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1. ควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
กำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ เป็นกลไกสำคัญประกำรหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำเร็จ
ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง
พุทธศักรำช 2545 รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัด ไปใช้ในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่ อง เพื่ อให้ เกิดกำรพั ฒ นำคุณ ภำพผู้ เรียน อีกทั้ งกำรพั ฒ นำหลั กสู ตร กระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติ และเต็มตำมศักยภำพของตนเอง
จำกกำรปฏิ รูป กำรศึ กษำในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) กำหนดวิสั ยทั ศน์ ให้ คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ และเป้ำหมำย ปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยเน้น
ประเด็นหลักสำมประกำร คือ 1) คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเรียนรู้ของคนไทย โอกำสทำงกำร
ศึกษำและเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำ แหล่งเรียนรู้ สภำพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหำ พัฒนำ
วิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพที่มีคุณค่ำ สำมำรถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรัก มำเป็นครูคณำจำรย์ได้อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้
ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 2) เพิ่มโอกำสกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ เพื่อให้
ประชำชนทุกคน ทุกเพศทุกวัยมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยเพิ่มบทบำทของผู้ที่อยู่ภำยนอกระบบ
กำรศึกษำด้วย และข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อคณะรัฐมนตรี “.....ให้สถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรประกันกำร
เรียนรู้และรับรองมำตรฐำนผู้เรียน โดยประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนสุดท้ำยของแต่ละช่วงชั้น
ให้เป็นกำรวัดผลระดับชำติ เพื่อให้สำมำรถใช้กำรวัดประเมินผลที่เป็นมำตรฐำน สำมำรถเทียบเคียงกันได้
เป็นกลไกในกำรประกันกำรเรียนรู้และรับรองมำตรฐำนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น......”
จำกวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและข้อเสนอดังกล่ำว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้
กำหนดจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย ในด้ำนทักษะและควำมสำมำรถ คือ
ชั้น ป.1-3 นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะกำรคิดขั้นพื้นฐำน
ป.4-6 อ่ำนคล่ อง เขีย นคล่ อง คิดเลขคล่ อง ทักษะกำรคิดขั้นพื้นฐำน ม.1-3 แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ กำรเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะกำรคิ ด ขั้ น สู ง ทั ก ษะชี วิ ต ม.4-6 แสวงหำควำมรู้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หำ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อกำรเรียนรู้ ใช้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) มีทักษะกำรคิดขั้นสูง รวมทั้งมีทักษะชีวิต
ทักษะกำรสื่อสำรตำมช่วงวัยในทุกช่วงชั้น กอรบกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 ที่ได้กำหนดให้ กำรวัดและประเมิ นผลกำรเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อให้ ได้ข้อมูล สำรสนเทศที่จ ำเป็ น ในกำรพิจำรณำว่ำผู้ เรียนเกิดคุณ ภำพกำรเรียนรู้ตำมผลกำรเรียนรู้
ของหลักสูตร สะท้อนจุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนหรือไม่ ซึ่งกำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ใน
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4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับชำติ โดยมีเจตนำรมณ์
เช่นเดียวกัน คือ ต้องกำรสะท้อนภำพกำรจัดกำรศึกษำว่ำสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ที่กำหนดได้มำกน้อยเพียงใด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ทั้ง 4 ระดับ จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง ที่จะ
สะท้อนถึงผลกำรจัดกำรศึกษำ ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงศักยภำพในสมรรถนะควำมสำมำรถ หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ตนเองได้เป็นอย่ำงดี รู้ถึงสมรรถนะ ควำมสำมำรถ ตลอดจนศักยภำพที่ตนมี ว่ำต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนำในเรื่องใด ที่จำเป็นสมควรได้รับกำรพั ฒนำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำ
ตนเองได้ เต็ม ตำมศั กยภำพ รวมทั้ งยั งมุ่งพั ฒ นำผู้ เรีย นให้ เป็ น คนดี มี ปั ญ ญำ มีค วำมสุ ข มี ศัก ยภำพใน
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
เป้ ำหมำยและตัวบ่ งชี้กำรปฏิรูป กำรศึกษำในทศวรรษที่ส องของคณะกรรมกำรนโยบำยปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง เป้ำหมำยที่ 1 ให้คนไทยและกำรศึกษำไทยมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับ
สำกล โดยมีตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
วิชำหลัก จำกกำรทดสอบระดับชำติมีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำร้อยละ 50 2) ผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรศึกษำด้ำน
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้น เป็นไม่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติ (ผลทดสอบ PISA) 3) ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี จำกเป้ำหมำยและตัวบ่งชี้ดังกล่ำว จุดเน้นของกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะประเมินเพื่อศึกษำและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
เข้ำสู่ มำตรฐำน เพื่อเป็ นหลั กประกันกำรเรียนรู้ (Accountability) และเตรียมกำรให้ ผู้ เรียนมีควำมพร้อม
สำหรับรองรับกำรประเมิน ทั้งกำรทดสอบระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ โดยจะมุ่งประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำหลัก เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (และจะเพิ่มกำรตรวจสอบควำมพร้อม ใน
ทักษะกำรอ่ำน เขียน คิดคำนวณ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือพื้นฐำนเบื้องต้นสำคั ญ ที่ใช้ในกำรเรียนรู้) เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นและเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้เรียนล่วงหน้ำในกำรรองรับกำรทดสอบระดับชำติหรือ O-NET ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ มัธยมศึกษำปีที่ 3 จำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน)
และกำรประเมินระดับนำนำชำติ (PISA) ที่มีรูปแบบกำรประเมินที่หลำกหลำย ตอบสนองตำมเป้ำหมำยของ
กำรปฏิรูปในทศวรรษที่สอง ผลกำรประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภำพกำรดำเนินงำนกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่จำเป็ น ต้องมีข้อมูล ผลกำรเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง/พัฒ นำและกำรเตรียมควำม
พร้อมของผู้เรียน และเป็น ตัว บ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภำพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรกำหนดนโยบำย และกำรวำงแผนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ และระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในปี ก ำรศึ ก ษำ2557 ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน โดยส ำนั ก ทดสอบทำง
กำรศึกษำ ได้กำหนดนโยบำยกำรจัดสอบระดับชำติ (National Testing: NT) ในระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ใน 3 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy) และ
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) ให้สอดคล้องกับจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกล่ำวคือ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะกำรคิด
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 ในฐำนะหน่วยงำนที่มีบทบำทสำคัญ
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ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำมีข้อมูล
จัดทำรำยงำนตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 หมวด
ที่6 มำตรำที่ 48 ที่กำหนดว่ำ “ให้ ห น่ วยงำนต้นสั งกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณ ภำพ
ภำยในสถำนศึ ก ษำและให้ ถื อ ว่ำ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนกำรกำบริห ำร
กำรศึกษำที่ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปส่งกำรพัฒ นำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อ
รองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก”จึงได้มีกำรจัดทำรำยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขึ้น เพื่อให้เห็น
ภำพควำมสำเร็จ และจุดควรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ทั้งในส่วนผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้ เรีย นในระดับ ประเทศ ทั้ งในมิติของคุ ณ ภำพของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำน และ
คุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้งคุณภำพของสถำนศึกษำที่มีบริบทที่
แตกต่ำงกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อตรวจสอบคุณ ภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและรำยงำนควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
นักเรียนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องได้แก่ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำน
คำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
2.2 เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนมีข้อมูลผลกำรประเมินควำมสำมำรถทั้ง 3
ด้ำนของนักเรียนสำหรับปรับปรุงผู้เรียนเป็นรำยบุคคลปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนและ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรนำผลกำรประเมินระดับชำติไปใช้และแนวทำงกำร
กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
3. ขอบเขตของกำรประเมิน
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
เนื้อหำกำรประเมิน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยจัด
ประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนเบื้องต้นสำคัญที่ใช้ในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 3 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning
ability)
3.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ทำกำรประเมินคุณภำพกำรนักเรียน ในวันที่ 26 เดือนกุมภำพันธ์ 2558
3.3 เป้ำหมำย
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 ทุ ก คนและทุ ก โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
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3.3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 1,948 คน
3.3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดทุกคนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
(Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ(Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning ability)
2) สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 มีสำรสนเทศเพื่อใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
3) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำนศึกษำ ห้องเรียน มีและใช้ข้อมูลในกำรวำงแผน
และกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)
หมำยถึง กำรจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนระดับชำติ ในระดับที่มีควำมสำคัญและจำเป็นดำเนินกำรจัดสอบโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร หมำยถึง ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 จะเป็นกำรทดสอบระดับชำติ (National Testing: NT) ซึง่ ดำเนินกำรจัดสอบโดยสำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้ น ฐำน ในด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ
(Literacy) ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรค ำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ ำ นเหตุ ผ ล (Reasoning
Ability)
คุณภำพนักเรียนหมำยถึง ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2557 ทุกโรงเรียนในสังกัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ หมำยถึงคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนด้ำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
(Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning ability)
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เพื่อรู้ เข้ำใจ วิเครำะห์
สรุ ป สำระส ำคั ญ ประเมิ น สิ่ งที่ อ่ ำนจำกสื่ อ ประเภทต่ ำงๆ รู้จั ก เลื อกอ่ ำนตำมวัต ถุ ป ระสงค์ น ำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้กำรอ่ำนเพื่อกำรศึกษำตลอดชีวิต และสื่อสำรเป็นภำษำเขียนได้
ถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำและอย่ำงสร้ำงสรรค์
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy) หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะกำรคิดคำนวณ
ควำมคิ ด รวบยอด และทั ก ษะกระบวนกำรทำงคณิ ต ศำสตร์ ใ นสถำนกำรณ์ ต่ ำ ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจำวัน
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ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
และประสบกำรณ์ ไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ ข้อมูล/ สถำนกำรณ์ / สำรสนเทศให้ มำ เพื่อกำร
ตัดสินใจ โดยมีเหตุผลประกอบอย่ำงสมเหตุสมผล(บนพื้นฐำนของข้อมูล หลักกำรเหตุผลทำงวิทยำศำสตร์
สังคมศำสตร์ และกำรดำเนินชีวิต อย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม)
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีและใช้ข้อมู ลและสำรสนเทศด้ำนคุณ ภำพของนักเรียนในกำร
วำงแผนพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ห้ องเรียนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของนักเรียนรำยคน
นำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป

