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#สรุปผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
เบ้ืองตน และจะประกาศผลการประเมินฯ ตามเวลาท่ีกําหนด คือ วันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564 
 
#สทศ. สพฐ.ไดดําเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 
2563 ทุกสังกัด ซึ่งทําการประเมินความสามารถ 2 ดาน ไดแก การอานออกเสียง (การอานออกเสียงเปนคํา 
การอานออกเสียงเปนประโยค และการอานออกเสียงขอความ) และการอานรูเรื่อง (การอานรูเรื่องเปนคํา การ
อานรูเรื่องเปนประโยค และการอานรูเรื่องเปนขอความ) ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระหวางวันท่ี 16 – 19 
มีนาคม 2564  
 
#กลุมเปาหมายท่ีเขารับการประเมินเปนนักเรียนช้ัน ป.1 จากหลายสังกัด ประกอบดวย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษาเมือง
พัทยา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (อปท.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโฮมสคูล มี
จํานวนโรงเรียนรวมทุกสังกัดท่ีเขาสอบ รวมท้ังส้ิน 30,210 โรงเรียน และมีจํานวนนักเรียนทุกสังกัดท่ีเขาสอบ 
รวมท้ังส้ิน 726,006 คน (จํานวนโรงเรียนเฉพาะสังกัด สพฐ. รวมท้ังส้ิน 26,466 โรงเรียน และจํานวนนักเรียน
เฉพาะสังกัด สพฐ. รวมท้ังส้ิน 495,013 คน)  
#สทศ.สพฐ.ไดประมวลผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เบ้ืองตน
เสร็จเรียบรอยแลว สรุปไดดังนี้ 
 
1. ผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)  
 พบวา ความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง) มีคะแนนเฉล่ียรอยละ
เทากับ 73.02 โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับดี และมีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับผาน
เกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึงระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 96.13 (มีจํานวน 623,439 คน ไมนับรวมเด็ก
พิเศษ) เม่ือพิจารณาผลการประเมินจําแนกเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 
 1.1 ความสามารถดานการอานออกเสียง 
 พบวา ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ียรอยละเทากับ 74.14 และมีคุณภาพอยูในระดับดี และมีนักเรียน
ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึงระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 92.09 (มีจํานวน 
598,532 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) 
 1.2 ความสามารถดานการอานรูเรื่อง  



 พบวา ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ียรอยละเทากับ 71.86 และมีคุณภาพอยูระดับดี และมีนักเรียนท่ี
มีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึงระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 97.68 (มีจํานวน 
633,945 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) 
 
2. ผลการประเมินภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 พบวา ความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง) มีคะแนนเฉล่ียรอยละ
เทากับ 73.20 และมีคุณภาพอยูในระดับดี และมีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับ
คุณภาพพอใชถึงระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 96.35 (มีจํานวน 423,586 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินจําแนกเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 
 2.1 ความสามารถดานการอานออกเสียง  
 พบวา ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ียรอยละเทากับ 74.13 และมีคุณภาพอยูในระดับดี และมีนักเรียน
ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึงระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 92.54 (มีจํานวน 
407,820 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) 
 2.2 ความสามารถดานการอานรูเรื่อง  
 พบวา ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ียรอยละเทากับ 72.23 และมีคุณภาพอยูระดับดี และมีนักเรียนท่ี
มีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึงระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 97.84 (มีจํานวน 
430,248 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) 
 
3. การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอาน ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 สรุป
ไดดังนี้ 
 3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 ภาพรวม
ระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)  
 พบวา มีคะแนนเฉล่ียรอยละท้ัง 2 สมรรถนะเพิ่มข้ึน (2.36) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ความสามารถดานการอานออกเสียงมีคะแนนเฉล่ียรอยละเพิ่มข้ึน (5.64) สวนความสามารถดานการอานรูเรื่อง
มีคะแนนเฉล่ียรอยละลดลง (0.95) 
 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 พบวา มีคะแนนเฉล่ียรอยละท้ัง 2 สมรรถนะเพิ่มข้ึน (3.20) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ความสามารถดานการอานออกเสียงมีคะแนนเฉล่ียรอยละเพิ่มข้ึน (6.64) สวนความสามารถดานการอานรูเรื่อง
มีคะแนนเฉล่ียรอยละลดลง (0.28) 
 
4. การเปรียบเทียบจํานวนรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานการอาน ระดับคุณภาพปรับปรุง ป
การศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 สรุปไดดังนี้ 
 4.1 จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพปรับปรุง (รวมทุกสังกัด) ปการศึกษา 
2563  
 พบวา มีจํานวนนักเรียนท่ีมีคุณภาพระดับปรับปรุงลดลงจากปการศึกษา 2562 ท้ังดานการอานใน
ภาพรวม 2 ดาน ดานการอานออกเสียง และการอานรูเรื่อง ซึ่งมีคารอยละ 3.87 รอยละ 7.91 และรอยละ 
2.31 (ปการศึกษา 2562 มีคารอยละ 11.53 รอยละ 17.43 และรอยละ 8.14 ตามลําดับ) 



 4.2 จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพปรับปรุง  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2563  
 พบวา มีจํานวนนักเรียนท่ีมีคุณภาพระดับปรับปรุงลดลงจากปการศึกษา 2562 ท้ังดานการอานใน
ภาพรวม 2 ดาน ดานการอานออกเสียง และการอานรูเรื่อง ซึ่งมีคารอยละ 3.62 รอยละ 7.44 และรอยละ 
2.14 (ปการศึกษา 2562 มีคารอยละ 11.38 รอยละ 17.45 และรอยละ 7.92 ตามลําดับ) 
 
5.สทศ.จะไดวิเคราะหเชิงลึกดานตางๆ ของผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ตอไป และจะมีการประกาศผลการประเมินตามเวลาท่ีกําหนด คือ วันอังคารท่ี 20 
เมษายน 2564 โดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดสามารถตรวจสอบผลการประเมินไดตามเวลาท่ีกําหนด
ตอไป 
 


