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1. ช่ือโครงการ    พัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล 
2. ช่ือกิจกรรม    - 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ  ตลอดปีการศึกษา 2561           
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ  นางศุทธินี  ไชยรินทร์ 
5. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มี ความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี
คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของ  แต่ละระดับการศึกษา  โดยยึดหลัก
ความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  ก าหนดจุดหมายท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้
ในภาพรวม 12 ปี  สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัด  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นท้ังด้านเนื้อหาสาระ เวลา  และการ
จัดการเรียนรู้   โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรา 26  ขอ งพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542  กล่าวคือ  การวัดผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการปฏิบัติประเมินการอ่าน       
คิดวิเคราะห์  เขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน ดังนั้นงานวัดผลจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น   

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
7.1.1.  เพื่อให้มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน – วัดผล 
7.1.2.  เพื่อให้การด าเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียน – วัดผล  ด าเนินไปอย่างถูกต้อง                     
         เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
7.1.3.  เพื่อให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง  และมีประสิทธิภาพ  

7.2  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
7.2.1. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่องานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผลใน  
        ระดับมากขึ้นไป 
7.2.2. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและ   

                             ประเมินผล 
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8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ

โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
มีนาคม 2561 ครูศุทธินี 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  พ.ค. 2561- มี.ค.2562 ครูศุทธินี 
3 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้                        

-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับงานวิชาการ
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล 

พ.ค. 2561- มี.ค.2562 ครูศุทธินี 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน มีนาคม 2562 ครูศุทธินี 
5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน พ.ค. 2561- มี.ค.2562 ครูศุทธินี 

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณจ านวน..........100,000...............บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 () เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน      จ านวน.100,000.บาท 
9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับงานวิชาการทะเบียนวัดผลและประเมินผล 100,000 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ความพึงพอใจต่องานวิชาการ 
งานทะเบียนและวัดผล 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่องานวิชาการ 
งานทะเบียนและวัดผล
ในระดับมากขึ้นไป 

- สอบถามจาก
นักเรียน , คณะครูใน
โรงเรียน , ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อขอใช้
บริการ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

2.ครูผู้สอนสามารถด าเนินการ
ได้ถูกต้องตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล 

 

ร้อยละ 90 ของ
ครูผู้สอนสามารถ
ด าเนินการได้ถูกต้อง
ตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล 

- สังเกตจากการส่ง
งานวัดผลประเมินผล 

- แบบสรุปการให้
ความร่วมมืองาน
วัดผล 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งานส านักงานวิชาการและทะเบียนวัดผลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ

ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล 

 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางศุทธินี  ไชยรินทร์) 
                                                        ครู 
 
 

         ลงช่ือ .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 กระดาษโรเนียว A4  400 110 22,000 22,000   
2 กระดาษท าปกสี 150g A4 5 150 750    
3 กระดาษท าปกสี 180g A4  6 200 1,200    
4 กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว 10 30 300    
5 ไส้แมกซ์ เบอร์ 10  ขนาด 24 กล่อง 3 170 510    
6 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ 2 70 140    
7 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก 2 50 100    
8 หมึกพิมพ์ HP LaserJet 1020 4 2,000 4,000 4,000   
9 แฟ้มหนีบ  5 165 825    
10 หมึกพิมพ์ HP LaserJet m1005 6 3,000 9,000 9,000   
11 กระดาษดับเบิ้ลเอ  20 145 1,500 1,400   
12 แฟ้มตราช้าง 2 นิ้ว 5 150 750    
13 กระดาษสี 100g  A4 สีครีม (100 แผ่น) 2 200 400    
14 พลาสติกเคลือบบัตรขนาด 6090 mm   5 100 500    
15 กาวสองหน้าแบบบาง 6 50 300    
16 ท่ีเย็บกระดาษขนาดใหญ่ 1 3,000 3,000    
17 ปพ.1  25 125 3,125    
18 ปพ.2 1,000 3 3,000    
19 ปพ.3 200 5 1,000    
20 ค่าถ่ายเอกสาร 800 1 800    
21 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับ

กรรมการคุมสอบ O-NET  
60 80  4,800   

22 ป้ายไวนิลรับนักเรียน 4 900  3,600   
23 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson210 คละสี 8 250 1,000 1,000   
        
    54,200 45,800   

รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000   
 


