1. ชื่องาน/โครงการ
2. ลักษณะงาน/โครงการ
3. กลยุทธ์

: พัฒนางานวัดผลและการสร้างข้อสอบมาตรฐาน
: ต่อเนื่อง
: ที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. กรอบงาน (ประกันคุณภาพ) : มาตร ฐานที่ 1, 5, 9, 10, 11
5. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
: ข้อ 4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………….............................................
6. หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานวัดผลและการจัดระบบงานวัดผล-ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยการจัดขบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็นทา
เป็นแก้ปัญหาได้ การวัดประเมินผล การศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ ของข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นและมีอานาจจาแนก ผ่านการ
วิเคราะห์หาคุณภาพให้เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดเก็บและพัฒนานามาใช้ได้อีก โดยการจัดเก็บไว้ในแผ่น CD
หรือจัดเก็บไว้ในคลังข้อสอบ ของโรงเรียนและคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาต่อไป
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ อ้างอิง
ให้สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษา
พุทธศักราช 2551
2. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบของโรงเรียนให้เป็นข้อสอบ มาตรฐานที่มีคุณภาพ โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศ งานวิชาการเชิงปฏิบัติ การสอนในชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดผลประเมินผล ได้ถูกต้องตามหลักการวัดผล
ประเมินผลโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชาที่สอนได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป

เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนทุกท่านตระหนักถึงความสาคัญการวัดผลประเมินผล
- ครูผู้สอนได้พัฒนาการสร้างแบบทดสอบ และหาคุณภาพของแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
9. สถานที่ดาเนินการ
ห้องวัดผลประเมินผล โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
10. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559
11. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้น ดาเนินการ 1. กาหนดปฏิทินแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
ฝ่ายวิชาการ และงานทะเบียน
2. จัดทาคลังข้อสอบ / วิเคราะห์ข้อสอบ
3. ประกาศผลนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง80%
4. ตรวจสมุด ปพ.5ต และสมุดปพ.5ป
5.ประกาศผลสอบรายภาค และรายปี
6. ดาเนินการสอบแก้ 0,ร,มส,มผ และ
ติดตามนักเรียนที่ ปัญหาในการเรียน
7. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาข้อสอบ
8. จัดซื้อสมุดประเมินผล ปพ5 ต/ ปพ5 ป
9. ปรับปรุงพัฒนาห้องวัดผล
10. พัฒนาปรับปรุงงานสารสนเทศ
3. ขั้นตรวจสอบ นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประเมิน
4. แก้ไขปรับปรุง สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร

ระยะเวลา
1 – 15 พ.ค. 58

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการ
ครูอาคม และคณะ

15 – 30 พ.ค. 58

คณะกรรมการวัดผลและคณะ
งานทะเบียน
ตลอดปี
ครูอาคม,ครูกาญจนา
13 ก.ย.58/15 ก.พ.59
”
20 ต.ค.58/1 ก.พ.59
”
12 ต.ค.58/6 มี.ค.59 ครูกาญจนา /คณะ
12 พ.ย 58/5มี.ค.59 ครูอาคม และคณะ
16 พ.ค 58/ 1 พ.ย.58
16 พ.ค. 58
30พ.ค.58/ 30เม.ย.59
30พ.ค.58/ 30เม.ย.59
15-30 ก.ย. 58
และ 15-30 มี.ค.59
1 – 30 มีนาคม
2559

ครูอาคม/ครูกาญจนา
ครูอาคม
ครูอาคม/กาญจนา
ครูกาญจนา/ครูนิตยา
วิชาการ
ครูอาคม และคณะ

12.เนื้อหาสาระ
(เฉพาะโครงงานการอบรมสัมมนา)
13. ค่าใช้จ่าย
งาน/โครงการนี้ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 217,300 บาท จาแนกตามรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
1. จัดทาคลังข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบ
2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาแบบทดสอบ
3. ซื้อสมุดประเมินผล
4. ดาเนินการสอบแก้ 0 , ร , มส ,มผ
5. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวม

แหล่งที่มาของงบประมาณ
งปม.
อื่นๆ
2,000
149,500
62,800
1,000
2,000
217,300
-

14. การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
2. ติดตามการการใช้ ปพ5-ต ปพ5-ป เพื่อหาข้อบกพร่องและหาวิธีแก้ไข
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 2 ครั้ง/ปีเพื่อพัฒนางานวัดผลให้มี
ประสิทธิภาพ
4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นสถิติ และเอกสาร มอบให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูล
ไปพัฒนาการเรียนการสอน
15. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ
คณะกรรมการงานวัดผล – ประเมินผล ประกอบด้วย
1. นายอาคม สุทธิประภา
หัวหน้า
2. นางสุกัญญา ปรีชา
กรรมการ
3. นางกาญจนา พลโลหะ
กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ มาติยา
กรรมการและเลขานุการ

รวม
2,000
149,500
62,800
1,000
2,000
217,300

16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ายวิชาการ
2. งานทะเบียน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ฝ่ายกิจการนักเรียน
5. งานพัสดุ
6. สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยเอ็ดเขต 1
17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูได้มีการพัฒนาการสร้างแบบทดสอบและหาคุณภาพข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
หลักการวัดผล-ประเมินผล
2. ครูมีผลงานด้านวิชาการที่มีคุณภาพ
3. นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้นิเทศการเรียนการสอน
4. การปฏิบัติงานวัดผลสาเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. การจัดเก็บเอกสาร-การค้นหาข้อมูลเป็นระบบเข้าเกณฑ์มาตรฐาน
…………………………………..

ภาคผนวกโครงการ
รายละเอียดรายจ่ายตามโครงการ
โครงการนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 217,300 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ/กิจกรรม

เป้า
หมาย

1. จัดทาคลังข้อสอบวิเคราะห์
ข้อสอบ
2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา
แบบทดสอบ
2.1 กระดาษคาตอบ แบบ 80
1,500ห่อ
ข้อ
2.2 ซองแบบทดสอบ
15 กล่อง
2.3 อุปกรณ์สานักงาน
100%
3. ซื้อสมุดประเมินผล
3.1 กิจกรรมแนะแนว
300 เล่ม
3.2 กิจกรรมเครื่องแบบ
300 เล่ม
3.3 ปพ5 – ต
1,100 เล่ม
3.4 ปพ5 –ป
1,100 เล่ม
3.5 ป.พ. IS
120 เล่ม
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี
เวลาเรียนไม่ถึง 80 % “มส”
5. ประกาศผลสอบ(กรอกเกรด)
ตรวจ ปพ5-ต ปพ5-ป
6. ดาเนินการสอบแก้ 0 , ร , มส
,มผ
7. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวม

ราคาต่อ
หน่วย

อุดหนุน

แหล่งงบประมาณ
งปม
อื่นๆ

รวม

2,000

-

2,000

54

81,000

-

81,000

3,500

52,500
16,000

-

52,500
16,000

10
10
25
25
15

3,000
3,000
27,500
27,500
1,800
-

-

3,000
3,000
27,500
27,500
1,800

-

-

1,000

-

1,000

2,000
217,300

-

2,000
217,300

