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ช่ือโครงการ     วัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
แผนงบประมาณ   สร�างสังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให�มีความรู�คู�คุณธรรม 
                                 และจริยธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร  นางบุญศรี  ดีรูป   

นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร  นางสาวป-ทมาภรณ.  พูลสมบัติ   
นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร   

สนองกลยุทธ� สพฐ.     ข�อท่ี 3               
สนองมาตรฐานการศึกษา   ข�อ 4 , 5   
ระยะเวลาดําเนินการ     1  เมษายน  2556  -  31  มีนาคม  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พ.ร.บ. การศึกษาแห�งชาติ หมวด 3  มาตรา 15  กล�าวถึง  ข�อ 1 ว�า การศึกษาในระบบ เป>น

การศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ�งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซ่ึง
เป>นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน�นอน  และกล�าวถึงการเทียบโอนผลการเรียนว�า การให�มีเทียบโอน
ผลการเรียนท่ีผู�เรียนสะสมไว�ในระหว�างรูปแบบเดียวกัน หรือต�างรูปแบบได� ไม�ว�าจะเป>นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไม�ก็ตาม  และตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศใช�หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�ประสบผลสําเร็จนั้น ผู�เรียน
จะต�องได�รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร  สะท�อนสมรรถนะสําคัญ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค.ของผู�เรียนซ่ึงเป>นเปFาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ทุกระดับไม�
ว�าจะเป>นระดับชั้นเรียน   ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และระดับชาติ   การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�  เป>นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  เพราะจะช�วยให�ได�ข�อมูลสารสนเทศท่ีแสดง
พัฒนาการ  ความก�าวหน�า  และความสําเร็จทางการเรียนของผู�เรียน  ตลอดจนข�อมูลท่ีเป>นประโยชน.ต�อ
การส�งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนา  และเรียนรู�อย�างเต็มศักยภาพ 

จากการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี  6  โดยสถาบันทดสอบการศึกษา
แห�งชาติ (O – NET )  พบว�านักเรียนส�วนใหญ�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากว�ามาตรฐานการเรียนรู�  ดังนั้น 
เพ่ือเป>นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด�านการเรียนให�สูงข้ึน     โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัยนําข�อมูลท่ีได�จาก 
การทดสอบนี้  มาใช�เป>นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู�เรียนให�บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู�  และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให�เป>นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 
 

2.  วัตถุประสงค� 
  2.1  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน 
  2.2  เพ่ือให�ครูนําผลจากการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  
   ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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     2.3  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงด�านการวัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
 

3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

   นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได�รับการวัดและประเมินผลทุกกลุ�มสาระการเรียนรู�    
ทุกรายวิชา  และทุกกิจกรรม 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปGท่ี 1 - 6   นําข�อมูลท่ีได�จากการวัดผลและประเมินผลไป 

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

4.  ข้ันตอนละวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย  กําหนดจัดซ้ือจัดหาสื่อ  วัสดุและอุปกรณ.การเรียนการสอน
ภาษาต�างประเทศ  ระหว�างวันท่ี  16  พฤษภาคม  2556  ถึง  31  มีนาคม  2557  มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  วางแผนโครงการ ประชุม ชี้แจง 
 4.2  ดําเนินงานตามแผน   สํารวจสื่อ  วัสดุและอุปกรณ.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจําเป>น 
 4.3  จัดซ้ือ  จัดหาสื่อ  วัสดุและอุปกรณ. 
 4.4  ประเมินผลการใช�สื่อ  วัสดุและอุปกรณ. 
 4.5  สรุปการดําเนินการ 
 

5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร  119,080  บาท)  
     โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว        119,080       บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา  -      บาท 
  5.3  เงินรายได�สถานศึกษา   -           บาท 
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    กิจกรรมและรายละเอียดค7าใช�จ7ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินการ งบลงทุน 

1. ค�าพิมพ.วัสดุแบบบันทึกคะแนน
ประจํารายวิชา ระเบียนสะสม ,  
แบบรายงานประจําตัวนักเรียน, 
บัญชีเรียกชื่อ   

- 60,000 - 1 เมษายน 2556- 
31  มีนาคม 2557 

 

2. ค�าจัดซ้ือแบบ ปพ.1 และ 
แบบ ปพ.3   

- 3,000 - 1 เมษายน 2556- 
31  มีนาคม 2557 

3. ค�าสอบ LAS ของนักเรียน 
ชั้น ป.1,2,4,5 

- 20,000 - 1 มกราคม 2557- 
28 กุมภาพันธ. 2557 

4.  ค�าสอบ Pre - ONET ของ
นักเรียนชั้นป.6 

- 10,000 - 1 มกราคม 2557- 
28 กุมภาพันธ. 255 

5. ค�าวัสดุสอบวัดผลระหว�างเรียน
และปลายภาค 

- 25,000 - 1 เมษายน 2556- 
31  มีนาคม 2557 

6. ค�าถ�ายเอกสารและเข�าเล�ม
เอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- 1,080 - 1 เมษายน 2556- 
31  มีนาคม 2557 

รวมท้ังส้ิน - 119,080       -  

(รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ  ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวบ7งช้ีความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. การพัฒนาด�านการเรียนการสอน 

- แบบทดสอบแบบปรนัย 
- แบบทดสอบแบบปรนัย 
- แบบทดสอบแบบอัตนัย 
- รูบริคส. 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ. 
- แบบสังเกต 

- ทดสอบ 
- ทดสอบ 
- ประเมินผลงานโดยใช�รูบริคส. 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ. 
- การสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดว7าจะได�รับ 
 7.1  นักเรียนทุกคนได�รับการวัดและประเมินผล 
          7.2  นักเรียนและครูนําข�อมูลท่ีได�จากการวัดและประเมินผล  มาปรับปรุงด�านการเรียนการสอน 
ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
          7.3  มีระบบการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนเป>นระบบเดียวกัน 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  (ลงชื่อ)    ผู�เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)    ผู�เสนอโครงการ 
          (นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร)     (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
   ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย        ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย 
 
 
                          (ลงชื่อ)     ผู�เห็นชอบโครงการ        
                            (นายจําลอง  นามบุญลือ)  
       ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย 
 
                          (ลงชื่อ)     ผู�อนุมัติโครงการ 

    (นายพีรพงษ.  โลหะมาศ) 
     ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย 

 


