กิจกรรม การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน
(กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล)
โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ประจําปงบประมาณ 2559
1.
2.
3.
4.

โครงการ โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
กิจกรรม 1) กิจกรรมการพัฒ นานวัตกรรมการวัดและประเมินผล
แผนงาน กลุมบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรีย นทุกระดับทุกประเภท
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุ น การจัดการศึกษา
5. สนองกลยุทธ ร.ร.
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
ยุทธวิธีที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
() ดานคุณภาพผูเรียน
() ดานการจัดการศึกษา
() ดานคุณภาพการสรางสั งคมแหงการเรียนรู
( ) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
( ) ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ;
มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10
7. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม
() โครงการตอเนื่อง
8. ผูรบั ผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
9. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
______________________________________________________________________________________
หลักการเหตุผล
การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษา นั้นให ความสําคัญกับการประเมินตามสภาพจริงในกลุ
มสาระการเรียนรูที่มุงสูการพัฒนาผูเรียนใหมี คุณลักษณะ 3 ดานอยางเปนบูรณาการกั น ทั้ งด านความรู ค วามคิ ด ด าน
ทักษะกระบวนการ และดานเจต คติ คุณธรรม จริย ธรรมและค านิย ม ภายใต ม าตรฐานการเรีย นรู ที่ กําหนดขึ้นตาม
ธรรมชาติของกลุม สาระการเรียนรูตางๆ ทําการประเมินอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่เขาถึงสภาพจริงของการเรีย นรู โ ดย
อาศัย ผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมทั้งตัวผูเรียนเองดวย และมุงใชผลของการประเมิ นเพื่อการพัฒ นาและการ ปรับ ปรุงผู
เรียนเปนสําคัญ
ดั งนั้น การพัฒ นานวั ต กรรมการวั ด และประเมิ นผล จึ งเป น สิ่งที่ สําคั ญ และจํ าเป น เพื่อให ไ ด การวั ด และ
ประเมินผล ที่มีคุณภาพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จึงไดมีการพัฒ นานวั ต กรรมการวั ด และประเมิ นผล
โดยการดําเนินการวิ เคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูและสอดคลองกับ แนวขอสอบ PISA และ O-NETและประยุ กต เอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการวัดผลการศึกษาใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองเที่ยงตรงอีกทั้ งยั งเป นวิ ธี การใน
การพัฒนาตัวขอสอบใหไดมาตรฐาน จัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเสริมสร างความรูความเขาใจเรื่องการออกขอสอบตามการวิ เคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผล
การเรียนรูและสอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET
๒. เพื่อฝ กทักษะการวิพากยการออกขอสอบตามการวิ เคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ ผลการเรีย นรูและ
สอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET
เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูผูสอนแตละรายวิชาสามารถการออกขอสอบตามการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ ผลการ
เรียนรูและสอดคลองกับแนวข อสอบ PISA และ O-NET อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิธีดําเนินการ
1) ศึกษาวิธีการวิเคราะหขอสอบในการสรางคําถาม และจัดประเภทของคําถามวาวัดกระบวนการทางป ญ ญา
ที่ อยู ใ นระดั บ พื้นฐานหรือระดั บ สูง ตามกรอบแนวคิ ด Bloom’s Taxonomy (1956) และ Bloom’s
Revised Taxonomy (2001) ฉบับปรับปรุง โดย Anderson และ Krathwohl
2) ศึกษาตาราง Bloom’s Taxonomy และคําสําคัญที่ ชว ยในการสราง ขอคํ าถาม และศึ กษาการพัฒ นา
ผูเรียนใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในสิ่งที่เรียนผานการปฏิบัติ
3) ครูผูสอนวิเคราะหขอสอบที่ใชในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรีย นการสอน ให
ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดชั้นป/สาระการเรียนรูในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
4) หัวหนากลุมสาระและงานวัดผลประจํากลุมสาระการเรีย นรูรว มกันวิ เคราะห ขอสอบที่ ใ ชใ นการวั ด และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน ใหครอบคลุมทุกตัวชี้วัดชั้นป/สาระการเรีย นรูใ น
ระดับชัน้
5) สํานักทดสอบประสานความรวมมือกับงานวัดผลโรงเรียนรวมกันกลั่นกรองคุณภาพของขอสอบ
6) จัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทําคลังขอสอบเพื่อดําเนินการวัดผลและประเมินผล
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2559
งบประมาณ
รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม
คาตอบแทน
................... บาท
คาใชสอย
...... 16,900..... บาท
คาวัสดุ
...... 12,500........ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํา นวน
29,400 (สองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทบาทถวน)

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล
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)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

29,400
6,500
10,400

29,400

16,900

12,500
12,500

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการออกขอสอบตามการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรีย นรู/ผลการเรียนรู
และสอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET
๒. ครูมีทักษะการวิพากยการออกขอสอบตามการวิ เคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ ผลการเรียนรูและ
สอดคลองกับแนวขอสอบ PISA และ O-NET
๓. มีขอสอบที่วัดมีมาตรฐานสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรีย นรู

ผูเสนอโครงการ
(นายจิรากร สําเร็จ )
ผูเห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุญาดา ศิริบรูพงศา )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
ผูอนุมัติโครงการ
( นายนพดล
เดนดวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )

