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

โครงการ โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
กิจกรรม 1) กิจกรรมพัฒนาคลังขอสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
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
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สิ่งที่มีสวนสําคัญยิ่ง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย ใ ห มี คุ ณภาพ
ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการพัฒนามนุษยทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญาคือการศึกษา เพื่อให ม นุษ ย สามารถนํา
ความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี แต
เนื่องจากกระบวนการในการวิเคราะหขอสอบรายขอนั้นมีขั้นตอนทีย่ ุงยาก ผูสอนบางทานไม ท ราบขั้นตอนและวิ ธี การที่
ถูกตอง อีกทั้ งต องใชเวลาในการออกขอสอบ จั ด พิม พขอสอบลงในกระดาษ นําไปทดสอบกับ กลุม เป าหมาย เก็บ
กระดาษคําตอบมาตรวจให ค ะแนนบั นทึ กคะแนนสอบของแต ละขอของผูสอบแต ละคน แลว นําคะแนนสอบนั้นมา
วิเคราะหคํานวณหาคาความยากและค าอํานาจจํ าแนกในแต ละขอ หลังจากนั้นนําค าที่ ไ ด ม า พิจ ารณาเพื่อคั ด เลือก
ขอสอบที่ใชไดเก็บไวใชในการสอบตอไป นอกจากขั้นตอนที่ยุงยากแลว ในการจั ด การสอบ แต ละครั้งยั งเสีย เวลา และ

สิ้นเปลืองวัสดุ ที่ใชพิมพขอสอบและกระดาษคําตอบเปนจํานวนมาก การที่จะชวยใหกระบวนการวิเคราะห คุ ณภาพของ
ขอสอบ มีความสะดวก ประหยัดเวลา และทรัพยากร รวมทั้งมีความแมนยําในการวิเคราะหคุณภาพขอสอบนั้น
ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานขอมูลของขอสอบ หรือระบบคลังข อสอบจึ งเป นสิ่งที่ สําคั ญ และจํ าเป น เพื่อให ไ ด
ขอสอบที่มีคุณภาพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จึงไดมีการพัฒนาระบบคลังขอสอบ เป นอีกรูป แบบหนึ่ง
ที่ประยุกตเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการวัดผลการศึกษาใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองเที่ยงตรงอีกทั้ งยั ง
เปนวิธีการในการพัฒนาตัวขอสอบใหไดมาตรฐาน จัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูล แบงหมวดหมู ของแต ละวิ ชา แต ละ
จุดประสงค
วัตถุประสงค
1) เพื่อพั ฒนาระบบฐานขอมูลของขอสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาพื้นฐานทุกกลุมสาระ
2) เพื่อจัดทําระบบคลังขอสอบของข อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาพื้นฐานทุกกลุมสาระ
3) มีระบบคลังขอสอบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1) ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )
2) นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )
เปาหมายเชิงคุณภาพ
มีระบบคลังขอสอบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอน
วิธีดําเนินการ
1) ดําเนินการพัฒ นาระบบคลังขอสอบตามมาตรฐานรายวิชา
2) จัดทําระบบคลังขอสอบของขอสอบมาตรฐานรายวิชา
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2559
งบประมาณ
รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม
คาตอบแทน
...................
คาใชสอย
....16,900....
คาวัสดุ
... 65,520...
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํา นวน
82,420

บาท
บาท
บาท
(แปดหมื่นสองพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน)

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอน

งบประมาณ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

82,420

กิจกรรมพัฒนาคลังขอสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนาคลังขอสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
- คาอาหารวาง จํานวน 130 คน (25 บาท/คน/มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 130 คน (80 บาท/คน/มื้อ)
- คาวัสดุสํานักงาน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

6,500
10,400

82,420

65,520
16,900 65,520

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2. กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อพั ฒนาระบบฐานขอมูลของขอสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาพื้นฐานทุกกลุมสาระ
2. เพื่อจัดทําระบบคลังขอสอบของข อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาพื้นฐานทุกกลุมสาระ
3. มีระบบคลังขอสอบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอน

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวชลธิชา บํารุงกิจ)
ผูเห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุญาดา ศิริบรูพงศา )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
ผูอนุมัติโครงการ
( นายนพดล
เดนดวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )

