
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา  2554 

(นายมารุต  อุปนิสากร) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1 

ค ำน ำ 

    ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ด าเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                          
เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน  
ก าหนดการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 8-9  มีนาคม 2555 โดยประเมินผลสัมฤทธิ์                      
ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และประเมินภาคปฏิบัติ
ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย การอ่านออกเสียง และการคิดค านวณ และประเมินนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2555 โดยประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งในการด าเนิน
โครงการได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการคุมสอบ   ครูประจ าชั้น  ครูผู้สอน      
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  นักเรียน  ตลอดจนศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ทุกท่าน  จนท าให้โครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1 
จึงเห็นสมควรให้มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 โดยมอบหมายให้นางนัยนา ฉายวงค์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เป็นผู้เรียบเรียง                    
และเขียนรายงานเพื่อน าเสนอข้อมูลที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา 
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา  2554  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ศึกษานิเทศก์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  
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สำรบัญ 

 
เรื่อง    หน้ำ 
     

บทที่  1 บทน ำ   1 
 ความเป็นมาและความส าคัญ   1 
 วัตถุประสงค์ของการประเมิน   3 
 ขอบเขตของการประเมิน   3 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    4 
 นิยามศัพท์เฉพาะ    4 
   
บทที่  2  วิธีด ำเนินกำรประเมิน    5 
 วัตถุประสงค์ของการประเมิน   5 
 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน  5 
 ก าหนดการประเมินและตารางการประเมิน  . 6 
 สาระและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   7 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   8 
 ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน  13 
 การตรวจให้คะแนน  14 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการประเมิน   34 
 เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพในการประเมิน   34 
   
บทที่  3 ผลกำรประเมิน   35 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  35 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  35 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  45 
    
บทที่  4 สรุปผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะ   53 
 สรุปผลการประเมิน   53 
 ข้อเสนอแนะ   57 
     
บรรณำนุกรม   61 
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สำรบัญ  (ต่อ) 

 
เรื่อง    หน้ำ 
     

ภำคผนวก  ก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 62 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  
 รายโรงเรียน    
ภำคผนวก  ข ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 101 
 ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย  การอ่านออกเสียง  
 และการคิดค านวณ  รายโรงเรียน    
ภำคผนวก  ค ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 140 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  รายโรงเรียน   
 
 

   
คณะท ำงำน   149 
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สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงท่ี   หน้ำ 
   
1 แสดงจ านวนโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จ าแนกตามสังกัด   5 
2 แสดงก าหนดการประเมินและตารางการประเมิน   6 
3 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   7 
4 แสดงเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพในการประเมิน   34 
5 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  รวมสังกัด   
36 

6 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์   
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

37 

7 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์   
โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

39 

8 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย  การอ่านออกเสียง  และการคิดค านวณ 
รวมสังกัด   

40 

9 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย  การอ่านออกเสียง  และการคิดค านวณ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

42 

10 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย  การอ่านออกเสียง  และการคิดค านวณ 
โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

43 

11 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ  รวมสังกัด   

45 

12 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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สำรบัญตำรำง  (ต่อ) 

 

ตำรำงท่ี   หน้ำ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสังกัดงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

51 

15 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  รายโรงเรียน 

62 

16 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3   
การอ่านออกเสียง  การเขียนภาษาไทย  และการคิดค านวณ  รายโรงเรียน 

101 

17 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  รายโรงเรียน 

140 

 
 


