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ค ำน ำ 

  กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบาย      
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่       
ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์  สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายส าคัญต่อการพัฒนาการอ่านของเยาวชนไทย  

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
และส่งเสริมการอ่านการเขียนให้บังเกิดผลส าเร็จและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการตอบสนองจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ที่จะพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนในสังกัด ตามนโยบาย "ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปลอดจากนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" จึงได้ก าหนดนโยบาย แนวทาง และ
ด าเนินการช่วยเหลือส่งเสริมผู้ เรียนในสังกัดให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เสนอแนะไว้ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ การด าเนินการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เครือข่ายครูวิชาการ ครู แกนน า
สาระภาษาไทยของเขตพ้ืนที่ และครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน ส่งผลให้ผลการประเมิน RT, NT, O -NET กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ อยู่ในระดับที่สูงกว่าทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่ และ ระดับประเทศ 
        สรุปรายงานผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ส าเร็จได้จากการท างานประสานกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ 
ทีมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูแกนน าสาระภาษาไทย และครูผู้สอนสาระภาษาไทยทุกคน ที่
ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในระดับสถานศึกษา จนได้ผลลัพธ์เกิดผลประจักษ์ที่น่าพอใจ
ในปีการศึกษา 2563 นี้ ผู้จัดท ารายงานหวังว่ารายงานผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เล่มนี้ จะสามารถ
เป็นข้อมูลสาระสนเทศเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในสาระด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้ใช้เป็นข้อมูลสาระสนเทศเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
                                                          (30 เมษายน 2564) 
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 เรื่อง หน้ำ 
 ค ำน ำ  
 ส่วนที่  ๑   บทน า 1 

          1.1 ความเป็นมา  

          1.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการขับเคลื่อน  

 ส่วนที่ 2    ข้อมูลพ้ืนฐาน 3 

                ข้อมูลทางการศึกษา 4 

 ส่วนที่ 3     กิจกรรมและกระบวนการท างาน 7 

 ส่วนที่ 4     ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 10 

 ส่วนที่ 5     บทสรุปและข้อเสนอแนะ 16 

 ภำคผนวก 17 

 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ปีการศึกษา 2563 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 

 

 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563  
 ภาพถ่ายกิจกรรม  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่  ๑    
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำ 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 
ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น 
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และจากประกาศนโยบายของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่ได้ก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม ข้อ ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

1.2 เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำย 

      ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ความสัมพันธ์  ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
ได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง           
ทางเศรษฐกิจ ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู้



 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ ในชีวิตจริง การอ่านและการเขียนจึงมีความส าคัญอย่างมากที่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดเป็นทักษะเบื้องต้นแก่ผู้เรียนทุกคนอย่างขาดไม่ได้ และจากการประเมินผลความสามารถด้านการ
อ่านออกเขียนได้ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เครื่องมือทดสอบการอ่านการเขียนจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา พบว่ายังมีจ านวน
นักเรียนที่ยังอยู่ในระดับปรับปรุง ระดับพอใช้อยู่ และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2563  ภาพรวมยังต้องมีการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 

ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยู่ที่บ้านแท่นดอกไม้ ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม  
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา
จ านวน 378  หมู่บ้าน 36 ต าบล  15 องค์การบริหารส่วนต าบล 19  เทศบาลต าบล  4  อ าเภอ                
ได้แก่   อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอภูกามยาว 

 อ าเภอเมืองพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   และเป็นที่ตั้งของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา              
 อ าเภอแม่ใจ   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ห่างจากที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร 
 อ าเภอดอกค าใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ห่างจากที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร 
 อ าเภอภูกามยาว   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ห่างจากท่ีตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนที่เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 
 
 
 



 

 
 

 
 

1. จ านวนโรงเรียน นักเรียน และครู ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1  
จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน 
จ ำนวน 

โรงเรียน นักเรียน ครู 
1. เมืองพะเยา  28 4,399 309 
3. ดอกค าใต้   24 2,432 204 
5. แม่ใจ 19 1,413 135 
6. ภูกามยาว 12 640 61 
 รวม 83 8,894 709 

 

2. จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จ าแนกตามระดับชั้น       
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้องเรียน (ห้อง) 
อ.1 183 16 
อ.2 678 74 
อ.3 811 78 
ป.1 960 85 
ป.2 1,041 87 
ป.3 1,080 87 
ป.4 991 83 
ป.5 1,093 87 
ป.6 1,089 90 
ม.1 333 27 
ม.2 334 25 
ม.3 292 26 
รวม 8,894 765 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
 



 

3. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 3 ปีย้อนหลัง 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวน 
ครูผู้สอน นักเรียน ห้องเรียน 

2561 797 9526 808 
2562 769 9159 763 
2563 697 8894 765 

 
4. จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ปีการศึกษา  2562 - 2563 

 

5. จ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 

ข้ำรำชกำรครู  

1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 74 คน 

2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 4 คน 

3 ครูผู้สอน 586 คน 

4 ครูผู้ช่วย 33 คน 

 รวมข้ำรำชกำรครู 697 คน 

 ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว  

5 ลูกจ้ำงประจ ำ 36 คน 

6 พนักงำนรำชกำร 6 คน 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวน  
ปี 2562 ปี 2563  

ขนำดเล็ก 61 60  
ขนำดกลำง 21 21  
ขนำดใหญ่ 1 1  
ขนำดใหญ่พิเศษ 1 1  
รวม 84 83  



 

 อัตรำจ้ำง  

7 ครูอัตรำจ้ำง 29 คน 

8 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 83 คน 

9 พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 61 คน 

10 นักกำรภำรโรง 41 คน 

รวมทั้งสิ้น 955 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  ๓  
กิจกรรมและกระบวนกำรด ำเนินงำน  

การด าเนินงานพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 มีข้ันตอนตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

 
                     

สพป. พะเยำ เขต 1 ปลอดนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำหมำย 

สพป.พะเยำ เขต 1 

ผอ./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ศึกษำนิเทศก์/เจ้ำหน้ำที่ทุกคน 
 

คณะ ก.ต.ป.น./คณะกรรมกำรเขตพื้นที่ 

ประธำนกลุ่มเครือข่ำยรร./ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

เครือข่ำย/ชมรมครูภำษำไทย 

สถำนศึกษำ 

ครูภำษำไทย 
 

ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เครือข่ำยผู้ปกครอง 

ผอ./รอง ผอ./หัวหน้ำครูวิชำกำร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 

1. ประกาศนโยบายการอ่านออก  เขียนได้เป็นวาระส าคัญของเขต 
2. จัดท าพันธะสัญญา(MOU)ร่วมกันกับโรงเรียนในการพัฒนาการอ่าน  การเขียนของนักเรียน  
3.ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
4. อบรมพัฒนาครูภาษาไทยให้มีเทคนิค วิธีการสอน และสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
5. สนับสนุนงบประมาณ ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้            
6. ถอดบทเรียนรร.ที่สามารถพัฒนาให้นร.อ่านออก เขียนได้ ๑๐๐%    
7. ก ากับ นิเทศติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน 
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ มอบขวัญ  ก าลังใจให้แก่โรงเรียน  ครู 
และนักเรียน                           
9.รายงานผลต่อ สพฐ.ทุกระยะ 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง โรงเรียน 
1. ประกาศนโยบายให้คร/ูผู้ปกครอง รับทราบและมีส่วนร่วม
ด าเนินการ             
2. จัดท าพันธะสัญญา(MOU)ร่วมกันกับสพป. พะเยา  เขต  1  
3. ประเมินการอ่านการเขียนนักเรยีนทุกระดับชั้น วิเคราะห์และ
จัดท าข้อมูลนักเรียนทุกระดับช้ันท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ 
เป็นรายบุคคล             
4. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับโรงเรียน  แผนพัฒนาคุณภาพ
รายบุคคล  เพื่อซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพปัญหา 
5. ปรับระบบบริหารจัดการ ในการด าเนินงานจดัการเรียนการสอน
ของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปญัหานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้
6.จัดแยกกลุ่มนักเรียนทีม่ีปัญหาดา้นการอ่าน การเขียน แล้วจัดครู
เข้าสอนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เช่น ห้องเรียนภาษาพาเพลิน 
การเรยีนตามแนวทางBBL เป็นตน้                
7. ส่งครูเข้ารับการพัฒนา จัดหานวัตกรรมสื่อและวิธีสอน ช่วยเหลือ
ครู เร่งแก้ไขปญัหาการอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ ซ่องเสริมนักเรียนให้
แล้วเสร็จก่อนสอบ NT และ O-NET              
8. ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศภายในและประเมินความก้าวหน้าในการ
พัฒนานักเรียนทุกสัปดาห ์
9.รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและ สพป. ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. เอาใจใส่ดูแลลูกหลานอย่างใกลชิ้ด 
2. ให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียน 
3. ติดตามความก้าวหน้าผลการแก้ไข
ปัญหาของโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 

สพป.พะเยำ เขต 1 



 

 

 
กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้ระดับโรงเรียน 

 
 

 
                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สร้างความตระหนัก ประกาศนโยบายเป็นวาระส าคัญของโรงเรียน 

จัดประชุมชี้แจงแก่ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ปกครอง 

ใช้สื่อนวัตกรรมทีหลากหลาย เช่น การสอนภาษาไทยตามบันได ๕ ขั้น, BBL 

นิเทศ ติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกเดือน 

ตรวจสอบ/ประเมินรายสัปดาห์/รายเดือน 

สรุป/รายงานผลต่อเขตพ้ืนที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แจ้งแนวปฏิบัติให้ครูทุกคนรับทราบและจัดท า MOU 
ให้ความรู้ 

น าสู่การปฏิบัติ 

นิเทศ ติดตาม 

สรุป/รายงานผล 

ด าเนินการคัดกรองเด็กพิเศษและเด็กปกติ 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายคน/รายกลุ่มปัญหา/ตามระดับปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามระดับปัญหา 

จัดระบบบริหารจัดการ 

จัดกิจกรรมแก้ปัญหาตามกลุ่มย่อยรวมทั้งเด็กพิเศษ 

จัดท าแนวปฏิบัติในการพัฒนาภาษาไทยที่หลากหลายรูปแบบ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับเขต 



 

ส่วนที่ 4 
ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

       จากการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เครื่องมือ
ทดสอบการอ่านการเขียนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา พบว่ายังมีจ านวนนักเรียนที่ยังอยู่ในระดับปรับปรุง ระดับพอใช้      
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ท าการมอบนโยบายและแนวทางให้กับโรงเรียน
ท าไปปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนเหล่านี้ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและเขียนสื่อสารได้มากขึ้น 
ได้ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนในสังกัด ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 ผลการประเมินการอ่านออกเสียงนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  

ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเสียงนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยำ เขต 1 

 

ชั้น 

จ ำนวน 
(คน) 

ภำค1/ภำค2 

ปรับปรุง (คน) พอใช้ (คน) ดี (คน) ดีมำก (คน) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วน

ต่ำง 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วน

ต่ำง 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วน

ต่ำง 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง 

ป..1 
920/911 5 36 เพิ่ม 31 9 47 เพิ่ม 38 30 130 

เพ่ิม 
100 876 698 ลด 178 

ป.2 949/970 19 20 เพิ่ม 1 22 28 เพ่ิม 6 70 110 เพ่ิม 40 838 812 ลด 26 

ป.3 1043/957 37 6 เพิ่ม 31 59 15 ลด 44 183 66 ลด 117 764 870 ลด 106 

ป.4 867/870 5 9 ลด 4 30 17 ลด 13 234 246 เพ่ิม 12 598 598 เท่าเดิม 

ป.5 976/988 4 2 ลด 2 17 11 ลด 6 208 192 ลด 16 747 783 เพ่ิม 36 

ป.6 1041/948 1 0 ลด 1 10 6 ลด 4 196 151 ลด 45 735 791 เพ่ิม 56 

รวม 5,697/5,644 71 73 เพิ่ม 2 147 124 ลด 23 921 895 ลด 26 4,558 4,552  

ร้อยละ 1.25 1.29 +0.05 2.58 2.20 -0.38 16.17 15.86 -0.31 80.01 80.65 +0.64 

 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นป.1 ผลการประเมินในระดับปรับปรุงภาคเรียนที่ 2 มากกว่าภาคเรียนที่ 1 
อยู่ 31 คน ระดับพอใช้มากกว่าครั้งที่ 1 จ านวน 38 คน ระดับดี เพ่ิมขึ้น 130 คน ระดับดีมากลดลงจาก       
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 178 คน 
ป.2 มีจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 1 คน พอใช้เพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ 
16 คน ระดับดี เพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนที่1 จ านวน 40 คน และระดับดีมากลดลงจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 26 
คน 
ป.3 มีจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุงลดลงจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 31 คน พอใช้ ลดลง 44 คน ดี ลดลง 
117 คน แต่เพ่ิมระดับดีมาก จาก764 เพ่ิมมา 106 คน จากภาคเรียนที่ 1  
ป.4 มีจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 4 คน พอใช้ลดลงจ านวน 13 คน ดี 
เพ่ิมข้ึน 12 คน  ดีมากมีจ านวนเท่าเดิม คือ 598 คน 



 

ป.5 มีจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุง ลดลงจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 2 คน ระดับพอใช้ลดลงจากเดิม 6 
คน ระดับ ดี ลดลงจากเดิม 16 คน ระดับดีมากเพ่ิมมากข้ึนจากภาคเรียนที่ 2 อยู่ 36 คน 
ป.6 ไม่มีจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง แสดงว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ทุกคน ระดับพอใช้     
มีจ านวนลดลงเหลือ 4 คน และระดับดี ลดลงจากเดิม 45 คน โดยไปเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีมาก     
เพ่ิมจากภาคเรียนที่ 2 จ านวน 56 คน  

สรุปผลการอ่านออกเสียงของนักเรียนสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ในภาพรวม จ านวนนักเรียน     ใน
ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 5,697 คน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 5,644 คน ผลการประเมินนักเรียนชั้นป.1 – ป.6 มีอยู่
ในระดับปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.05 ระดับพอใช้ลดลงร้อยละ 0.38  ระดับดี ลดลง 
ร้อยละ 0.31 โดยไปเพ่ิมในระดับดีมาก ร้อยละ 0.64 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง
นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุงให้สามารถอ่านออกเสียงได้ในชั้นต่อ ๆ ไป และจะต้องมีมาตรการการปรับปรุง
พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลที่อยู่ในระดับพอใช้ และ ดี ให้สามารถเลื่อนระดับอยู่ในระดับดีมากต่อไป 

ตำรำงท่ี 2 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ปีการศึกษา 2563 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่องนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยำ เขต 1 

 

ชั้น 

จ ำนวน 

ภำค1/ภำค2 
ปรับปรุง (คน) พอใช้ (คน) ดี (คน) ดีมำก (คน) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วน
ต่ำง 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วน
ต่ำง 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง 

ป.1 0/939 ไม่มี
สอบ 42 - 

ไม่มี
สอบ 71 - 

ไม่มี
สอบ 289 - 

ไม่มี
สอบ 537 - 

ป.2 948/967 47 61 เพิ่ม 14 144 138 ลด 6 445 403 ลด 42 312 365 เพิ่ม 53 
ป.3 1041/954 39 59 เพิ่ม 20 155 195 เพิ่ม 40 471 433 ลด 38 376 267 ลด109 
ป.4 866/870 28 23 ลด 5 221 182 ลด 39 471 416 ลด 55 146 249 เพิ่ม103 
ป.5 1003/988 20 21 เพิ่ม 1 189 246 เพิ่ม 57 489 498 เพิ่ม 9 305 223 ลด 82 
ป.6 942/945 13 14 เพิ่ม 1 144 205 เพิ่ม 61 419 447 เพิ่ม28 366 279 ลด 87 
รวม 

4,800/5,663 

147 220 

+ 0.82 

853 1,037 

+0.54 

2,295 2,486 

+3.91 

1505 1,920 

+2.55 3.06 3.88 17.77 18.31 47.81 43.90 31.35 33.90 

 

จำกตำรำงที่ 2 พบว่า ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องนักเรียนในสังกัดพบว่า ป.1 มีผลการประเมินระดับ
ปรับปรุง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 พอใช้ 71 คน ระดับดี 289 คน คิดเป็นร้อยละ 30.78  ดีมาก 537 คน  
ป.2 มีนักเรียนได้ระดับปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากเดิม 14 คน ระดับพอใช้ลดลง 6 คน ระดับดีลดลง 42 คน ระดับดี
มากเพ่ิมข้ึน 53 คน 
ป.3 มีจ านวนนักเรียนระดับปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนที่1 20 คน พอใช้เพ่ิมขึ้น 40 คน ระดับดีลดลง 38 
คน ระดับดีมากลดลงจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 109 คน 
ป.4 มีจ านวนนักเรียนระดับปรับปรุงลดลง 5 คน พอใช้ลดลง 39 คน ดี ลดลง 55 คน แต่เพ่ิมระดับดีมากจาก 
146 เป็น 249 เพิ่มข้ึนจากภาคเรียนที่ 1จ านวน 103 คน  
ป.5 มีระดับปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 1 คน ระดับพอใช้เพิ่มขึ้น 57 คน ระดับดี เพ่ิมข้ึน 9 คน 
ระดับดีมากลดลง 82 คน 



 

ป.6 มีระดับปรับปรุงเท่าเดิม คือ 9 คน ระดับพอใช้ลดลงจากเดิม 56 คน ระดับดี เพ่ิมข้ึนจากเดิม 24 คน และ
ระดับดีมากเพ่ิมข้ึนจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 15 คน เพิ่มเป็น 24 คน จากภาคเรียนที่ 19 คน  

สรุปในภาพรวมในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 พบว่า จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 ยังมี
จ านวนนักเรียนที่ต้องปรับปรุงในด้านการอ่านรู้เรื่องในภาคเรียนที่ 2 จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82 ซ่ึง
จะต้องท าการปรับปรุงนักเรียนกลุ่มนี้ให้สามารถอ่านรู้เรื่องในระดับชั้นต่อไป และจากการทุ่มเท เอาใจใส่ของ
ครูผู้สอนสาระภาษาไทยในทุกระดับชั้นท าให้จ านวนผลการทดสอบการอ่านรู้เรื่องนักเรียนในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1 ในระดับพอใช้ เพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนที่ 1ร้อยละ 0.54 ระดับดีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.91 ระดับดีมาก
เพ่ิมขึ้นจากการทดสอบครั้งท่ี 1 จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25  

ตำรำงท่ี 3 ผลการประเมินการเขียนนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 

ผลกำรประเมินกำรเขียนนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยำ เขต 1 

ชั้น จ ำนวน ปรับปรุง (คน) พอใช้ (คน) ดี (คน) ดีมำก (คน) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วน

ต่ำง 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วน

ต่ำง 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง 

ป.1 912  49   45   104   714  

ป.2 
848/970 

21 35 -14 123 104 19 340 336 4 464 495 -31 

ป.3 
1022/939 

42 14 28 162 89 73 480 378 102 338 458 -120 

ป.4 
860/870 

16 18 -2 140 104 36 383 408 -25 321 340 -19 

ป.5 
977/988 

22 16 6 137 124 13 416 422 -6 402 426 -24 

ป.6 950/947 3 8 -5 102 63 39 356 368 -12 489 508 -19 

รวม 4,757/5,626 104 140  

+0.3 

664 529  

-4.56 

1,975 2,016  

+12.31 

2,014 2,941  

+9.94 ร้อยละ 2.19 2.49 13.96 9.40 41.52 53.83 42.34 52.28 

 
ตำรำงท่ี 3 พบว่า ผลการประเมินการเขียนนักเรียน ชั้น ป.1 มีนักเรียนได้ระดับปรับปรุงทั้งหมด 49 คน  พอใช้ 
45 คน ระดับดี 104 คน ระดับดีมาก 714 คน ชั้นป.2 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 
14 คน ระดับพอใช้ ลดลง 19 คน ระดับดีลดลง 4 คน โดยไปเพ่ิมจ านวนในระดับดีมากเป็น 495 คน เพ่ิมจาก
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 31 คน ชั้นป.3 มีผลการอ่านรู้เรื่องระดับปรับปรุงลดลง 28 คน พอใช้ลดลง 73 คน ดี
ลดลง 102 คน โดยเพิ่มระดับดีมากเป็น 458 คน เพิ่มจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 120 คน 
ชั้นป.4 มีผลการอ่านรู้เรื่องระดับปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 2 คน พอใช้ลดลง 36 คน ดีเพ่ิมข้ึน 25 คน ดีมากเพ่ิมข้ึน 19 
คน ชั้นป.5 ปรับปรุงลดลง 6 คน พอใช้ลดลง 13 คน ดีเพ่ิมขึ้น 6 คน ดีมากเพ่ิมขึ้น 19 คน ชั้นป.6 ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 5 คน พอใช้ลดลง 39 คน ดีเพิ่มข้ึน 12 คน และดีมากเพ่ิมข้ึน 19 คน 

สรุปผลการประเมินการเขียนนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบภาค
เรียนที่ 1 จ านวน 4,757 คน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 5,626 คน พบว่าระดับปรับปรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 ระดับ
พอใช้ลดลงร้อยละ 4.56 โดยไปเพ่ิมในระดับดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.31 และ ดีมากเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.94 
 
 



 

 
ตำรำงท่ี 4 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน ฉบับท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน ฉบับท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

ชั้น จ ำนวน ปรับปรุง (คน) พอใช้ (คน) ดี (คน) ดีมำก (คน) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง 

ม.1 268/251 9 9 0 120 64 56 130 154 -24 9 24 -15 

ม.2 277/260 12 11 1 93 83 10 142 133 9 30 33 -3 

ม.3 242/232 9 0 9 108 74 34 100 117 -17 25 41 -16 

รวม 787/743 30 20 10 321 221 100 372 404 -32 64 98 -34 

ร้อยละ  3.81 2.69 -1.12 40.79 29.74 -11.05 47.27 54.37 +7.10 8.13 13.19 +5.06 

 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่า ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสังกัดจ านวน 251 
คน ไม่มีนักเรียนในระดับปรับปรุง โดยที่ได้ระดับพอใช้มีจ านวนลดลงเหลือ 64 คน จาก 120 คน ในภาคเรียน
ที่ 1 และระดับดีเพ่ิมมากขึ้น 24 คน ระดับดีมากเพ่ิมขึ้นจ านวน 15 คน ม.2 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน 
มีระดับปรับปรุงลดลงจากภาคเรียนที่ 1 เพียง 1 คน ระดับพอใช้ ลดลง 10 คน ระดับดีลดลง 9 คน และระดับ
ดีมากเพ่ิมขึ้น 3 คน ชั้นม.3 มีจ านวนนักเรียน 232 คน ในภาคเรียนที่ 2 ไม่มีนักเรียนที่อยู่ในระดับที่ปรับปรุง 
ระดับพอใช้ลดลงจากภาคเรียนที่ 1 34 คน ระดับดี เพ่ิมข้ึน 17 คน  และระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 16 คน 
 สรุปผลการประเมินการอ่าน ฉบับที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีนักเรียนเข้าสอบในภาค
เรียนที่ 1 จ านวน 787 คน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 743 คน โดยมีระดับปรับปรุงลดลงจากภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 
1.12 ระดับพอใช้ลดลงร้อยละ 11.05 ระดับดี เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 17.10 และระดับดีมากเพ่ิมมากขึ้นจากภาค
เรียนที่ 1 ร้อยละ 5.06 
  

ตำรำงท่ี 5 ผลกำรประเมินกำรเขียน ฉบับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

ผลกำรประเมินกำรเขียน ฉบับท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

ชั้น จ ำนวน ปรับปรุง (คน) พอใช้ (คน) ดี (คน) ดีมำก (คน) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนต่ำง 

ม.1 288/251 5 3 2 65 35 30 133 123 10 85 90 -5 

ม.2 277/260 3 4 -1 35 38 -3 150 132 18 89 86 3 

ม.3 242/232 6 2 4 26 22 4 107 99 8 103 109 -6 

รวม 807/743 14 9 5 126 95 31 390 354 36 277 285 -8 

ร้อยละ  1.73 1.21 -0.52 15.61 12.79 -2.82 48.33 47.64 -0.69 34.32 38.36 +4.08 



 

 
จำกตำรำงที่ 5 จะพบว่านักเรียนชั้นม.1 มีผลการประเมินฉบับการเขียนในระดับปรับปรุง 2 คน พอใช้ลดลง 
30 คน ระดับดีลดลง 10 คน และระดับดีมากเพ่ิมขึ้น 5 คน ชั้นม.2 ระดับปรับปรุงเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน จากภาค
เรียนที่ 1 ระดับพอใช้ลดลง 3 คน ระดับดีลดลง 3 คน และระดับดีมากลดลง 3 คน ชั้นม.3 ระดับปรับปรุง
ลดลงเหลือ 2 คน ระดับพอใช้ลดลง 4 คน เหลือ 22 คน ระดับดีลดลงเหลือ 99 คน จาก 107 คนในภาคเรียน
ที่ 1 และระดับดีมากเพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนที่ 1 จ านวน 8 คน เป็น 285 คน 
สรุปผลการประเมินการเขียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 จ านวน 
804 คน ในภาคเรียนที่ 1 และ 743 คน ในภาคเรียนที่ 2 พบว่า ระดับปรับปรุงลดลงจากภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 
0.52 ระดับพอใช้ลดลงร้อยละ 2.82 ระดับดีลดลง 0.69 แต่ไปเพ่ิมในระดับดีมาก โดยเพ่ิมจากภาคเรียนที่ 2 
ร้อยละ 4.08 
  
ตำรำงท่ี 6 ผลการประเมินการอ่านและการเขียน รวม 2 ตอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียน รวม 2 ตอน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

ชั้น จ ำนวน ปรับปรุง (คน) พอใช้ (คน) ดี (คน) ดีมำก (คน) 
คะแนน ร้อยละ  คะแนน ร้อยละ  คะแนน ร้อยละ  คะแนน ร้อยละ  

ม.1 251 2 0.80  39 15.538  176 70.12  34 13.55  

ม.2 260 5 1.92  66 26.295  143 55  46 18.33  

ม.3 232 1 0.43  48 19.124  155 66.81  28 11.16  

รวม 743 8 1.05  153 20.32  474 63.98  108 14.54  

หมำยเหตุ ไม่มีสอบในภาคเรียนที่ 1 

จำกตำรำงท่ี 6 จะพบว่าคะแนนรวมสองตอนมีนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งหมด 251 คน มีนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุง
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ระดับพอใช้ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 ระดับดี จ านวน 176 คน ร้อยละ 
70.11 ระดับดีมาก 34 คน เป็นร้อยละ 13.55 ชั้นม.2 จ านวน 260 คน มีระดับปรับปรุงทั้งหมด 5 คนเป็นร้อย
ละ 1.92 ระดับพอใช้ 66 คนเป็นร้อยละ26.30 ระดับดี 143 คนเป็นร้อยละ 55 ระดับดีมาก 46 คนเป็นร้อยละ 
18.33 ชั้นม.3 จ านวน 232 คน ได้ระดับปรับปรุง 1 คนเป็นร้อยละ 0.43 พอใช้ 48 คน เป็นร้อยละ 19.12 ดี 
155 คนเป็นร้อยละ 66.18 ระดับดีมาก 28 คน เป็นร้อยละ 11.16  
         โดยสรุป จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสังกัด จ านวน 734 คน ได้ผลการประเมิน
ระดับปรับปรุง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 ได้ระดับพอใช้ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32 ได้ระดับดี 
จ านวน 474 คน เป็นร้อยละ 63.98 และระดับดีมากจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 14.54 

 

 

 

  



 

ตำรำงที่ 7  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2563 
สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัดและระดับประเทศ สาระภาษาไทย 

ระดับชั้น สพป.พะเยำ เขต 1 สังกัด ประเทศ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 60.55 54.96 56.20 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 60.90 55.18 54.29 

หมำยเหตุ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด  841 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 156 คน   

จำกตำรำงที่ 7 จะพบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) สาระภาษาไทย        
ปีการศึกษา 2563 สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัดและระดับประเทศ  พบว่าผลการทดสอบ
ของ สพป.พะเยา เขต 1 สูงกว่าทั้งระดับสังกัด และระดับประเทศ  

ตำรำงที่ 8  ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT)           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัดและระดับประเทศ  

สมรรถนะ/ระดับชั้น สพป.พะเยำ เขต 1 

ปีกำรศึกษำ 2563 

สพป.พะเยำ เขต 1 

ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 78.46 71.66 (เพ่ิม 6.8) 74.14 (เพ่ิม 4.32) 

การอ่านรู้เรื่อง 71.94 74.37 (ลด 2.43) 71.86 (ลด 0.08) 

รวมทั้งสองด้าน 75.19 73.02 (เพ่ิม 2.17) 73.02 (เพ่ิม 2.17) 

จำกตำรำงที่  8  จะพบว่า การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT)              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 ด้านการ    
อ่านออกเสียงมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6.80  การอ่านรู้เรื่องลดลงร้อยละ 2.43 คะแนนรวมสองด้าน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.17 และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ด้านการอ่านรู้เรื่อง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.32 การอ่าน  
รู้เรื่องลดลงร้อยละ 0.08 รวมสองด้านเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.17 

ตำรำงที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน NT ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) 
เปรียบเทียบกับระดับสังกัด และระดับประเทศ 

สมรรถนะ/ระดับชั้น สพป.พะเยำ เขต 1 

ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ด้านภาษาไทย   

(Thai Language)  

45.91 41.30 40.47 

เปรียบเทียบ สูงกว่า 4.61 สูงกว่า 5.44 

 



 

จำกตำรำงท่ี 9 พบว่ำ การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) 
สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด และระดับประเทศ ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าทั้งระดับ 
สังกัดและประเทศ แต่ยังต้องปรับปรุงผู้เรียนในมาตรฐานการเรียนรู้ ท.4 ป3/5 การแต่งค าคล้องจองและค า
ขวัญ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาควรน าไปเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาปรับปรุง
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ท าการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดทุกคน ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้            
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นเครื่องมือหรือบันไดน าไปสู่การ
เรียนรู้หาความรู้เพ่ิมเติมในสาระอ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ได้ชี้แจงเป็นคู่มือการด าเนินงานให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบและถือเป็นนโยบายเร่งด่วน  ในการ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนในกลุ่มปรับปรุงหรือพอใช้ให้พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีหรือดีมากต่อไป และได้แจ้งแนว
ด าเนินการไปยังทุกฝ่ายทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพ่ือสนองต่อจุดเน้นและแนวนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเป็น
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ศึกษานิเทศก์ และตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
น าไปใช้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนในสังกัดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,สถานศึกษา ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ รวมทั้งการเขียนแสดงความคิดเห็นให้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการพัฒนา
นักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ตามตัวหนังสือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินระดับชาติ 
(NT,O-NET) และการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ต่อไป 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,สถานศึกษา สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความส าคัญของการ
ประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment) และน าผลการประเมินหรือการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล สนับสนุนการน าผลการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้
กระบวนการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งใน
วิชาภาษาไทย และครูผู้สอนรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ควรท าการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านสมรรถนะท่ีมีคะแนนต่ า ในที่นี้ก็คือด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนให้เป็นสมรรถนะ
ที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน และน าไปบรรจุอยู่ในแผนงาน โครงการที่จะจัดท าเพ่ือแก้ปัญหาด้านการอ่านการ
เขียนในปีการศึกษาถัดไป 

4. การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) เปรียบเทียบกับ
ระดับสังกัด และระดับประเทศ ปรากฏว่า สพป.พะเยา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าทั้งสองระดับ แต่ยังต้อง
ปรับปรุงผู้เรียนในมาตรฐานการเรียนรู้ ท.4 ป3/5 การแต่งค าคล้องจองและค าขวัญ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาควรน าไปเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
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