** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 11. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
-------- ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. คำนิยาม :
:: นักเรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชา หมายถึง คะแนนสอบรายบุคคลของนักเรียน จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
4. วิธีการคำนวณ :
:: (จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการสอบ O-NET ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป) / จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบ X 100
* ทั้งนี้ให้คำนวณแต่ละวิชา
5. เป้าหมาย : 34 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 50.00 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ทุกโรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพระนคร ได้ดำเนินการสอบโอเน็ต ใน 4 รายวิชา ได้แก่
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสทศ. จะประกาศผลสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบฯ (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ดังนี้
วิชาภาษาไทย เท่ากับ 59.28
วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 30.53
วิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 38.51
วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 52.69
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบฯ (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ดังนี้
วิชาภาษาไทย เท่ากับ 59.28
วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 30.53
วิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 38.51
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพระนครทั้ง 4 วิชา มีดังนี้
ภาษาไทย 59.28 คณิตศาสตร์ 30.53 วิทยาศาสตร์ 38.51 ภาษาอังกฤษ เท่ากับ 52.69 ซึ่งใน 3 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศ
ทั้งนี้ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลคะแนนแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ดังนี้ ภาษาไทย ร้อยละ 69.70 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ
46.21 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 6.82 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 18.18
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: 1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ได้รับความช่วยเหลือจากคณะครูในการสอนเสริมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างเต็มความสามารถ
3. ผู้ปกครองให้ความสำคัญ ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการสอนเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: 1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมสอนเสริมในบางครั้งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้
1.2 นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน
1.3 นักเรียนขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ในการทำข้อสอบ
2. ด้านครูผู้สอน
2.1 ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ในการสอนเสริม เนื่องจากมีการโอน ย้าย เกษียณ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการสอนเสริมความรู้ให้นักเรียน
2.2 ครูมีภาระงานที่รับผิดชอบมากมายนอกเหนือจากงานสอน ทำให้ทุ่มเทในงานสอนได้ไม่เต็มที่
3. ด้านผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อม
3.1 ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ในการดูแลติดตามนักเรียน เช่น ติดตามภาระงาน หรือ การบ้านของนักเรียน
3.2 ห้องเรียนขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่เต็มศักยภาพ
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน (สทศ.)
2. รูปภาพการสอนเสริมแบบเข้มในสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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