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ชื่อโครงการ     วัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

                                กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ , นางศรีอัมพร ศรีวิไสย และคณะ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.     ที่ 1 ข้อ 1, 2               
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. 4, 5    
ระยะเวลาดำเนินการ    16 พฤษภาคม 25๖2  -  31 มีนาคม 25๖3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15  กล่าวถึง  ข้อ 1 ว่า การศึกษาใน
ระบบเป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนและกล่าวถึงการเทียบโอนผลการเรียนว่า  
การให้มีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม และตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนให้สูงขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยจึงนำ
ข้อมูลจากการวัดผลและประเมินผลทุกระดับมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็น
มาตรฐานและรูปแบบเดียวกันและจัดทำงานทะเบียนให้เป็นระบบมากข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
   2.2 เพ่ือให้ครนูำผลจากการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       2.3 เพ่ือจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนให้เป็นระบบมากข้ึน 
       ๒.๔ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และระบบ 
งานทะเบียน 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

   3.1.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
รายวิชาและทุกกิจกรรม   
3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและ
ประเมินผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 
   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ.25๖2 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25๖3 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการดังนี้ 
   4.1 วางแผนโครงการ ประชุม ชี้แจง 
   4.2 ดำเนินงานตามแผน สำรวจวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น 
   4.3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
   4.5 ประเมินผลโครงการ 
   4.6 สรุปการดำเนินงานโครงการ 
 
5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ๒00,๐00 บาท) 
  โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
  5.1 เงินอุดหนุนรายหัว        ๒00,๐00 บาท 
  5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา  - บาท 
  5.3 เงินรายได้สถานศึกษา   - บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน 

1 ค่าพิมพ์วัสดุระเบียนสะสมแบบ
รายงานประจำตัวนักเรียน 
บัญชีเรียกชื่อ และระเบียน
สะสม  

- 50,000 - 

16 พฤษภาคม25๖2 
- 

31  มีนาคม 25๖3 

 

2 ค่าจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป  
ปพ.๕ ปพ.๖ และปพ.๘ 

- 3,๐๐๐ - 

๓  ค่าจัดซื้อแบบ ปพ.1 และ 
แบบ ปพ.3   

- 8,000 - 

๔ ค่าสอบ Pre O-NET และN.T.
ของนักเรียนชั้นป.6 และ ป.๓ 

- 30,000 - 

๕ ค่าวัสดุสอบวัดผลระหว่างเรียน 
ปลายภาค การสอบจุดเน้นฯ 
และการสอบข้อสอบกลาง 

- 66,000 - 

๖ ค่าเข้าเล่มเอกสารผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- ๓,๐00 - 

๗ ค่าวัสดุเพ่ือจัดทำ ปพ.1 
และปพ.3 ของนักเรียนชั้น ป. 
6 และทะเบียนสอบของ
นักเรียนชั้น ป. 1-6 

- 10,000 - 

8 ค่าตู้จัดเก็บข้อสอบ  
(คลังข้อสอบสายชั้น ป. 1-6) 

- - 20,000 

9 ค่าหมึกพิมพ์และกระดาษไข - 10,000 - 
 รวมทั้งสิ้น - 180,000 20,000 

(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี 
 
2. การพัฒนาด้านการเรียน 
    การสอนระหว่างเรียน 

- แบบทดสอบแบบปรนัย 
- แบบทดสอบแบบอัตนัย 
- แบบทดสอบแบบปรนัย 
- แบบทดสอบแบบอัตนัย 
- แบบประเมินรูบริคส์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

- ทดสอบ 
 
- ทดสอบ 
- ประเมินผลงานโดยใช้รูบริคส์ 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผล 
     7.2 นักเรียนและครูนำข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผล มาปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
     7.3 งานวัดผลและงานทะเบียนมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากข้ึน 
     7.๔ มีระบบการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนเป็นระบบเดียวกัน 

……………………………………………………………… 
 
 
 
  (ลงชื่อ) .......................................ผู้เสนอโครงการ     (ลงชือ่) ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ)     (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
   ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย              ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                         (ลงชื่อ) ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                  (นายจำลอง  นามบุญลือ)  
     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                         (ลงชื่อ) .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
 
 

 
 


