
 

 



 

รายงานประจ าปี  ฝ่ายวชิาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในภาคเรียนที่ ๒                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการด าเนินงานเป็นดังนี ้
มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
          ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้ 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียน โดยจัดกิจกรรมรักการอ่าน          

ในช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๗.๔๕ น. โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจนอกจากนี้ครูผู้สอน

รายวิชายังให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน นักเรียนได้สรุปใจความส าคัญ ฝึกอ่านข่าว              

อ่านเนื้อเรื่อง ข้อความต่างๆในชีวิตประจ าวันตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน ฝึกเขียนเรียงความ เขียนเรื่ อง

บรรยายภาพเขียนเรื่องจากหัวข้อที่ก าหนดให้ นักเรียนฝึกการท างานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกัน มีการจัดท า

รายงานโครงงาน จัดกิจกรรมแข่งขันตามกลุ่มสาระฯเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดนักเรียนได้รับการประเมิน

ระหว่างบทเรียน หลังจบบทเรียนและบันทึกผลอย่างเป็นระบบ ด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน

คิด วิเคราะห์ ทุกรายวิชาในการประเมินกลางภาค และน าผลการประเมินของแต่ละรายวิชามารวมกับ               

ผลการบันทึกการอ่านในโครงการรักการอ่านเพื่อประมวลผลให้ระดับคุณภาพ 

 

                                  

         

 

    ความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทย 

            นักเรียนฝึกทักษะทางภาษาครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา ท่องบทอาขยาน กิจกรรมรักการอ่านโดยให้

นักเรียนอ่านหนังสือทีส่นใจในหอ้งสมุดแล้วจดบันทึกสาระส าคัญส่งให้ครูประจ าชั้นตรวจสัปดาห์ละ ๑ ครั้งเพื่อ

ติดตามความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียน 



 

                             

           

 

 

 ความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

     จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนได้รับการฝึกทักษะครบทั้ง ๔ ด้าน 

ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น 

ร่วมแสดงละครก าเนิดพระเยซู ร่วมร้องเพลงคริสต์มาส ได้แก่ เพลง jingle bell  เพลง merry chrismasฯลฯ 

จัดแสดงละครนิทานอีสปเป็นภาษาอังกฤษการประกวดคัดลายมือการแข่งขันเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษเนื่องในวันส าคัญต่างๆเช่น เพลง The king in fairy tale นักเรียนแข่งขัน          

การเขียนเรียงความวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรม English Week เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนา

ศักยภาพตามความเหมาะสม 

            ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยส่งครูเข้ารับการอบรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการ

พัฒนาภาษาอังกฤษกับคณะภราดาชาวต่างชาติที่แวะมาเยี่ยมชมกิจการในเครือลาซาลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม

ให้ครู ได้เรียนรู้ทักษะภาษามากขึ้นจากเว็บไซต์ต่างๆเช่น TEPE online, Echo English สนับสนุนให้ครูได้มี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ กับชาวต่างชาติอยู่เสมอ 

เช่น การเข้าค่ายวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษ มีการอบรมครูทั้งครูสอนภาษาอังกฤษและครูกลุ่มสาระฯอื่นๆ  

เชิญคณะครูชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสื่อสาร           

ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและในห้องเรียน ส่งผลให้ครูน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

และสามารถใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับชาวต่างประเทศได้       

นอกจากนี้ โรงเรียนจัดให้มีการทดสอบภาษาต่างประเทศ โดยใช้ชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test 

ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูที่มีความสนใจ ทดสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ชุดข้อสอบ 

Young Learners Placement Test  เพื่อทดสอบความรู้ของผู้สอบด้านไวยากรณ์ ค าศัพท์ และ ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความหมายเชิงอนุมาน(implied meaning) ในภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าสอบต้องมีความรู้ทางภาษา

ทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (form ) และการสื่อความหมาย (meaning)เพื่อสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากข้อสอบ Oxford Online Placement และ Young Learners Placement เป็นข้อสอบที่สามารถ



สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือโดยอ้างอิงจาก The Common 

European Framework of Reference for Language ( CEFR ) 

       

 

 

 

   ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

         ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด จัดแข่งขันการตอบปัญหา  

ทางวิชาการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม STEM ส่งเสริมกระบวนการคิดในการสร้างผลงานในการ

แก้ปัญหา มีการเรียนด้วยกิจกรรมแบบ Learn Education ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นกระบวนการตามโปรแกรมของ 

Learn Education ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท) และสภาการศึกษาคาทอลิก ได้ทดลองใช้สื่อเสมือนจริง ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย 

น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการทดลองเพ่ือเสริมกระบวนการคิด มีการ

บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล มีการประเมินหลังจบบทเรียน มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง

พื้นฐานนักเรียนให้เรียนรู้ทันเพื่อนและเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

                

 

   

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการใช้สื่อช่วย

สอน ใช้สื่อ ICT มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามธรรมชาติของวิชาอย่างหลากหลาย 



นักเรียนได้สร้างผลงาน ช้ินงานตามความสนใจและตามความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสืบค้น

ข้อมูลด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มีห้องสืบค้นข้อมูล ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง จากการปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  

จากแหล่งการเรียนรู้หรือจากสื่อการสอนต่างๆ ที่ครูจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม

ศักยภาพอย่างเต็มที่ โรงเรียนจัดครูเข้ารับการอบรมในการผลิตจัดท าสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ                

ที่ทันสมัย จัดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครู มีการนิเทศการสืบค้นแหล่งเรียนรู้จาก Internet ส่งเสริมให้              

ครูน าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มประเทศไทย 

(STEM EDUCATION THAILAND) ครูจัดกิจกรรมส่งการคิดตามรูปแบบของ STEM  

 

  

 

 

 

 

 

    นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยจัดการเรียนการสอนตามแบบของ 

Learn Education โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการคิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีครูเป็นผู้ดูแล

ให้ค าปรึกษา มีการประเมินผลในแต่ละบทเรียน มีการน าข้อมูลในการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จัดแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์ การท าบัตรอวยพร บัตรเชิญ บัตรส่งความสุข

วันพ่อ-วันแม่แห่งชาต ิ

 

 

   

 

 

 

 



ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ  

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนอย่างต่อเนื่อง  

    - ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนตามธรรมชาติของวิชา  

    - จัดสอนเสริมเพ่ือการสอบและการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกช่วงพักกลางวัน  

 - จัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยโปรแกรมการเรียน 

ของ Learn Education ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖   

 - จัดทดสอบ Pre O-NET เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

 - จัดแข่งขันตอบปัญหาตามกลุ่มสาระ 

                        

       

 

 

 

 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากวัดผลการทดสอบระดับชาติ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการประเมินระดับชาติ O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ

มัธยมศึกษาปีที่ ๖  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. 

และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

                    

 

 

 

 

 

 



๑.๒   คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนมีความ

ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย  มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อประพฤติปฏิบัติตนไม่ขัดต่อ

กฎหมาย  ตระหนักถึงภัยของสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุข โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์

ไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมให้ค าสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬา ดนตรี กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ

ของยาเสพติดจากครูวิทยากรพิเศษและต ารวจ  ด าเนินการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   

ครูและผู้ปกครองมีโอกาสได้พบกันและเรียนรู้พฤติกรรมบุตรหลาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โรงเรียน

ด าเนินการแจ้งพฤติกรรมให้ผู้ปกครองทราบทันท่วงทีและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีทักษะในการด าเนินชีวิต  

ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติตนอยู่ ในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน  มีความเมตตา กรุณา

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ มีจิตสาธารณะ แบ่งปันให้สังคมที่ด้อยกว่า ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของศาสนา ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ได้รับการยกย่องเชิดชู รับเกียรติบัตรประพฤติดีในงานวัน

วิชาการของโรงเรียน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความเคารพ กตัญญูรับฟังค าแนะน าของ

บิดา มารดา ญาติ และผู้ใหญ่ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้บทบาทหน้าที่ของตน เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ไม่กระท าตนให้เป็นที่เดือดร้อนของบิดา มารดา ครู และ

สังคม เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นเกิดความภูมิใจท้องถิ่นของตนเองและรักความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่นและรักษา

ประเพณีที่ดีงามของไทย มีระบบบริการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

  ๑. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย

และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าระดับ

ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระและผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดงานโครงการ กิจกรรม ในแต่ละโครงการมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน              

ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสรุปและสร้างองค์ความรู้เองอย่างหลากหลายตามธรรมชาติของรายวิชา มีการบูรณาการ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น

รูปธรรม ดังนี้ 

 - ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเน้นการเป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 - ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้       
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคล่อง ทักษะการคิด            
ขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนอ่านออก การจัดการเรียนการสอนโดยรวมเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การท างานเป็น
ทีม เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยกิจกรรม STEM และ การสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  Learn Education ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา การสอนด้วยสื่อเสมือนจริงด้วยโปรแกรมการเรียนจาก สสวท. ในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา              
ปีที่ ๔ และการสอนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในชั่วโมง Lab language จัดกิจกรรม
แข่งขันตามกลุ่มสาระเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียน รักการค้นคว้ า และพัฒนาศักยภาพของตนเอง   
อย่างต่อเนื่อง 
                           
 
           
 
 
 
 



                              
 
 
 
 
 - ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดชุมนุม / ชมรม ลูกเสือ -เนตรนารี นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็น
กระบวนการ ได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับครูประจ าชุมนุม / ชมรม จัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน
เช่นกิจกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียน แข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี  ร่วมกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆให้นักเรียน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
                       
 
 
 

 - ด้านความพอเพียงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให้ถอดบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ต้องมี
ความรู้ มีคุณธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีความสมดุล ใน ๔ มิติ ด้านวัตถุ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับการประเมินและได้เป็นศูนย์                 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย 

 
                                  

  

 

                                                        

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

      ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

             โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนทุกคน ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เน้นกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงและผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และน าเสนอผลงานพัฒนาทักษะการคิดการ

ท าโครงงานจัดท าแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ กิจกรรมชุมนุม/

ชมรมส่งเสริมความสามารถและความคิดสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการวิเคราะห์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะดนตรี กีฬา จัดแสดงผลงานทางวิชาการ  ตลาดนัดวิชาการ   น านักเรียนร่วม

แข่งขันด้านวิชาการและทักษะอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก จัดค่ายวิชาการ กิจกรรม                

ทัศนศึกษา ส่งเสริมการสอนที่เน้นกระบวนการ การสอนซ่อมและสอนเสริมส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมโดยให้

ทุกระดับชั้นด าเนินงานให้สัมพันธ์กับวัยของนักเรียน นักเรียนทุกคนท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

                         

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

  

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องท้องถิน่ 

 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่น เรียนรู้จาก

ภูมิปัญญาชาวบ้าน และปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสร้างองค์ความรู้และได้รับการ

ปลูกฝังขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ของท้องถิ่นให้กับตนเอง จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปัญญาไทยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดให้นักเรียนทัศนศึกษาตามโครงการ

เรียนฟรี ๑๕ ปีที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณ 



                           

 

 

 

 
 

นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชน ท้องถิ่น เกิดส านึกรักท้องถิ่นและวัฒนธรรมรากเหง้าของตนเอง                      

จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนน าไป

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

         
    

 

 

 

 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเข้าใจของผู้เรยีนอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ครูด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  มีการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน 

และหลังเรียน อย่างเป็นระบบ ประเมินจากภาระงาน ชิ้นงาน งานกลุ่ม งานรายบุคคล มีการจัดท าเอกสาร

วัดผลประเมินผลและบันทึกผลการประเมินลงในระบบประเมินผลของโรงเรียน ( MAS SCHOOL ) โดยมีการ

ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบจาก             

งานต่างๆ ดังนี้พัฒนาศักยภาพครูพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล  ให้ครูวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ                   

๑ งานวิจัย วัดผลประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                          

  

                        

 

 

 

 
 


