บทที่2
วิธีการดาเนินงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สานักงานเขตพื้นฐานที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 ปีการศึกษา 2555 ได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ดังนี้
ขั้นเตรียมการจัดสอบ
การพัฒนาเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มี
ประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2555 ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรีย น และการกากับ ดูแลแนวทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตาม
จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม และดาเนินการ
ประเมิ น ผู้ เรี ย นด้า นความสามารถพื้น ฐานเบื้อ งต้ นส าคั ญที่ ใช้ ในการเรี ยนรู้ ข องนัก เรี ยน 3 ด้า น คื อ
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) และความสามารถด้าน
เชิงเหตุผล (Reasoning ability) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพการดาเนินงาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่จาเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาและการเตรียม
ความพร้ อ มของผู้ เ รี ย น และเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในภาพรวม เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ดสิ นใจในการก าหนดนโยบาย และการวางแผนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
สถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการนาผลงานไปใช้เพื่อ
วางแผนพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1.จัดทาสารสนเทศผลการประเมินในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ
2. วิเคราะห์ผลจากการประเมิน ผลภาพรวมเปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับประเทศ
วิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
3. กาหนดแนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
4. เสนอแผนงานและขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
5. แต่งตั้งคณะทางานกาหนดรายละเอียดแนวในการส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
6. ดาเนินการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการนิเทศ
แบบพาทา พาครูฝึกวิเคราะห์ผลการประเมินระดับโรงเรียนและผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล
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7. ดาเนินการจัดทาเป็นแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน
รายบุคคล สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการ บริบทในการบริหาร
จัดการ การกากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับดังนี้
1) ผู้เรียนรายบุคคล ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคลของนักเรียน ที่สะท้อนถึง
ความสามารถของผู้เรียนในความสามารถแต่ละด้าน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึ งจุดเด่น–ด้อย ที่ต้องเร่ง
พัฒนา และปรับปรุง เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง
2) โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อทราบถึงจุดที่ต้องเร่งดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดทาเป็น
แผนยกระดับ กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
3) เขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของ
เขตพื้น ที่การศึกษา ได้แนวทางในการส่ งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษากาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
8. ดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในรายมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นจุดด้อย
9. นาชุดฝึกอบรมครู เรื่อง การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาครู
10. ให้ครูนาตัวอย่างข้อทดสอบ NT ในปีที่ผ่านมา พาครูฝึกวิเคราะห์ข้อทดสอบว่า
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานและตัว ชี ้ว ัด ใด แล้ว ปรับ ปรุง โจทย์ห รือ ข้อ ทดสอบจากแบ บปรนัย มาเป็น
แบบทดสอบแบบปลายเปิดที่ให้นักเรียนสามารถคิดหาคาตอบได้หลากหลาย โดยให้ครูจัดทาแนวการตอบ
พร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์วัดและการประเมินทุกข้อ
11. กาหนดเป็นแผนพัฒนาของเขตพื้นที่ให้ครูนาแนวทางนี้ไปพัฒนานักเรียนเป็นประจา
และต่อเนื่อง
12. ประชุมชี้แจงแผนพัฒนายกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพผู้เรียน กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
ขั้นตอนดาเนินการสอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเที่ยงตรง
เชื่อถือได้ และสอดคล้ องกับแนวดาเนิน งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับเขตพื้นที่ การศึกษา กาหนด มาตรการที่จะกากับ และ ดาเนินการจัดสอบอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีความน่าเชื่อถือ เขตพื้นที่ การศึกษาได้แบ่งภาระรับผิดชอบออกเป็น
ศูน ย์ ประสานการสอบ ซึ่ ง แบ่ งเป็ น ศูน ย์ต ามอาเภอต่า งๆ ในเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาในแต่ล ะอ าเภอ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการศูนย์ประสานการสอน ในอาเภอ ที่ตนรับผิดชอบ ดาเนินการดังนี้
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1. จัดทาและขออนุ มัติโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2555 จากผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จานวน 18 กลุ่ม โดยมี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา (Area Based)และเป็น
ประธานศูนย์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู/อาจารย์ หรือบุคลากรทาง
การศึกษา ตามจานวนที่สมควรเป็นกรรมการ ทาหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน อานวยการรับ – ส่งข้อสอบ
และเอกสารประกอบระหว่างคณะอนุกรรมการ ฯ จากเขตพื้นที่การศึกษา กับสนามสอบรวมทั้งดูแล กากับ
ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาในการจัดสอบแต่ละสนามสอบให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ
บัน ทึกรายงานผลการจั ดสอบของศูน ย์ ฯ ให้ แก่ประธานกรรมการดาเนินงานประเมินระดับเขตพื้นที่
การศึกษาต่อไป
2. แต่งตั้งสนามสอบ และกรรมการสนามสอบ ประกอบด้วยผู้อานวยการโรงเรียน เป็น
ประธานสนามสอบ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามจานวนสมควร เป็นกรรมการกลาง โดย
กรรมการกลางทาหน้ าที่รั บ - ส่ งข้อสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนย์ประสานการสอบ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของจานวนเครื่องมือที่ได้รับ ความเรียบร้อยการปิดผนึกซองข้อสอบไม่มีร่องรอยการเปิด ส่งต่อ
ให้ กั บ กรรมการก ากั บ ห้ อ งสอบ ส่ ว นกรรมการก ากั บ ห้ อ งสอบ ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด สอบตามแนว
ปฏิบัติการจัดสอบ และกากับการสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับ
การสอบอย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหาในขั้นตอนใด ให้แจ้งประธานสนามสอบเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหา
ในทันที และสนามสอบรายงานการดาเนินงานจัดสอบให้กับประธานศูนย์ประสานการสอบ ต่อไป
3. แต่งตั้งกรรมการกากับห้องสอบ ให้แต่งตั้งกรรมการกากับห้องสอบสลับโรงเรียน/สนาม
สอบ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ ทาหน้าที่ดาเนินการจัดสอบตามแนวปฏิบัติการจัดสอบในคู่มือฯ และกากับ
การสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบอย่างเคร่งครัด โดยรับซอง
เครื่องมือจากกรรมการกลาง ตรวจสอบจานวน และความเรียบร้อยของซองเครื่องมืออีกครั้ง ก่อนที่จะ
เรียกตัวแทนนักเรียนที่เข้าสอบเป็นพยานร่วมเปิดซอง และลงลายมือชื่อ จึงดาเนินการสอบตามตารางสอบ
(วันที่ 21กุมพาพันธ์ 2556) เก็บรวบรวมกระดาษคาตอบที่สอบเสร็จ ตรวจนับจานวน ความเรียบร้อยของ
การกรอกรหัส บรรจุใส่ซอง ส่งให้กรรมการกลางตรวจสอบจานวนให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนปิดผนึก พร้อมลง
ชื่อกากับเพื่อรวบรวมส่งให้ศูนย์ประสานการสอบ ต่อไป
4. รับแบบทดสอบกระดาษคาตอบและเอกสารประกอบ โดยส่งข้อมูลนักเรียนจาแนก รายชั้น และ
รายโรงเรียน จากสานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกาชับการรักษาแบบทดสอบซึ่งเป็น
ความลับของทางราชการ โดยแบบทดสอบดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน
ที่จาเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา(Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และ
ด้านเหตุผล (Reasoning ability) ซึ่งเครื่องมือมีลักษณะ ดังนี้
ความสามารถด้านภาษา(Literacy)
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์
สรุ ป สาระส าคั ญ ประเมิน สิ่ ง ที่อ่ านจากสื่ อประเภทต่า งๆ รู้ จัก เลื อกอ่า นตามวัต ถุป ระสงค์ นาไปใช้ ใ น
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ชีวิตประจาวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้
ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและอย่างสร้างสรรค์
คาสาคัญ(Key characteristics)
1. ความสามารถในการอ่าน หมายถึง พฤติกรรมการรู้ ความเข้าใจ การสรุปสาระสาคัญ
การวิเคราะห์ และการประเมินได้
2. รู้ หมายถึง ความสามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ต่างๆ
3. เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ และสรุปอ้างอิง
4. สรุปสาระสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการสรุปใจความสาคัญของเนื้อเรื่องได้อย่างสั้น ๆ
กระชับ และครอบคลุม
5. วิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว ข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น คุณค่า
และส่วนประกอบอื่น ๆ
6. ประเมิน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม คุณค่า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง สิ่งที่นาเสนอเรื่องราวและข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนาเสนอข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน นิทาน เรื่องเล่าสั้น ๆ บทเพลง
บทร้อยกรอง และสาระความรู้จากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
8. เลือกอ่า นตามวัตถุประสงค์ หมายถึง สามารถพิจารณากลั่ นกรอง คัดสรรสิ่งที่จะอ่านตาม
จุดมุ่งหมาย
9. นาไปใช้ในชีวิตประจาวันหมายถึง สามารถเลือกนาความรู้ ความเข้าใจ สาระสาคัญ ความคิด
และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมิน ไปใช้เป็นประโยชน์ใน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ หรือตาม
จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
10. การศึกษาตลอดชี วิต หมายถึง การใช้ค วามสามารถในการอ่า นเพื่ อพั ฒ นาตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง
11.สื่อสารหมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความคิด จากการอ่าน
โดยการบอกเล่าหรือเขียน อธิบาย วิเคราะห์ หรือประเมิน
12. สร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถในการแสดงความรู้และความคิดใหม่จากการอ่าน เป็น
ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
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ตัวอย่างเครื่องมือ
ความสามารถด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับพฤติกรรม
การปรุงอาหารด้วยวิธีการทอดเป็นการทาอาหารให้สุกโดยใส่เนื้อสัตว์หรือผัก
วิเคราะห์
ลงในกระทะที่ตั้งจนน้ามันร้อน เมื่อทอดเสร็จแล้วควรให้อาหารที่ทอด
ตัวชี้วัด4. วิเคราะห์เรื่อง
สะเด็ดน้ามัน ใช้กระดาษซับน้ามันดูดซับน้ามันออกจากอาหารที่ทอดได้
ที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
อาหารที่ผ่านการสะเด็ดน้ามันเป็นอย่างดีจะคงความกรอบให้ยาวนานได้
อีกด้วย
อิงมาตรฐานตาม
หลักสูตร
ภาษาไทยสาระที่ 1
การอ่าน
มฐ. ท 1.1 (ป. 3/5)

คาถาม อาหารทอดจะคงความกรอบได้ดีควรทาอย่างไร
1) ทอดในน้ามันที่ร้อนจัด
2) ใช้เวลาทอดนานขึ้น
3) ให้อาหารสะเด็ดน้ามัน
4) ทาอาหารให้สุกก่อนทอด
แนวการตอบ (เฉลย) ข้อ 3) ให้อาหารสะเด็ดน้ามัน
เกณฑ์ในการให้คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน

ความสามารถด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับพฤติกรรม
นาไปใช้
ตัวชี้วัด5. นาข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน
อิงมาตรฐานตามหลักสูตร
ภาษาไทยสาระที่ 1 การอ่าน
มฐ. ท 1.1 (ป. 3/5)

อึ่งอ่างตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมบึง มันนึกว่าตัวเองเก่งกว่าใคร ๆ วันหนึ่งอึ่งอ่าง
ขึ้นมานอนหน้าบึ้ง ผึ่งแดดอยู่ริมบึง มันได้ยินเสียงผึ้งบินมา อึ่งอ่างอยากสู้
กับผึ้งจึงดึงใบบัวมาบังตัว พอผึ้งมากินน้าที่ริมบึง มันก็แลบลิ้นจะทาร้ายผึ้ง
ผึ้งรู้ว่าถูกอึ่งอ่างเล่นงาน จึงใช้เหล็กในต่อย อึ่งอ่างรู้สึกปวดลิ้นมาก
มันสานึกผิดคิดทาร้ายผึ้ง ผึ้งจึงช่วยดึงเหล็กในออกให้ อึ่งอ่างซาบซึ้งและ
ไม่อวดเก่งอีกเลย
คาถาม ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน สามารถนาไปใช้ในเรื่องใด
1) ถ้ามีภัยมาถึงตัวต้องยอมรับ
2) ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความมั่นใจ
3) ถ้าถูกทาร้ายต้องป้องกันตัวเอง 4) ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติชีวิตจะมีสุข
แนวการตอบ (เฉลย) 4) ถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติชีวิตจะมีสุข
เกณฑ์ในการให้คะแนน
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
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ความสามารถด้านคานวณ
ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคานวณ
ความคิดรวบยอดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ(Key characteristics)
1. ทักษะการคิดคานวณหมายถึง ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ได้
อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
2. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จานวนนับ เศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และขนาด
ของมุม ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แผนภูมิและกราฟ การคาดคะเนการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ
3. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาเสนอ
การเชื่อมโยงความรู้และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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ตัวอย่างเครื่องมือ
ความสามารถด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง จากข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคาถามข้อ 1 – 2
ระดับพฤติกรรม/ทักษะกระบวนการ
ปัจจุบันโลกกาลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อน จากการทิ้ง
- วิเคราะห์
ขยะ ซึ่งควรแยกระหว่างขยะเปียก แก้ว พลาสติก และขยะที่
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เป็นพิษ เพื่อสามารถนาไปกาจัดได้อย่างถูกวิธี เนื่องจาก
– จานวนนับ การลบ
ระยะเวลาการย่อยสลายแตกต่างกัน เช่น โฟม ใช้เวลา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
– ใช้วิธีการที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ 1,000ปี
ผ้าอ้อมสาเร็จรูปใช้เวลา 500 ปี
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถุงพลาสติกใช้เวลา
450 ปี
กับชีวิตประจาวัน
อะลูมิเนียมใช้เวลา
100 ปี
– ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ถ้วยกระดาษเคลือบใช้เวลา 5 ปี
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เศษกระดาษใช้เวลา
5 เดือน
– ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
1. แจ๋วใช้ถุงพลาสติกใส่อาหารเช้า เจี๊ยบใช้กล่องโฟมใส่
ในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
– เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ อาหารกลางวัน ขยะของใครใช้เวลาในการย่อยสลายมากกว่า
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ กันและมากกว่ากันกี่ปี
1) เจี๊ยบมากกว่าแจ๋ว 450 ปี
อิงมาตรฐานตามหลักสูตร
2) แจ๋วมากกว่าเจี๊ยบ 450 ปี
ค 1.1 ป.3/1-2
3) เจี๊ยบมากกว่าแจ๋ว 550 ปี
ค 1.2 ป.3/1-2
4) แจ๋วมากกว่าเจี๊ยบ 550 ปี
ค 6.1 ป.3/1-5
เฉลย 3)
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน
ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน
ระดับพฤติกรรม/ทักษะกระบวนการ
- นาไปใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
– จานวนนับ การเปรียบเทียบ
อิงมาตรฐานตามหลักสูตร
ค 1.1 ป.3/1 – 2
ค 6.1 ป.3/1-5

2. ใครช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด
1) ดา ให้ลูกใช้ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
2) ขาว ใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร
3) แดง ใช้ถ้วยพลาสติกใส่นมสดดื่ม
4) ชมพู ใช้เศษกระดาษผสมดินปลูกต้นไม้
เฉลย 4)
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน
ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน
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ความสามารถด้านเหตุผล
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล สถานการณ์ สารสนเทศให้มาเพื่อการตัดสินใจ
โดยมี เ หตุ ผ ลประกอบอย่ า งสมเหตุ ส มผล(บนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล หลั ก การ เหตุ ผ ล ทางวิ ท ยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และการดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม)
คาสาคัญ(Key characteristics)
1. ความรู้หมายถึงความสามารถในการจดจาข้อเท็จจริง ทฤษฏี หลักการ ที่ศึกษารวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม
2. ประสบการณ์หมายถึงความรู้เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือได้พบเห็น เรื่องต่างๆ ใน
ระดับบุคคล สังคม และสังคมโลก
3. วิเคราะห์หมายถึงความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความต่าง ความเหมือน สรุปหลักการ
บอกความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการ
ดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. สังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ คิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ผ่าน การวิเคราะห์ ประเมินแล้ว อย่างสมเหตุสมผล
5. ประเมินค่าหมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล
มีประโยชน์และสร้างสรรค์
6.เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้มา
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้สมเหตุสมผลตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
7. เหตุผลทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ประสบการณ์จากกฎเกณฑ์ ความเชื่อ
วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมศาสตร์มามาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่าง
สมเหตุสมผล
8. เหตุผลทางการดาเนินชีวิต หมายถึง การนาความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ มาใช้ในการดารงชีวิต
หรือประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
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ตัวอย่างเครื่องมือ
ความสามารถด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับพฤติกรรม/ทักษะกระบวนการ
วิเคราะห์
คาสาคัญ (KC)/
ระดับความสามารถ
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม วางแผน เลือก
แนวทาง หรือแก้ปัญหา
อิงมาตรฐานตามหลักสูตร
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
1. การกระทาตามภาพนี้จะเกิดผลโดยตรงต่อคนในชุมชนตามข้อใด
(ส.5.2 ป.2/4)
มากที่สุด
1) เป็นโรคทางเดินอาหาร 2) แมลงและหนูรบกวน*
3) เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
4) อากาศเป็นพิษ

ระดับพฤติกรรม/ทักษะกระบวนการ
วิเคราะห์
คาสาคัญ (KC)/
ระดับความสามารถ
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม วางแผน เลือก
แนวทาง หรือแก้ปัญหา
อิงมาตรฐานตามหลักสูตร
ทักษะชีวิต

เกษตรกร กล่าวว่า การนาข้าวเปลือกมาตากไว้ริมคลอง
ชลประทาน ก่อนส่งขายจะได้ราคาดี และถ้าไม่มีคนเฝ้า
ข้าวเปลือกอาจถูกฝน และขายไม่ได้ราคา พวกเขาและครอบครัว
จึงผลัดเปลี่ยนกันนอนเฝ้าข้าวที่ตากจนกว่าข้าวจะแห้ง
ปรับมาจากผู้จัดการออนไลน์ 15 พฤศจิกายน 55

2. ข้อใดเป็นเหตุผลสาคัญที่สุดที่เกษตรกรครอบครัว
จึงผลัดเปลี่ยนกันนอนเฝ้าข้าวที่ตาก
1) ต้องการขายข้าวได้เร็วขึ้น
2) ต้องการให้ทุกคนทาหน้าที่
3) ต้องการขายข้าวให้ได้ราคาสูง *
4) ต้องการให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ
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เครื่องมือที่ใช้ในการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แสดงรายละเอียด ดังตาราง
จานวนข้อ
แบบวัดความสามารถ
ด้านภาษา(Literacy)
ด้านคานวณ(Numeracy)
ด้านเหตุผล(Reasoning ability)

30
30
30

เวลา
50
60
50

ตารางสอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 กาหนดสอบ
วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดกาหนดสอบ ตามตารางสอบดังนี้
วันสอบ
8.30-9.20น.
10.00-11.00น.
12.30-13.20
พัก
พัก
21 ก.พ. 2556
ความสามารถ
ความสามารถ
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
4.แผน และวิธีการประเมิน
แผนปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ช่วงเวลา
ตุลาคม 2555

พฤศจิกายน 2555

ธันวาคม 2555

สานักทดสอบทางการศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา

 วางแผนการดาเนินงานประเมิน
 จั ดท าฐานข้ อมูล รายชื่อ โรงเรี ยน/
จานวนนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดาเนิน การ
ระดับ สพฐ.(กรรมการอานวยการ)
 เสนอค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการระดับสพป.
 ประสานงานการดาเนินงานกับเขต
พื้นที่การศึกษา
 จัดเตรียมต้นฉบับแบบทดสอบ ป.3
เอกสารประกอบการสอบ
 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ
อานวยการระดับ สพป. ตรวจสอบ
ข้อมูลและประสานแผนการ
ประเมินฯของเขตพื้นที่การศึกษา
 จัดสรรงบประมาณสอบ ให้ สพป.

 สพป. สารวจข้อมูลรายชื่อโรงเรียน/
จานวนนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

 เตรียมการจัดทาโครงการ
วางแผนการดาเนินงานประเมิน
 ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนและจานวน
นักเรียน ทางระบบ EPCC
 ร่วมประชุมกับสานักทดสอบฯเพื่อ
จัดทาแผน ดาเนินงานระดับ สพป.
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน
ประเมินระดับ สพป.
 ตั้งศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ
 ตั้งคณะท างาน/ ตั้ งกรรมการก ากั บ
การสอบ/กรรมการตรวจข้อสอบ
 ประชาสัมพันธ์การสอบ
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ช่วงเวลา
มกราคม 2556

สานักทดสอบทางการศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา

 ส่งเอกสารประกอบการสอบ(คู่มือ)  ติดตาม การเตรียมความพร้อม
ให้ สพป.ทางระบบ EPCC
- การเตรียมห้องสอบ / การควบคุม
ห้องสอบ
 ประชุมกรรมการระดับ สพป.
- การดาเนินการสอบ/คุมสอบ
- ซักซ้อมความเข้าใจการกรอกรหัส
กุมภาพันธ์ 2556
 ส่งข้อสอบ/กระดาษคาตอบให้ สพป.  รับข้อสอบ/กระดาษคาตอบ
(สอบวันที่ 21 ก.พ.
(16-17 ก.พ. 2556)
 รั บ /ส่ ง แบบทดสอบให้ ส นามสอบ
2556)
ผ่านศูนย์ประสานการสอบ
 ประสานงาน/ติดตามประเมิน
การสอบ
 จัดสอบนักเรียน ป.3
 รับกระดาษคาตอบจาก สพป.และ  ออกติ ด ตามตรวจเยี่ ย มการด าเนิ น
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง
การสอบ
 ส่งกระดาษคาตอบให้ส่วนกลาง
มี น าคม – เมษายน  วิเคราะห์/ประมวลผล ชั้น ป.3
 รับผลการประเมินจากส่วนกลางทาง
2556
ระบบ EPCC
 รายงานผลการประเมินให้กับ สพป.
 รายงานผลให้กับโรงเรียน
พฤษภาคม
– มิถุนายน 2556

 เขียนรายงาน
 จัดพิมพ์ผลประเมิน/เผยแพร่
 ติดตามการนาผลประเมินไปใช้

 นาผลประเมินไปใช้กาหนดแผนการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
 ดาเนินการ กากับ ติดตาม การนาผล
การประเมินไปใช้

แนวปฏิบัติการจัดสอบ
ให้มีกรรมการกากับห้องสอบห้องละ 2 คน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบมีที่นั่งสอบไม่เกิน
35 คนต่อห้อง ในกรณีที่โรงเรียนมีห้องเรียนห้องเดียวและมีนักเรียนเกิน 35 คน แต่ไม่เกิน 40 คน อาจ
จัด ห้องสอบเป็นห้องเดียวกันได้ แต่ควรจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันพอสมควรและไม่ควรจัดโต๊ะให้อยู่น อกห้อง
สอบกรณีจานวนผู้เข้าสอบเกิน 40 คนให้จัดห้องสอบเพิ่ม ประกาศรายชื่อนักเรียนและแผนผังที่นั่งสอบติด
ที่หน้าห้องสอบทุกห้อง พร้อมข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนที่ต้องระบายในกระดาษคาตอบ เช่น
รหัสโรงเรียน รหัสประจาตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก จัดเตรียมดินสอ 2B และยางลบให้นักเรียน
หรือกาชับนักเรียนให้เตรียมติดตัวมาในวันสอบ ดาเนินการสอบตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) ให้กรรมการกากับห้องสอบดาเนินการสอบตามเวลาที่กาหนดในตารางสอบก่อนเวลาเริ่ม
การสอบให้เปิดซองบรรจุแบบประเมินความสามารถแต่ละด้าน และกระดาษคาตอบ ก่อนเปิดให้ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของซองบรรจุ (หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึกเหตุการณ์ต่อประธานสนามสอบ
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เพื่อแจ้ ง ศูนย์ ประสานการสอบ) โดยเรี ย กตัว แทนนักเรียนที่เข้าสอบเป็นพยาน และลงลายมือชื่อความ
เรียบร้อยของซองบรรจุ จึงให้กรรมการกากับห้องสอบแจกกระดาษคาตอบและแบบประเมิน ฯ โดยคว่าหน้า
แบบประเมิน ฯ ไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบของนักเรียนจนครบ
2) ให้ก รรมการกากับ ห้อ งสอบอธิบ ายการกรอกรหั ส รายการต่า ง ๆ ที่ ด้านหน้ า
กระดาษคาตอบและชี้แจงวิธีการเขียนหรือระบายรหัสลงในช่องตรงกับตัวเลขรหัส ที่กรอกไว้
3) ให้นักเรียนเปิดแบบประเมิน ฯ พร้อมกัน
4) ให้กรรมการกากับห้องสอบย้าเรื่องเวลาที่ใช้ในการสอบ
5) ในขณะที่นักเรียนกาลังทาข้อสอบให้กรรมการกากับห้องสอบตรวจความเรียบร้อย
และป้องกันการทุจริตโดยยืนที่มุมใดมุมหนึ่งภายในห้องในกรณีที่มีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้นเพื่อที่กรรมการกากับ
ห้องสอบจะได้อธิบายข้อสงสั ยเป็ น รายบุคคลด้วยเสี ยงเบาๆหรือถ้าข้อสงสั ยนั้นเป็นสิ่ งที่จะต้องแจ้งให้
นักเรียนทราบทั้งห้องให้เขียนบนกระดาน (กรรมการกากับห้องสอบตอบข้อสงสัยเฉพาะกรณีที่ข้อสอบพิมพ์ไม่
ชัดเจนหรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ เช่นข้อความหายไปเนื่องจากการพิมพ์บกพร่อง)
6) การเตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับให้ดาเนินการเป็นระยะ ๆ คือครึ่งเวลาที่กาหนดให้
และเมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาทีควรเตือนอีกครั้งหนึ่ง
7) ในกรณีที่มีผู้ทาเสร็จก่อนเวลาในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) ให้วางแบบประเมิน
ฯ และกระดาษค าตอบไว้ที่ โ ต๊ะ ที่นั่ งสอบโดยปิ ดแบบประเมิน ฯ และสอดกระดาษคาตอบไว้ โดยให้ หั ว
กระดาษยื่น ออกมาพอประมาณเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมแล้ วให้ว างแบบประเมิน ฯ พร้อม
กระดาษค าตอบไว้ ที่ โ ต๊ ะ นั่ งสอบของแต่ ล ะคนก่ อ นออกจากห้ อ งสอบเตือ นไม่ ใ ห้ น าแบบทดสอบหรือ
กระดาษคาตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ออกจากห้องสอบได้เพื่อเตรียมสอบในฉบับต่อไป
8) กรรมการกากับห้องสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากโต๊ะที่นั่งสอบของ
นักเรียนทุกคน นากระดาษคาตอบมาเรียงตามเลขที่นั่งสอบ จัดบรรจุซอง นาส่งกองกลางตรวจสอบจานวน
ให้ถูกต้องปิดผนึกพร้อมลงชื่อกากับให้เรียบร้อย เพื่อรวบรวมนาส่งศูนย์ประสานการสอบต่อไป
การบริหารการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม
1. การจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 ดาเนินการสอบเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. /กศ.พศ./สตช.
2. สพป.น่าน เขต 1 จะแจ้งส่งแบบฟอร์มให้ทุกโรงเรียนเตรียมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จานวน 3 ชุด
นาไปส่งให้สนามสอบ สาหรับติดหน้าห้องสอบ จานวน 1 ชุด สาหรับลงชื่อเข้าสอบจานวน 2 ชุด
3. การจัดสนามสอบ - รวมโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน/มีจานวนนักเรียนน้อย
4. การจัดคณะกรรมการดาเนินการจัดสอบ ขอความร่วมมือจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4.1 ประธานสนามสอบ - ผอ.โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
4.2 กรรมการกลาง
- แต่งตั้งจากครูในโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
- จัดให้ 1 คน ในสนามสอบที่มีห้องสอบตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไปหรือใน
สนามสอบที่มีนักเรียนมาเข้าสอบ ตั้งแต่ 2 โรงเรียนขั้นไป
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4.3 กรรมการควบคุมห้องสอบ
- 1 ห้องสอบ/ 2 คน
- ให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนส่งรายชื่อครูตามแบบฟอร์ม ในหน้า.........
และตามจานวนกรรมการในแต่ละสนามสอบ เอกสารแนบในหน้า..............ภายในวันที่ 4 มกราคม 2556
ที่ e-mail : nt_nan1@hotmail.com ในรูปแบบ file Microsoft word
- สพป.น่าน เขต 1 จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบโดยสลับโรงเรียน/
สลับสนามสอบ
- หากกรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบได้ ให้หาตัวแทนโดยบันทึก
ข้อความสับเปลี่ยนถึงประธานสนามสอบพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน และให้ประธานสนามสอบแนบหลักฐานดัง
กล่าวถึง สพป.น่าน เขต 1 ในวันสอบ (21 ก.พ.2556)
- กรรมการรับ-ส่งนักเรียน กรณีนานักเรียนเข้าสอบ จัดให้โรงเรียนละ 1 คน (ต้องไม่มี
หน้าที่เป็นกรรมการในการจัดสอบ)
- กรรมการจัดสถานที่ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่เป็นสนามสอบเป็นผู้จัด (เบิก
ค่าตอบแทนไม่ได้)
5. การรับ-ส่งข้อทดสอบ (รับ-ส่ง ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2556)
5.1 อาเภอเมือง/ภูเพียง ขอความร่วมมือสนามสอบ รับ-ส่ง ข้อสอบที่ สพป.น่าน เขต 1
5.2 อาเภอนาหมื่น นาน้อย เวียงสา แม่จริม สันติสุข บ้านหลวง รับ-ส่ง ข้อสอบที่กลุ่ม
โรงเรียน (สพป.น่าน เขต 1 จัดเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง ที่กลุ่มโรงเรียน)
บัญชีรายชื่อนักเรียน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
โรงเรียน..............................................................รหัสโรงเรียน.....................................................
ที่

ชื่อ-สกุล

รหัสประชาชน(13 หลัก)

หมายเหตุ
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แบบฟอร์ม คณะกรรมการดาเนินการสอบ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
สนามสอบโรงเรียน........................................................................
คณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประธานสนามสอบ
กรรมการกลาง
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 1
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 1
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 2
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 2
ฯลฯ
กรรมการรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียน................................
โรงเรียน................................
โรงเรียน................................
ฯลฯ
ส่งภายในวันที่ 4 มกราคม 2556
ที่ e-mail : nt_nan1@hotmail.com ในรูปแบบ file Microsoft word

โรงเรียน

การนาผลไปใช้
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการกากับดูแล
แนวทางการจั ดการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษา ให้ เป็นไปตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สาคัญ คือ ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้
และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจาเป็นต้องวิเคราะห์ผล
จากการประเมิน จัดทาเป็ นแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ตัว ผู้เรียนรายบุคคล
สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพปัญหาและความต้องการ บริบทในการบริหารจัดการ
การกากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับ ดังนี้
1. ผู้เรียนรายบุคคล ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคลของนักเรียน ที่สะท้อนถึงความสามารถของ
ผู้เรียนในความสามารถแต่ละด้าน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น –ด้อย ที่ต้องเร่งพัฒนา และปรับปรุง
เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง
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2. โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบ
ถึงจุดที่ต้องเร่งดาเนินการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดทาเป็นแผนยกระดับ กาหนด
เป้าหมายในการพัฒนา
3. เขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขตพื้นที่การศึ กษา
ได้แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากาหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

