
                    

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

แนวคิดและหลักกำร 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกท่ีสะท้อนให้ภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาของชาติ  
รวมถึงคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ในการด าเนินการประเมินคุณภาพทั้งระบบ 
มีการแบ่งระดับของการประเมินคุณภาพการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ประเมินระดับชั้นเรียน  
การประเมินระดับโรงเรียน การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินระดับชาติ ซึ่งการประเมิน
คุณภาพการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องและสอดรับซึ่งกันและกัน เพื่อสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาท่ีแท้จริง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับต่างๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา             
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ Local Assessment System (LAS)  เป็นการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาจะพิจารณาในการจัดประเมิน
นักเรียน ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม จัดให้มีการสอบพร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผล 
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดใน
หลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดข้ันสูง  และเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการ
นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญ          
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดข้ันสูง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งบทบาทของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาทีด่ าเนินการจะเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา (Formative Evaluation)  ให้โรงเรียน
พร้อมรับกับการประเมินระดับชาติ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จึงได้ประกาศเป็นนโยบายให้มีการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินด้วยการจัดทดสอบนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                  
ซ่ึงด าเนนิการจดัสอบท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้เครื่องมือประเมินเป็น 2 แบบคือ การสอบโดยใช้



                    

ข้อสอบกลาง เป็นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีใ่ห้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  
และการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที ่1, 2, 4 และ 5 โดยใช้ข้อสอบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สร้างขึ้นตรงมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การนี ้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ก าหนดให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง และการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                
(Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 2557 พร้อมกันทุกโรงเรียน ซึ่งสารสนเทศการประเมินที่ได้
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่จะน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ  
ส่งผลถึงนักเรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  รวมทั้งการก ากับดูแลแนวทางการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรายงานผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS)                     

ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS)                           
ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบผลการสอบ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ประจ าปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2. ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน ได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้               
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และได้ใช้ผลการประเมินที่ได้จากเครื่องมือที่มี
มาตรฐาน มาใช้ในการพัฒนานักเรียน ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร โดยเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูงเพ่ือการเรียนรู้ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 น าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม 
และสนับสนุนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหลักสูตร 
 4. หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าสารสนเทศจากการประเมินผลครั้งนี้ เพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาได้ 
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ขอบเขต 
 การสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 2557              

ได้ก าหนดขอบเขตของการประเมิน ดังนี้ 
  1. ประชากร 

      ผู้เข้ารับการสอบครั้งนี้ เป็นนักเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, และ 5  
ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33              
จ านวน 85 โรงเรียน  โดยแยกจ านวนนักเรียนตามระดับชั้น ได้ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8,913 คน 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  จ านวน 8,857 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7,505 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 8,057 คน 
  2. ระยะเวลา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 
สอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน    
ทั้ง 85 โรงเรียน  โดยให้ด าเนินการสอบในวันที่ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ.2558  

  3. เนื้อหา 
    3.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
     เนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8             
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5  
   3.2 ข้อสอบที่ใช้ 

 การด าเนินการสอบครั้งนี้ ใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, และ 5 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งใช้ข้อสอบดังนี้ 
สอบระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5              
โดยใช้ข้อสอบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สร้างและพัฒนาขึ้นตรงตามมาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ยกเว้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ 2 ที่ใช้ข้อสอบกลางส าหรับการสอบ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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