
กิจกรรม การพัฒนาหองเรียนคณุภาพในการดําเนินการปรบัการเรียน เปลี่ยนการสอน 
(กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล) 

โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 

ประจําปงบประมาณ 2559 
 
 
1.  โครงการ   โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล 
3.  แผนงาน    กลุมบริหารวิชาการ 
4.  สนองกลยุทธ สพฐ. 
 ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 
 ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา 
5.  สนองกลยุทธ ร.ร.    

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
ยุทธวิธีที่ 4  การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

6.  สนองมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     ()  ดานคุณภาพผูเรียน                                           ()  ดานการจัดการศึกษา 
    ()  ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู                (    )  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                
     (   )  ดานมาตรการสงเสริม 
          มาตรฐานที่ ;  
 มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10  
7.  ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการใหม            ()  โครงการตอเน่ือง  
8.  ผูรบัผิดชอบโครงการ         กลุมบริหารงานวิชาการ 
9.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
______________________________________________________________________________________ 
หลักการเหตผุล    

การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษา นั้นให ความสําคัญกับการประเมินตามสภาพจริงในกลุ
มสาระการเรียนรูที่มุงสูการพัฒนาผูเรียนใหมี คุณลักษณะ 3 ดานอยางเปนบูรณาการกัน ทั้งด านความรูความคิด ดาน
ทักษะกระบวนการ และดานเจต คติ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ภายใตมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดขึ้นตาม
ธรรมชาติของกลุม สาระการเรียนรูตางๆ ทําการประเมินอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่เขาถึงสภาพจริงของการเรียนรูโดย
อาศัย ผูเก่ียวของหลายฝาย รวมทั้งตัวผูเรียนเองดวย และมุงใชผลของการประเมินเพื่อการพัฒนาและการ ปรับปรุงผู 
เรียนเปนสําคัญ 

ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล จึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน เพื่อใหไดการวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภาพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จึงไดมีการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล 
โดยการดําเนินการวิ เคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูและสอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NETและประยุกตเอา



เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการวัดผลการศึกษาใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองเที่ยงตรงอีกทั้งยังเปนวิธีการใน
การพัฒนาตัวขอสอบใหไดมาตรฐาน จัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
วัตถุประสงค    

๑. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องการออกขอสอบตามการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรยีนรู/ผล
การเรียนรูและสอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET 

๒. เพ่ือฝกทักษะการวิพากยการออกขอสอบตามการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและ
สอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET 

เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )         
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูผูสอนแตละรายวิชาสามารถการออกขอสอบตามการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการ

เรียนรูและสอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วิธีดําเนินการ 
                  

1) ศึกษาวิธีการวิเคราะหขอสอบในการสรางคําถาม และจัดประเภทของคําถามวาวัดกระบวนการทางปญญา 

ที่อยูในระดับพื้นฐานหรือระดับสูง ตามกรอบแนวคิด Bloom’s Taxonomy (1956) และ Bloom’s 

Revised Taxonomy (2001) ฉบับปรับปรุง โดย Anderson และ Krathwohl  

2) ศึกษาตาราง  Bloom’s Taxonomy และคําสําคัญที่ชวยในการสราง ขอคําถาม และศึกษาการพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในส่ิงที่เรียนผานการปฏิบัติ 

3) ครูผูสอนวิเคราะหขอสอบที่ใชในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน ให

ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดชั้นป/สาระการเรียนรูในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

4) หัวหนากลุมสาระและงานวัดผลประจํากลุมสาระการเรียนรูรวมกันวิเคราะหขอสอบที่ใชในการวัด และ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน ใหครอบคลุมทุกตัวชี้วัดชั้นป/สาระการเรียนรูใน

ระดับชัน้  

5) สํานักทดสอบประสานความรวมมือกับงานวัดผลโรงเรียนรวมกันกล่ันกรองคุณภาพของขอสอบ  

6) จัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทําคลังขอสอบเพ่ือดําเนินการวัดผลและประเมินผล 

 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     ................... บาท 
 คาใชสอย     ...... 16,900..... บาท 
 คาวัสด ุ      ...... 12,500........ บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน        29,400 (สองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทบาทถวน) 



  ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรบัการเรียน 
เปลี่ยนการสอน 

    

กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล 29,400    
 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล     

-  คาอาหารวาง จํานวน 130 คน (25 บาท/คน/มื้อ) 
-  คาอาหารกลางวัน จํานวน 130 คน (80 บาท/คน/มื้อ) 
-  คาวัสดุสํานักงาน(-EXhardisk  1TB  5 อัน/2,500 บาท) 

   
6,500 

10,400 
 

 
 
 

12,500 

รวมทั้งสิ้น 29,400  16,900 12,500 

 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ   

๑. ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการออกขอสอบตามการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู
และสอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET 

๒. ครูมีทักษะการวิพากยการออกขอสอบตามการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและ
สอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET 

๓. มีขอสอบที่วัดมีมาตรฐานสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู 
 

  
               
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นายจิรากร  สําเร็จ)       
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                 
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิริบรูพงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 




