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ช่ือโครงการ                  การจัดทําข�อสอบท่ีมีคุณภาพ 
แผนงบประมาณ      สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป)นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ       นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร , นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร  และคณะ 
สนองกลยุทธ�    ข�อท่ี 4                                  
สนองมาตรฐานการศึกษา    ข�อท่ี 10 
ระยะเวลาดําเนินการ     16  พฤษภาคม  2556 - 30  มิถุนายน  2556 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ได�กําหนดจุดมุ<งหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู�  กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนมุ<งพัฒนาผู�เรียนให�เป)นคนดี มีป?ญญา  มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต<อ  และประกอบอาชีพ และในแต<ละกลุ<มสาระการเรียนรู�ได�กําหนดมาตรฐานการ
เรียนรู�เป)นเปAาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  มาตรฐานการเรียนรู�ระบุสิ่งท่ีผู�เรียนพึงรู� ปฏิบัติ
ได�  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค<านิยมท่ีพึงประสงคCเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การพัฒนาหลักสูตรให�มี
ความสอดคล�องกับเจตนารมณCแห<งพระราชบัญญัติการศึกษาแห<งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีมุ<งเน�นการกระจายอํานาจทางการศึกษาให�ท�องถ่ินและสถานศึกษาได�มีบทบาท
และมีส<วนร<วมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพ  และความต�องการของท�องถ่ิน 
 โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  ได�มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจะ
ตอบสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป)นอย<างดี  จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค� 
        2.1  เพ่ือประชุมชี้แจงบุคลากรในการใช�โปรแกรม Analysis Test  ได� 
        2.2  เพ่ือประชุมชี้แจงบุคลากรในการวิเคราะหCตัวชี้วัด  เพ่ือจัดทําข�อสอบทุกกลุ<มสาระการเรียนรู� 
        2.3  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของข�อสอบให�มีคุณภาพ 
        2.4  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัยมีคลังข�อสอบท่ีมีคุณภาพ 
 

3. เป.าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 บุคลากรในโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  ร�อยละ 70  มีความรู�ความสามารถใช�โปรแกรม Analysis 
Test   ในการหาคุณภาพของข�อสอบ  และสามารถวิเคราะหCตัวชี้วัด  เพ่ือจัดทําข�อสอบทุกกลุ<มสาระ 
การเรียนรู� 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
                  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  มีคลังข�อสอบท่ีมีคุณภาพ 
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4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว<างวันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  
2556  ถึง วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุC  จังหวัด 
กาฬสินธุC  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน  ถึงรายละเอียดของโครงการ 
 4.2  สํารวจบุคลากรครูท่ีไม<ได�รับการอบรมการใช�โปรแกรม Analysis Test   ในการหาคุณภาพ
ของข�อสอบ 
 4.3  จัดอบรมครูท่ีไม<ได�รับการอบรมการใช�โปรแกรม Analysis Test   ในการหาคุณภาพของ
ข�อสอบ 
 4.4  จัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุกคนในการวิเคราะหCตัวชี้วัด  เพ่ือจัดทําข�อสอบทุกกลุ<มสาระ 
การเรียนรู�ให�มีคุณภาพ  โดยจัดอบรมในช<วงเวลา 14.00 น.  ถึง 16.30 น.  โดยแบ<งเป)น 3 รอบ 
  ชุดท่ี 1  ครูสายชั้นประถมศึกษาปUท่ี 1 และ 2 
  ชุดท่ี 2  ครูสายชั้นประถมศึกษาปUท่ี 3 และ 4 
  ชุดท่ี 3  ครูสายชั้นประถมศึกษาปUท่ี 5 และ 6 
 4.5  ดําเนินการตามโครงการ 
 4.6  สรุปผล  ประเมินผล  และรายงานผล 
 

5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  5,000 บาท) 
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ<าย ดังนี้ 
5.1  เงินอุดหนุนรายหัว           5,000  บาท 
5.2  เงินสนับสนุนค<าใช�จ<ายจัดการศึกษา   - บาท 
5.3  เงินรายได�สถานศึกษา   - บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดค<าใช�จ<ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ<าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 ค<าอาหารว<างในการใช�โปรแกรม 
Analysis Test(15คน×25คน×1 ม้ือ) 

- 375 - 28  พฤษภาคม 
2556 

-  
5 - 6 มิถุนายน 

2556 
 

 

2 ค<าอาหารว<างในการประชุมวิเคราะหC
ตัวชี้วัด(80 คน×25คน×1 ม้ือ) 

- 2,000 - 

3 ค<าวัสดุและอุปกรณC - 2,125 - 
4 ค<าปAาย - 500 - 

รวมท้ังส้ิน - 5,000 - 
(รายละเอียดใช�จ<ายงบประมาณ  ถัวจ<ายทุกรายการตามจ<ายจริง) 
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6. การวัดผลและการประเมินผล 

  

ตัวบ<งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. บุคลากรในโรงเรียน ร�อยละ 70  มีความรู�
ความสามารถใช�โปรแกรม Analysis Test  
ในการหาคุณภาพของข�อสอบและสามารถ
วิเคราะหCตัวชี้วัด  เพ่ือจัดทําข�อสอบทุกกลุ<ม
สาระการเรียนรู� 
2.  โรงเรียนมีคลังข�อสอบท่ีมีคุณภาพ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
 7.1  บุคลากรในโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย  สามารถใช�โปรแกรม Analysis Test  ได� 
 7.2  บุคลากรในโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย สามารถวิเคราะหCตัวชี้วัด เพ่ือจัดทําข�อสอบทุกกลุ<ม
สาระการเรียนรู�ได� 
 7.3  บุคลากรในโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย ได�มีการพัฒนาตนเอง 
 7.4  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัยมีคลังข�อสอบท่ีมีคุณภาพ  สามารถตรวจสอบได� 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

      (ลงชื่อ)                             ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                             ผู�เสนอโครงการ                          
                 (นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร)                        (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
    ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย           ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย 
 
 
     (ลงชื่อ)                                  ผู�เห็นชอบโครงการ 
                        (นายจําลอง  นามบุญลือ) 
                                 ตําแหน<ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย 
 
 
      (ลงชื่อ)                                  ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีรพงษC  โลหะมาศ) 
                                  ตําแหน<ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุCพิทยาสัย 


