โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โดยสงเสริมการนําผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test)
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

๑. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนทั้งหลายอยางตอเนื่อง จากการที่พระองคโดยเสด็จพระราชดําเนินตามพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎร และทราบวา เยาวชนในชนบท
สวนใหญประสบกับปญ หาทุพโภชนาการ ปญ หาดานสุขภาพอนามัย ซึ่งจะมีผ ลเชื่อมโยงไปสูปญ หาดาน
การศึกษา เพราะเมื่อเด็กเยาวชนมีสุขภาพไมดี ยอมไมสามารถรับการศึกษาไดดี จึงมีพระราชดําริใหจัดทํา
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยใหเริ่มดําเนินการในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ตอมาทรงมีพระราชประสงคที่จะชวยเด็กนักเรียนโดยพระราชทานทุนการศึกษาแก
นักเรียนที่เรียนดี มีสติปญญาที่จะศึกษาตอไปได ใหไดรับการศึกษาตอจนถึงขั้นสูงสุด สวนผูท ี่ไมสามารถเขารับ
การศึกษาตอไปได รวมทั้งพวกไมมีสัญชาติ ก็มีพระราชประสงคใหฝกอาชีพที่สามารถใชไดในทองถิ่นนั้น
กองกํากับ การตํารวจตระเวนชายแดน สํานัก งานตํารวจแหง ชาติ ไดดําเนินงานและสนองงาน
โครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร จัดตั้ง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีที่ตั้ง กระจายตามแนวชายแดน พื้นที่ทุร กันดาร
หางไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ปจจุบัน มีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด ๒๐๔ แหง
เปนโรงเรียนระดับ ประถมศึก ษา ๒๐๒ แหง ในจํานวนนี้ มีโรงเรียนขยายโอกาส ๒ แหง โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ๒ แหง และมีศูนยการเรียนรู ตชด.อีก ๑๖ แหง ครูของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
หลายแหง เปนตํารวจตระเวนชายแดน และจําเปนตองเพิ่มพูนความรูและทักษะทางการจัดกิจกรรมการเรียน
สอน รวมถึงการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน อยางตอเนื่อง
การสงเสริมและพัฒนาใหครูมีทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยการนําผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) ไปใชพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มุงเนนใหโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการนิเทศ กํากับติดตาม ดวยระบบพี่เลี้ยงและการกํากับ
ติดตาม (Coaching and Monitoring) ระหวางครู ครูใหญ รวมทั้งตํารวจนิเทศก ที่เปนไปตามความตองการของ
หนวยงานตนสังกัด (กศ.บช.ตชด.) โดยประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมเปนคูพัฒนาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานขณะปฏิบัติการสอน (on the job training) เนนการพัฒนาทักษะการวัดประเมินผลของครูใหมุงไปที่การ
พัฒนาความรูของผูเรียน ที่จําเปนตามระดับ ชั้น และจุดเนนในการพัฒ นาผูเ รียนตามนโยบายการปฏิรูป
การศึก ษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ซึ่ง เปนคุณภาพของผูเรียนแตละชวงชั้นที่ครอบคลุม
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะชวยเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตอบสนองตอ
๑

ความตองการจําเปนของประเทศ และสอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาในการพัฒนาคนของรัฐบาลเพื่อ
นําไปสูการรวมตัวเปนภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จึง จัดโครงการเฉลิม พระเกียรติส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดย
สงเสริมการนําผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) ไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเปนการประสานความรวมมือระหวาง สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กับ กองการศึกษา กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กํากับดูแลงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับครู และ
ครูใหญ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
๒วัตถุประสงค .ของโครงการ
๒.๑ เพื่อสงเสริมการนําผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน )O-NET: Ordinary National Educational
Test) ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๒ ๒.เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูทางดานการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู
๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๓.๑ ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน )O-NET(
ไปใชปรับปรุงพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
๓.๒ ครูมีสมรรถนะดานการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู ในชั้นเรียนดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการ
เขียนขอสอบและการทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน บันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา (ปพ.๕)
๔. แนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมและพัฒนาใหครูมีทักษะในการวัดประเมินผลดวยการนําผลการทดสอบ O-NET ไปใชพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มุงเนนใหโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการนิเทศ กํากับติดตาม ดวยระบบพี่เลี้ยงและการ
กํากับติดตาม (Coaching and Monitoring) ระหวางครู ครูใหญ ตํารวจนิเทศก และ หนวยงานตนสังกัด โดยมี
ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ ประชุมปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจในการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ไปพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
๔.๒ กํากับ ติดตาม และการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๔.๓ รายงานสรุปผลกิจกรรมการดําเนินโครงการ ฯ
๕. เปาหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

๑. ครูใหญ และ ครูทุกคนที่สอน ๕ วิชา (ภาษาไทย ๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)
๒

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ในปการศึกษาถัดไปสูงขึ้นกวาเดิม โดยการนําผลการทดสอบ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียน ทางการศึกษาแหงชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ไปใชปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
ตชด.ทีเ่ ปนกลุมเปาหมายของโครงการ
๒. ครูใหญโรงเรียน ตชด. ครูวชิ าการ ตํารวจนิเทศก ๒. ครูมีสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรูดขี ึ้น
พิจารณาจาก
และ ผูกํากับกองบังคับการ ฯ ทีร่ ับผิดชอบ
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน บันทึกผลการเรียน
โรงเรียน ตชด. ทุกแหง ทัว่ ประเทศ
เปนรายวิชา (ปพ.๕)
๓) อาจารยสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่ ทีร่ วมพัฒนา
- ขอสอบทีค่ รูใชสอบถูกตองตามหลักคุณลักษณะที่ดขี อง
โรงเรียน ตชด.
ขอสอบ
- ครูมีความรูความสามารถในการแปลผลขอมูลและ
สารสนเทศของการทดสอบไดถูกตอง
- มีการนําขอมูลและสารสนเทศของผลการทดสอบ O-NET
ไปใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

๖. รูปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลา และ สถานที่
รูปแบบการจัดกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนดวยการนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนการดําเนินงานที่
ตองอาศัยความรวมมือ เปนการทํางานรวมกันที่บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนเปนผูล งมือปฏิบัติ ดวยเทคนิคการ
นิเทศ (Coaching) แบบพาคิด พาทํา และพานําไปใช ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้
ประชุมปฏิบัติการ ๒ วัน (พาคิด – พาทํา)
๑. Workshop เพื่อสะทอนความคิดสําคัญเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) การวิเคราะหผลการทดสอบ (O-NET) และ ความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดการศึกษา
๒. นําผลจากการคิดในขอ ๑ มาฝกปฏิบัติทําใบงาน และทบทวน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน บันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา (ปพ.๕)
กิจกรรมหลังจากการประชุมปฏิบัติการ ที่ตองดําเนินการ (พานําไปใช)
๓. การสงผลงาน
- ครูนําความรูจ ากการประชุม ฯ ไปปฏิบัติตอในโรงเรียน จนครบถวนตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
- ครูใหญโรงเรียน หรือ ผูที่ไดรบั มอบหมาย กํากับ ติดตามใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
- ตํารวจนิเทศก กองกํากับการ ตชด. ติดตามใหมกี ารสงงาน On line ให สทศ. และ หรือ อาจารย
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ สะทอนผลงาน
๔. การสะทอนความคิด สทศ. สะทอนความคิดเห็นของงานกลับไปยังผูสง งาน On line และ/หรือ
อาจารยสถาบัน อุดมศึกษาในพื้นที่ สะทอนผลใหกบั ครูในโรงเรียนในพืน้ ที่
๕. สรุปประสบการณ เตรียมความพรอมกอนสอบ O-NET ประชุมนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ๑ วัน
การจัดกิจกรรม ระยะเวลา และ สถานที่
๓

กิจกรรม

ระยะเวลา

๑. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน ระหวาง สทศ.
(ผูอํานวยการ และ รองผูอํานวยการสทศ.) และ
กองบัญชาการตชด. (รองผูบญ
ั ชาการตชด. ปป.๒ กร.๒)

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๕๘

๒. ประชุมปฏิบตั ิการ
กรกฎาคม-สิงหาคม ๕๘
๒.๑ ประชุมปฏิบัติการสําหรับครู ครูใหญ โรงเรียน ตชด.
๑ วัน (วันเสาร)
ตํารวจนิเทศก ทั่วประเทศ จําแนกตามภูมภิ าค
และ อาจารยสถาบันอุดมศึกษา
๒.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถครูดา นการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ๕ วิชา คือ
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
(กลุมเปาหมาย Coaching)

๒ วัน
(วันเสาร-อาทิตย)

สถานที่

กองบัญชาการ ตชด. กรุงเทพ ฯ

๑) สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)
๒) หองประชุม กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ใน
พื้นที่ ที่รวมโครงการ ฯ
๓) หองประชุม สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ที่รวมโครงการ ฯ

๓. การนําผลการประชุม ฯ ไปปฏิบัตจิ ริงในโรงเรียนของครู สิงหาคม – พฤศจิกายน โรงเรียน ตชด. ที่รวมโครงการ ฯ
โดย ครูใหญ ตํารวจนิเทศก กองบังคับการ
๒๕๕๘
ตํารวจตระเวนชายแดนกํากับติดตาม
๔. การนิเทศ กํากับติดตาม (Coaching)
- ครูใหญ กํากับติดตาม ครูทุกคน
- ตํารวจนิเทศก กก. ตชด.กํากับติดตาม โรงเรียน
- อาจารยสถาบันอุดมศึกษา นิเทศ โรงเรียน ฯ
- สทศ. นิเทศ On line

สิงหาคม – พฤศจิกายน โรงเรียน ตชด. ที่รวมโครงการ ฯ
๒๕๕๘

สทศ.

๕. ประชุมนําเสนอผลงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู

ธันวาคม ๕๘

จัดที่จงั หวัดที่รวมโครงการ

๖. ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ และถอดบทเรียน
(Lesson Learned)

มีนาคม ๕๙

สทศ.

* กิจกรรมและระยเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

๗. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน
๗.๑ ผูบ ริหารโรงเรียนไดแนวทางการยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน โดยการสัง เคราะหจ าก
กระบวนการปฏิบัติงานของครูผูสอน
๗.๒ หนวยงานตนสังกัดไดแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของโรงเรียน ภายใตการกํากับของหนวยงานตนสังกัด
๔

๘. พื้นทีด่ ําเนินการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดสงขลา
(กก.ตชด. ๑๒
กก.ตชด. ๒๓ กก.ตชด. ๓๓ และ กก.ตชด. ๔๓)
๙. งบประมาณ
๙.๑ สถาบันทดสอบ ฯ สนับสนุนงบประมาณดานวิทยากร เอกสารวิชาการ และคาอาหารสําหรับการจัด
ประชุมปฏิบัติการ ตามงบประมาณจัดสรร ปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๙.๒ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สนับสนุนสถานที่จัดประชุม คาที่พักและคาเดินทางของผูเขารวม
ประชุมปฏิบัติการ ในพื้นที่
๑๐. การติดตามและประเมินผล
วิธีการติดตามประเมินโครงการ ฯ ประเมินผลโดยคณะกรรมการดําเนินงาน ฝายประเมินผล จาก
- การศึกษาเอกสารรายงานขอมูลของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
- การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปพัฒนาการวัดผลประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดย
ใชรูปแบบการสงงานออนไลนของครู ผาน website NIETS โครงการสงเสริมการนําผลการทดสอบ O-NET ไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ผลการทดสอบกอน และหลังการอบรมปฏิบัติการ
- การรายงานนําผลการดําเนินงานโครงการ ฯ

๕

แผนการดําเนินงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยสงเสริมการนําผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National
Educational Test) ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กิจกรรม

๑. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน ระหวาง สทศ.

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม

หมายเหตุ

๓

(ผูอํานวยการ และ รองผูอํานวยการสทศ.) และ
กองบัญชาการตชด. (รองผูบญ
ั ชาการตชด. ปป.๒ กร.๒)
๒. ประชุมปฏิบัติการ
๒.๑ ประชุมปฏิบัติการ การนําผลการทดสอบ O-NET ไปใชสําหรับ

๒๕

๘

๑๕

๒๙

ครู ครูใหญ โรงเรียน ตชด. ตํารวจนิเทศก ทัว่ ประเทศ จําแนก
ตามภูมภิ าค และ อาจารยสถาบันอุดมศึกษา
๒.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู (กลุมเปาหมาย)

๑ วัน (วันเสาร)
ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค

๒๕-๒๖

๘-๙

๑๕-๑๖ ๒๙-๓๐

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๕ วิชา (ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ)
๓. ครูนําผลการประชุม ฯ ไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน

๒ วัน
(วันเสาร-อาทิตย)
ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค

๔. การนิเทศ กํากับติดตาม (Coaching)

โรงเรียนที่เขารวม
โครงการ

- ตํารวจนิเทศก กํากับติดตาม
- ครูใหญ กํากับติดตาม ครูทุกคน
- อาจารยสถาบันอุดมศึกษากํากับติดตามโรงเรียน ฯ
๕. สทศ. กํากับติดตาม (Coaching) On line

Web site NIETS
๖

๖. ประชุมนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู

๑ วัน ในพื้นที่ ฯ

๗. ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ และ

๑ วัน

ถอดบทเรียน (Lesson Learned)

ที่ สทศ.

๗

กําหนดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดผลประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียน ตชด.
วันที่ ๒๕ ๒๕๕๘ กรกฎาคม ๒๖ที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ จังหวัดขอนแกน
วันเสารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา
กิจกรรม
๐๘๓๐.–๑๒.น ๐๐. การวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET ปที่ผา นมา เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางอริยสัจสี่
๑๒.๐๐–๑๓.น ๐๐. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. - การวิเคราะหแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน บันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา (ปพ.๕) ปที่ผา นมา
- การวิเคราะหขอสอบที่ใชในโรงเรียน ปที่ผานมา
วันอาทิตยที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา
กิจกรรม
๐๘๓๐.–๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติการ
- วิเคราะหตัวชี้วัดรวมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (๕ วิชา( จัดทําผังแบบทดสอบ
- วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู และความเชือ่ มโยง
๑๒.๐๐–๑๓.น ๐๐. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. แนวทางการสรางขอสอบ และการวิพากษขอสอบ
๑๖.๐๐–๑๖.๓๐ น. - มอบหมายงานเพื่อปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนัดหมายการกํากับ ติดตาม และนิเทศ
- อภิปรายซักถาม
กิจกรรมอาจปรับตามความเหมาะสม *

๘

ผูเขารวมประชุม ฯ

๑. ครูใหญ ครูวิชาการ โรงเรียนตชด.
ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) ครูจากโรงเรียนกลุมเปาหมายทุกคน
๓) ตํารวจนิเทศก
๔) อาจารยสถาบันอุดมศึกษา

ผูเขารวมประชุม ฯ

๑) ครูทุกคน จากโรงเรียนกลุมเปาหมาย
จังหวัดนครพนม
๒) ครูใหญโรงเรียนกลุมเปาหมาย
จังหวัดนครพนม หรือ ผูไดรับมอบหมาย
๓) ตํารวจนิเทศก
๔) อาจารยสถาบันอุดมศึกษา

๙

กําหนดการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดผลประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียน ตชด.
วันที่ ๒๕ ๒๕๕๘ กรกฎาคม ๒๖ที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ จังหวัดขอนแกน
วันเสารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา

กิจกรรม

๐๘๓๐.–๑๒.น ๐๐. การวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET ปที่ผา นมา เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางอริยสัจสี่
๑๒.๐๐–๑๓.น ๐๐. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. - การวิเคราะหแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน บันทึกผล
การเรียนเปนรายวิชา (ปพ.๕) ปที่ผา นมา
- การวิเคราะหขอสอบที่ใชในโรงเรียน ปที่ผานมา

ผูเขารวมประชุม ฯ
๑. ครูใหญ ครูวิชาการ
โรงเรียนตชด.
ทุกโรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) ครูจากโรงเรียน
กลุมเปาหมายทุกคน
๓) ตํารวจนิเทศก
๔) อาจารยสถาบัน
อุดมศึกษา

วันอาทิตยที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา

กิจกรรม

๐๘๓๐.–๑๐.๓๐ น. - วิเคราะหตัวชี้วัดรวมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (๕ วิชา( จัดทําผังแบบทดสอบ
- วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู และความเชื่อมโยง
๑๒.๐๐–๑๓.น ๐๐. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. แนวทางการสรางขอสอบ และการวิพากษขอสอบ
๑๖.๐๐–๑๖.๓๐ น. - มอบหมายงานเพื่อปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนัดหมายการกํากับ
ติดตาม และนิเทศ
- อภิปรายซักถาม
กิจกรรมอาจปรับตามความเหมาะสม *

๑๐

ผูเขารวมประชุม ฯ
๑) ครูทุกคนจากโรงเรียน
กลุมเปาหมาย จังหวัด
นครพนม
๒) ครูใหญโรงเรียน
กลุมเปาหมาย จังหวัด
นครพนม หรือผูไดรับ
มอบหมาย
๓) ตํารวจนิเทศก
๔) อาจารยสถาบัน
อุดมศึกษา

รายการเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดผลประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียน ตชด.
วันที่ ๒๕ ๒๕๕๘ กรกฎาคม ๒๖ที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ จังหวัดขอนแกน

๑. เอกสารผลการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนปที่ผานมา
ขอใหครูทุกทานนํามาในวันประชุม ฯ(
๑. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน บันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา (ปพ.๕) ปที่ผา นมา
๒. ผลการทดสอบ O-NET ฉบับที่ ๒, ๕ และ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗ (ในวิชาที่ทานสอน)
๓. ขอสอบที่ใชในโรงเรียนในชั้นที่ทานสอน ปทผี่ า นมา

๒. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการโครงการสงเสริมการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
)O-NET .ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ตชด (ที่ สทศ.มอบใหโรงเรียนละ ๑ ชุด ทุกโรงเรียน
๑. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กลุม สาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กลุม สาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
๓. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กลุม สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
๔. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๕. แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. แนวทางในการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
๗. การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑๑

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๘. แบบเรียนรายกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

๑๒

