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โครงการ                                        โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                       กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น   
      ผู้เรียนเป็น 
                                                   สำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    สนองมาตรฐานที ่1/1.1/5 มาตรฐานที่ 2/2.2,2.3 
                                                    มาตรฐานที่ 3/3.4,3.5 
ลักษณะโครงการ                              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร และกลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ                         ปีการศึกษา  2564 
     ******************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนดงหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  และมีความหลากหลายในการเรียนการสอน ดังนั้นกิจกรรมทุก
อย่างต้องมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  เพื ่อนำผลที่ได้มาตัดสิน หรือสรุปคุณภาพของการจัด
การศึกษาว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือต่ำ ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และนำผลที่ได้มาจัดระบบระเบียบงาน
วัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ต้องมีแบบฟอร์มเครือ่งมือวัดผลประเมินผลและมีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อให้ครสูามารถทราบความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอน 
2.3 เพื่อให้ครนูำผลการวัดผลประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

          2.4 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีในการศึกษาเล่าเรียน และจบหลักสูตรตามโครงสร้าง 
เวลาเรียนที่โรงเรียนกำหนด 

2.5 เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป 
2.6 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลการเรียน 0 ร มส และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งในระดับ

ห้องเรียน ระดับโรงเรียน และในการทดสอบระดับชาติ 
2.7 เพ่ือให้มีการตรวจสอบ ปพ.5 ให้มีความถูกต้องและตรงตามระบบ SGS            
 

3 เป้าหมาย  
3.1 กิจกรรมวัดผลประเมินผล  
     1).  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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                (1). โรงเรียนมีแบบทดสอบรายวิชาและ เอกสารการวัดและประเมินผลครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

           (2). โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา  
                (3). นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                (1). โรงเรียนมีแบบทดสอบรายวิชาและ เอกสารการวัดและประเมินผลครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ 95 

           (2). โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
                (3). นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 85 
           3) สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

     3.2  กิจกรรมติดตามผลการเรียน 0 ร มส 
     1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    (1) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นท้ังในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียนและใน   
การทดสอบระดับชาติและมีผลการเรียนไม่มี 0 ร มส 
    (2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 

              (2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ร้อยละ 90  
          3) สถานที่ดำเนินการ       โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

     3.3  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตาม 0 ร มส 
     1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

               (1) ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมาประชุมและรับทราบ เพ่ือหาแนวทางช่วยกันแก้ไขปัญหา  
0 ร มส ร่วมกับครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษาและคณะกลุ่มบริหารวิชาการ 

          2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 
(2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 95 

          3) สถานที่ดำเนินการ       โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
    

   3.4  กิจกรรมตรวจสอบแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)  
     1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

               (1)  ครูทุกคนจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5)  

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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(1)  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 

           3) สถานที่ดำเนินการ       โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
4.  วิธีการดำเนินงาน  

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1.ของศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐานการศึกษา 
ชาติร่วมกัน 

 
1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 

. 

 
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
และกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 
1) กิจกรรมวัดผลประเมินผล  
   
   
   
   

 
 
1.ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
 
1. ดําเนินการจัดสอบ

กลางภาคและปลาย

ภาค 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับ

กรณีนักเรียนที่มี

ปัญหาด้านเวลาเรียน

ไม่ครบตามเกณฑ์ที่

กําหนด 

 
 
 
 
ก.ค.2564 
 
 
 

  
 
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
และกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 

2) กิจกรรมติดตามผลการ
เรียน 0 ร มส 

1.ติดตามและ
ดําเนินการแก้ไข
นักเรียนที่มีผล มส , 0, 
ร , มผ 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
และกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 

3) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือติดตาม 0 ร มส 

1. ประชุมผู้ปกครอง 
2. แจ้งผลการเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ 

ต.ค.2564 
 

 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

สำหรับนักเรียนที่มี
ปัญหา 
 

4) กิจกรรมตรวจทานแบบ
บันทึกผลการเรียนประจำ
รายวิชา (ปพ.5) 

1. ตรวจสอบ ปพ.5 
2. ประสานงานครู  
รวบรวมเอกสารการ
วัดผล ประเมินผลจาก
ครู  เพ่ือเสนอหัวหน้า 
สถานศึกษาพิจารณา
อนุมัติ 

มี.ค.2565  นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
 

3. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
  

1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนิน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม 
แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา 

ก.ค-ส.ค 
2564 
 
พ.ย-ธ.ค 
2564 
 
 
มี.ค 2565 

 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
และกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 

4. ขั้นสรุปผล รายงาน (A) 
4.1.สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม  
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
กิจกรรม 
4.3 รายงานผลการดำเนิน 
กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
และจัดทำเป็นข้อมูล 
สารสนเทศต่อไป 

 
1. ครูจัดเตรียมข้อมูล
ผลของการดำเนินงาน 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม  
สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนา 

 
มี.ค 2565 

  
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
และกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ 
           งบประมาณดำเนินโครงการ 100,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน/
บาท 

1) กิจกรรมวัดผล
ประเมินผล  

กระดาษโรเนียว A4 
500 แผ่น 

144 รีม 125 18,000 [/]เงินอุดหนุน 18,000 
 

13,000 
 

2,800 
 

800 
  4,000 
  
20,000 
3,000 
30,000 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4  

 100 รีม 130 13,000 

กระดาษคำตอบ 60 
ข้อ 

70 แพ็ค 40 2,800 

เชือกขาวแดงเล็ก  16 ม้วน  50 800 
ซองข้อสอบขยายข้าง 
F4 

800 ซอง 5 4,000 

สมุด ปพ.5 800 เล่ม 25 20,000 
หมึกปริ้นเตอร์ ทุกสี 6 ชุด 500 3,000 
ชุดหมึกไข ริโซ่ 4 ชุด 7,500 30,000 

รวมทั้งสิ้น 91,600 
 
2) กิจกรรมติดตามผลการเรียน 0 ร มส 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน/
บาท 
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จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 
ตามกิจกรรม 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4  

 10 รีม 130 1,300 [/]เงินอุดหนุน 1,300 

แฟ้มสะสมงาน 2 อัน 200 200 200 
รวมทั้งสิ้น 1,500 

 
3) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตาม 0 ร มส 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน/
บาท 

จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 
ตามกิจกรรม 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4  

 10 รีม 130 1,300 [/]เงินอุดหนุน 1,300 

ซองจดหมายสีขาว 5 กล่อง 300 1,500 1,500 
แฟ้มสะสมงาน  2 อัน 200 200 200 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
 
4) กิจกรรมตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน/
บาท 

จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 
ตามกิจกรรม 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4  

 5 รีม 130 650 [/]เงินอุดหนุน 650 

แฟ้มสะสมงาน 10 อัน 100 1000 1000 
ชั้นวางของ 4 อัน 300 1200 1200 

กระดาษโพสอิส 10 อัน 35 350  350 
ตรายางวันที่ 2 อัน 45 90  90 

ปากกา 1 กล่อง 250 250  250 
คลิปดำ 2 กล่อง 65 130  130 

ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง 60 120  120 
กระดาษปกสี 1 รีม 110 110  110 

รวมทั้งสิ้น 3,900 
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6. การประเมินผล 
    1) กิจกรรมการวัดผลประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
   1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
   2)  โรงเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
  3) โรงเรียนสามารถพัฒนางานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

- สัมภาษณ์/สอบถาม/
สังเกต 
 
 
 
 

- แบบบันทึกต่างๆ 
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 

 
    2) กิจกรรมติดตามผลการเรียน 0 ร มส 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทั้งในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียนและในการ
ทดสอบระดับชาติ 
    2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-สัมภาษณ์ / สังเกต 
 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบ ปพ.1,ปพ.5 
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
    3) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตาม 0 ร มส 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
  1) ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมาประชุมและ
รับทราบ เพ่ือหาแนวทางช่วยกันแก้ไขปัญหา 0 
ร มส ร่วมกับครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษาและ
คณะกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
  

 
-สัมภาษณ์/สอบถาม/
สังเกต 
 
 
 
 
 

 
- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมประชุม 
- ภาพถ่าย 
- แบบสอบถามความ
พึงใจ 
- แบบรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
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4) กิจกรรมตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
  1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

-สัมภาษณ์/สอบถาม/
สังเกต/บันทึก 

- แบบบันทึกการส่ง 
ปพ.5 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครสูร้างเครื่องมือวัดผลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.2 ครสูามารถทราบความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอน 
7.3 ครนูำผลการวัดผลประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

          7.4 นักเรียนเห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีในการศึกษาเล่าเรียน และจบหลักสูตรตามโครงสร้าง 
เวลาเรียนที่โรงเรียนกำหนด 

7.5 นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป 
7.6 โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาผลการเรียน 0 ร มส และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ทั้งในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน และในการทดสอบระดับชาติ 
7.7 งานวัดผลประเมินผลสามารถตรวจสอบ ปพ.5 ให้มีความถูกต้องและตรงตามระบบ SGS            

                                       
การอนุมัติโครงการ 
 
          
                                  ลงชื่อ ........................................ ผู้เสนอโครงการ      
                                           (นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร)      

                  ตำแหน่ง  คร ู
 

 
                                   ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 
   ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายเดชา คเณศโยธิน) 
                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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                                  ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 


