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บทที่ 1
บทนา
เหตุผลและความสาคัญ
การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จของการจัดการศึกษาของ
ชาติ รวมถึงคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังนาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการดาเนินการประเมินคุณภาพทั้งระบบ มีการ
แบ่งระดับของการประเมินคุณภาพการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ประเมินระดับชั้ นเรียน การประเมิน
ระดับโรงเรียน การประเมินระดั บ เขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินระดับชาติ ซึ่งการประเมินคุณภาพ
การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องและสอดรับซึ่งกันและกัน เพื่อสะท้อนคุณภาพการศึกษา
ที่แท้จริง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับต่างๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสาเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
การประเมิ น พั ฒ นาการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของครู ถื อ เป็ น กระบวนการตรวจสอบ
การขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานที่กาหนด นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการและเป็นองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่สาคัญตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการตรวจสอบ กากับดูแลรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน โดยกาหนดเป้าหมาย และจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ได้
ข้ อ มู ล ที่ จ ะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง ผลส าเร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษา และก าหนดนโยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นข้อมูล แสดงความก้าวหน้าและนาไปใช้เพื่ อปรับปรุงการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพการด าเนิ นงานการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ที่จาเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ เพื่อปรั บปรุง/พัฒนาและการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการกาหนดนโยบาย และการวางแผนในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว การ
ดาเนิน การทดสอบนักเรียนในระดับ ชาติปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี ส ะเกษ เขต 1 โดยกลุ่ ม นิ เ ทศ ติด ตามและประเมิ นผลการจั ดการศึ กษา ได้ ศึก ษาวิเ คราะห์ ข้อ มูล ผล
การประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาระบบ รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา และควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย แผนงาน และการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
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เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสังกัดทราบ สามารถนาผลไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพและการศึกษาต่อไป
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็น
ข้อมูลหนึ่งในการรายงานคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2
ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติให้กับสถานศึกษา เขตพื้นที่ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง โดยได้
ดาเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์
สอบในระดับชั้นดังกล่าว จึงได้ดาเนินจัดทาโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้การดาเนินการทดสอบทางการศึกษา สถานศึกษาในเขตพื้นที่ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
กาหนดนโยบาย แผนงาน และการจั ด กระบวนการเรีย นการสอนให้ เ กิด ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อให้ ไ ด้ข้ อมู ล
สารสนเทศรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสังกัดทราบ สามารถนาผลไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
และการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพนักเรียน การทดสอบของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559-2560
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับสาหรับใช้กระบวนการตัดสินใจและกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับสถานศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทุกโรงในสังกัด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดใช้ข้อมูลผลการทดสอบนักเรียนเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพประจาปี
และวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
2. หน่วยงาน สถานศึกษา ห้องเรียนมีและใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อ
การประกันคุณภาพผู้เรียน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ตระหนักถึงความสาคัญในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
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ขอบเขตการประเมิน
1. ประชากรที่ใช้ในการประเมิน
นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 3,496 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,033 คน
สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในประเมิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมิน 4 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2. เครื่องมือการประเมิน
ใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
คานิยามศัพท์
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในปีการศึกษา
2560 ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
การทดสอบทางการศึกษา หมายถึง การทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โดยใช้แบบทดสอบของสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นเครื่องมือในการทดสอบนักเรียน
ศูนย์สอบ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้ดาเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอวังหิน อาเภอพยุห์ อาเภอน้าเกลี้ยง อาเภอโนนคูณ อาเภอ
กันทรารมย์ และอาเภอยางชุมน้อย
สพป. หมายถึง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาศรีส ะเกษ เขต 1 รั บผิ ด ชอบการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่ 7 อาเภอ ประกอบด้วยอาเภอเมือง อาเภอวังหิน อาเภอพยุห์
อาเภอน้าเกลี้ยง อาเภอโนนคูณ อาเภอกันทรารมย์ อาเภอยางชุมน้อย
สพฐ. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ. หมายถึง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบนักเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ทาการทดสอบ
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อกาหนดให้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลและผลการประเมินเกี่ยวกับผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผลการประเมินสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนการจัดการศึกษา
การนิเทศและการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอาเภอและโรงเรียน
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3. หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประกอบการพิจารณานโยบาย แนวทางและแผนงาน
เพื่อใช้ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. นักเรียนได้รับทราบความสามารถ และความถนัดของตนเองว่าอยู่ระดับใด หากมีความบกพร่อง
จะได้แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
5. ครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของตนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
6. ฝ่ายบริหารมีข้อมูลในการวางแผนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาโรงเรียน การจัดครูเข้าชั้น การจัดสอนซ่อมเสริม การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ

