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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ

วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
และจริยธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร นางบุญศรี ดีรูป
นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร นางสาวป-ทมาภรณ. พูลสมบัติ
นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอ 4 , 5
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ หมวด 3 มาตรา 15 กลาวถึง ขอ 1 วา การศึกษาในระบบ เป>น
การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่ง
เป>นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน และกลาวถึงการเทียบโอนผลการเรียนวา การใหมีเทียบโอน
ผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเป>นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม และตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียน
จะตองไดรับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตร สะทอนสมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค.ของผูเรียนซึ่งเป>นเปFาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูทุกระดับไม
วาจะเป>นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เป>นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เป>นประโยชน.ตอ
การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
จากการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 6 โดยสถาบันทดสอบการศึกษา
แหงชาติ (O – NET ) พบวานักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวามาตรฐานการเรียนรู ดังนั้น
เพื่อเป>นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนใหสูงขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัยนําขอมูลที่ไดจาก
การทดสอบนี้ มาใชเป>นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหเป>นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
2.2 เพื่อใหครูนําผลจากการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดรับการวัดและประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรู
ทุกรายวิชา และทุกกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปGที่ 1 - 6 นําขอมูลที่ไดจากการวัดผลและประเมินผลไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ขั้นตอนละวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย กําหนดจัดซื้อจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ.การเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 มีขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 วางแผนโครงการ ประชุม ชี้แจง
4.2 ดําเนินงานตามแผน สํารวจสื่อ วัสดุและอุปกรณ.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จําเป>น
4.3 จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ.
4.4 ประเมินผลการใชสื่อ วัสดุและอุปกรณ.
4.5 สรุปการดําเนินการ
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 119,080
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

บาท)
119,080
-

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดค7าใชจ7ายงบประมาณ
ลักษณะการจาย
ที่
กิจกรรม
งบบุคคล งบดําเนินการ งบลงทุน
1. คาพิมพ.วัสดุแบบบันทึกคะแนน
60,000
ประจํารายวิชา ระเบียนสะสม ,
แบบรายงานประจําตัวนักเรียน,
บัญชีเรียกชื่อ
2. คาจัดซื้อแบบ ปพ.1 และ
3,000
แบบ ปพ.3
3. คาสอบ LAS ของนักเรียน
20,000
ชั้น ป.1,2,4,5
4. คาสอบ Pre - ONET ของ
10,000
นักเรียนชั้นป.6
5. คาวัสดุสอบวัดผลระหวางเรียน
25,000
และปลายภาค
6. คาถายเอกสารและเขาเลม
1,080
เอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวมทั้งสิ้น
119,080
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
6. การวัดผลและประเมินผล
ตัวบ7งชี้ความสําเร็จ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบทดสอบแบบปรนัย
2. การพัฒนาดานการเรียนการสอน - แบบทดสอบแบบปรนัย
- แบบทดสอบแบบอัตนัย
- รูบริคส.
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ.
- แบบสังเกต

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
1 เมษายน 255631 มีนาคม 2557

1 เมษายน 255631 มีนาคม 2557
1 มกราคม 255728 กุมภาพันธ. 2557
1 มกราคม 255728 กุมภาพันธ. 255
1 เมษายน 255631 มีนาคม 2557
1 เมษายน 255631 มีนาคม 2557

วิธีวัดและประเมินผล
- ทดสอบ
- ทดสอบ
- ประเมินผลงานโดยใชรูบริคส.
- สอบถาม
- สัมภาษณ.
- การสังเกต
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7. ผลที่คาดว7าจะไดรับ
7.1 นักเรียนทุกคนไดรับการวัดและประเมินผล
7.2 นักเรียนและครูนําขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผล มาปรับปรุงดานการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.3 มีระบบการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนเป>นระบบเดียวกัน
……………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ. โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ.พิทยาสัย

