เอกสารหมายเลข 1
โครงการที่ ...30.......................
โครงการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสูก่ าร
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติ (NT)
เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การ
รับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจาเป็น ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิด
คานวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข นอกจากนี้ ทักษะทีจ่ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการ
ร่วมมือ (Collaboration)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผู้เรียน ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาเป็นการสอบวัดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้าน
คานวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยได้ระดม
สมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเข้าประชุมร่วมกันระดมความคิด
เพื่อกาหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของเครื่องมือวัดสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน พิจารณากลั่นกรองนิยามและ
กรอบโครงสร้างของเครื่องมือวัด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประเมินคุณภาพของ
นักเรียน กรอบโครงสร้างนี้นอกจากใช้เพื่อการสร้างเครื่องมือประเมินผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้นิยามและ
ตัวชี้วัดที่ร่วมกันกาหนดขึ้นนี้ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับการประเมิน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เห็นความสาคัญในการทดสอบความสามรถ
พื้นฐานของผู้เรียน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัด โดยวัดความสามารถพื้นฐานสาคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้าน
คานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ที่จาเป็นของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ด้านภาษา (Litearcy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล
(Reasoning ability)
งบประมาณ
งบประมาณจานวน 163,016 บาท
จากงบประมาณประจาปี 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
(1) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 258 โรงเรียน
(2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ปีการศึกษา 2560 ทุกคน จานวน 4,005 คน
กระบวนการนิเทศ/พัฒนา
1. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ ในศูนย์สอบ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ในศูนย์สอบ
2. ประชุมชี้แจงการนาเข้าข้อมูลนักเรียนสอบในระบบ NT Access
3. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การทดสอบ
4. ประสานกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับสนามสอบ และโรงเรียนร่วมสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ
5. ตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ
6. ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการบริหารการทดสอบ
7. สนามสอบดาเนินการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตารางสอบที่ สพฐ.กาหนด
8.คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและตรวจเยีย่ ม ทุกสนามสอบ ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อน
วันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใด ๆ
9. คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบของนักเรียน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่สานักทดสอบทาง
การศึกษากาหนด
10. สพฐ.ประกาศผลการสอบทางระบบ NT Access และโรงเรียนนาผลการสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศพัฒนา
ผลที่ได้จากโครงการ
1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน บุคลากรอื่นๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทางาน ความพึงพอใจ
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับ
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
1.2 โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้าน และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

2. คู่มือ เอกสาร นวัตกรรม รายงาน ที่ได้ คือ
2.1 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปัญหาการดาเนินการ
1) ครูไม่ศึกษาทาความเข้าใจการทดสอบ ให้เป็นไปตามแนวทางของสานักทดสอบ
2) บางโรงเรียนไม่นาผลการสอบมาวิเคราะห์และเสริมต่อศักยภาพนักเรียน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป
1) ส่งเสริมให้ครูตระหนักในการนาโครงสร้างข้อสอบมากิจกรรมการเรียนการสอน
2) ส่งเสริมให้ครูนาผลการสอบมาวิเคราะห์และเสริมต่อศักยภาพนักเรียน

