000 บาท 
 ค่าห้องประชุม     จำนวน  1,000  บาท 
 ค่าเตรียมความพร้อมและตกแต่งสนามสอบ  จำนวน  12,000 บาท 
 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบ จำนวน 11,675 บาท 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบ  จำนวน  4,800  บาท 
 ค่าน้ำมันชดเชยกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน  10,000 บาท 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน  4,800  บาท 
    รวมทั้งสิ้น  จำนวน  59,600 บาท 

  



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของ

ผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา 2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับศูนย์บริหารเครื่องมือ ปีการศึกษา 2563 
- ภาพการดำเนินงานโครงการประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) 
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ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




