
๑ 

 

รายละเอียดแนบท้ายค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
Objective๑ : การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑ -มีโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์
และเป้าหมายที่ชัดเจน 

 ระดับคุณภาพ ๓ ๑. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมปัจจุบันที่มี
ความเปลี่ยนแปลง 
๓. ก าหนดภาพความต้องการร่วมกันกับ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
๔.  ก าหนดวิทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  
๕.  ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
๖. ก าหนดระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา PDCA 
๗. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,
แผนปฏิบัติการ,โครงการ กิจกรรม 

KR๒ – มีการท างานเป็นทีมและ
เครือข่าย 

 ระดับคุณภาพ ๓ ๑. มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือแบ่งหน้าที่ในการท างานโดยแต่
ละงานให้มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายการ
ท างานทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร  
๒. มีการประชุมวางแผนในการท างานใน
แ ต่ ล ะ ที ม  เ พ่ื อ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

KR๓ -มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง  

 ระดับคุณภาพ ๓ ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ได้ตระหนักถึงการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จัดท าโครงการประเมินคุณภาพภายใน



๒ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
ของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้  
๑.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าปี 
๘. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

KR๔ -มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์   ระดับคุณภาพ ๓ ๑.  จั ดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ 
แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าวารสารโรงเรียน 
๓. จัดท าเพจของโรงเรียน 
๔. จัดท า Facebook (เพจของโรงเรียน) 
๕. จัดท า Website ของโรงเรียน 
๖. ให้บริการการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ภายในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็น
ระบบ สะดวกต่อการใช้ บริการ 
๗. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล 
ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของ
โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับ
รางวัล การท าความด ี
๘.  บันทึกภาพกิจกรรมต่ าง  ๆ  ของ
โรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ 
๙. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการ ในงาน
กิจกรรมต่ าง  ๆ  ของโรง เรี ยน เมื่ อมี



๓ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
กิจกรรม พิธีกรหน้าเสาธงในกิจกรรมยาม
เช้า พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดู
งานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกร งานพระราช
พิธีและงานสัมพันธ์แก่ชุมชนที่มาขอใช้
บริการ 
 ๑๐. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่าน
เสียงตามสาย ให้ค าปรึกษา และดูแลการ
จัดรายการของคณะกรรมการสภา
นักเรียนประชาสัมพันธ์ 
๑๑ .ซ่ อมแซมบ า รุ ง  รั กษา อุปกรณ์   
เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย  
๑๒.ประเมินสรุปและรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/
โครงการ 
๑๓.ปฏิบัติหน้ าที่ อ่ืน  ๆ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

KR๕ -มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ใช้ ICT 
และตัดสินใจบนฐานข้อมูล 

 ระดับคุณภาพ ๓ มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการงานวิชาการ งาน
กิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ 
การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และ
งานชุมชน โดยใช้ ICT 
- มีระบบข้อมูล School MIS 
- มีระบบข้อมูลนักเรียน DMC 

KR๖ -มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

๑ นวัตกรรม  สถานศึกษาใช้นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา คือ การบริหารโดยใช้
โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น ฐ า น  ( School Based 
Management : SBM) 
๑.  สถานศึ กษามี ระบบการบริ หา ร
โ ร ง เ รี ย นที่ เ น้ น ค ว าม พึ งพอ ใ จของ 
ผู้รับบริการ  



๔ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
๒. มีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจั ดการศึ กษา ไปยั งบุ คลากร ใน
สถานศึกษา  
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในทุกขั้นตอน 

KR๗-มีการบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

 ระดับคุณภาพ ๓ ๑. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ ส อดคล้ อ ง กั บคว ามต้ อ ง ก าร ขอ ง
สถานศึกษา กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเหมาะสม 
๒. วิ เคราะห์แผนการการใช้จ่ ายเงิ น
งบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
๓. ใช้และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ตรง
กับแผนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔. รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ตรงกับ
แผนและเป็นเอกสารการเบิกจ่ ายที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงิน และมีการด าเนินงานอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ต่อเนื่องและสามารถเป็น
แบบอย่างด้านการบริหารงบประมาณได้ 

 
Objective๒ :ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑ -ครูมีข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน ามาใช้วางแผนจัดการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ๑. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดย
เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภูมิหลังทาง
ครอบครัว  ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ค่านิยม  ความสนใจ ความ
ถนัด ศักยภาพ และความต้องการที่
จ าเป็น  ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักเรียน 
๒. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอน   
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Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๒ - ครูมีการจัดกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ๑. ครูมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
หลังสอน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด  
๒. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ระดับชั้น 
๓. ครูมีการบันทึกหลังแผนการสอนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๔. ครูมีการประชุม PLC เพ่ือปรึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ 

KR๓ - ครูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ๑. ครูมีนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ 
จัดการเรียนการสอนตามแนว Active  
Learning  ดังนี้ 
-กระบวนการสอนตามแนว  มอนเตสเซอ
รี่  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (STEM) 
ระดับปฐมวัย 
-กระบวนการสอนตามแนว open 
approach และBBL  ชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ ๑, ๔ 
-กระบวนการสอนตามแนว ๕w๑H ชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่  ๓ 
-กระบวนการสอนตามแนว open 
approach และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
การสรุปองค์ความรู้  รูปแบบ Mind 
Mappingชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๔ 
-การเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นค าถามคิด
วิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ 
-กระบวนการสรุปองค์ความรู้  รูปแบบ 
Mind Mapping  สื่อเทคโนโลยี  สื่อ ICT
วิชาภาษาไทย 
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Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
-กระบวนการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนโฟนิกส์ควบคู่
กับการระบุสีตัวอักษร วิชาภาษาอังกฤษ 
ขับเคลื่อนโดยระบบการนิเทศติดตาม
ประเมินผล  และสพป.ขอนแก่น เขต 1                                                          
( co-Friends) และโครงการกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กส
ศ.)ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาครู
ส าหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

KR๔ - ครูน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูน าบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศทางด้านต่างๆ การสอนซ่อมเสริม 
เป็นต้น 

KR๕ - ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการ
อบรมที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดจัดอบรม หรือการอบรมออนไลน์ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อย่างน้อย  20 ชั่วโมง และมี
การน าผลงาน/นวัตกรรมที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียน อย่างน้อย ๒ อย่าง 

 
Objective๓ :การด าเนินการนิเทศภายในที่จริงจังและต่อเนื่อง 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑  ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน ครูทุกคนอย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

ครูร้อยละ๑๐๐ ๑. สถานศึกษามีแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
๒. ครูมีการวิเคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย 
๓. ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป
กา ร เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็ นส าคัญ  
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Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
การบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ฯลฯ 
๔ .   ค รู มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการ / วิธีจัดการเรียนรู้ของครู 
๕. ครูมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
๖. ครูมีการพัฒนาการใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ 
๗. ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

KR๒ -ครูมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
และมีทักษะความสามารถในการนิเทศ 

คร ูร้อยละ ๑๐๐ ๑. ครูทุกคนมีบันทึกการนิเทศการเรียน
การสอนรายบุคคล 
๒. ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  ซึ่งแบ่งเป็น ๓ วง ได้แก่ 
วงที่ ๑ อนุบาล  วงที่ ๒ ชั้น ป.๑-๓ วงที่ 
๓ ชั้น ป.๔-๖ 
๓.   ครูทุกคนสามารถท าการนิ เทศ 
การสอนได้ 

 
Objective๔ : นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑ -ผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติ
ทุกระดับ (RT,NT, 
O-NET)อยู่ในล าดับที่ ๑ ของจังหวัด
ขอนแก่น 

  

๑๑-ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑(RT)  

รู้เรื่อง ร้อยละ ๗๐ 
ออกเสียง  
ร้อยละ ๗๐ 

๑. จัดท าโครงการพัฒนาการอ่านของผู้เรียน
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดท าสื่อ นวัตกรรม 
ที่ส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมรักการอ่าน 
 ๒. จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  



๘ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
๓. มีการใช้สื่อนวัตกรรมที่หลายหลาย เช่น 
สื่อจากบทเรียน True สื่อจากบทเรียน
Tablet สื่อจาก DLTV น ามาเพ่ิมเติมเสริม
การเรียนรู้  
๔. การจัดท าแผนการเรียนรู้ของครูโดย
พัฒนาแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียน/ พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ข อ ง  BBL Brain based 
Learning เช่น การใช้เพลง เกม การเสนอ
ผังแนวคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบัติสม่ าเสมอ 

๑.๒-ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)  

ภาษาไทย  
ร้อยละ ๕๐ 
คณิตศาสตร์  
ร้อยละ ๕๐ 

 ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ นั ก เ รี ย น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ซึ่งประกอบไป
ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.การสอนซ่อมเสริม/การสอนแบบเข้ม 
๓.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

๑.๓-ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) 

ภาษาไทย  
ร้อยละ ๕๐ 
คณิตศาสตร์  
ร้อยละ ๓๕ 
วิทยาศาสตร์   
ร้อยละ ๓๕ 
ภาษาอังกฤษ   
ร้อยละ ๓๓ 
 

๑. สถานศึกษาจัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เ พ่ือ ให้ ผลการทดสอบทางการศึ กษ า
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ 
๒. สถานศึกษาจัดท าโครงการการพัฒนา
ความสามารถ ในการคิ ดค านวณ คิ ด
วิเคราะห์ ให้กับผู้ เรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  



๙ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
๓. พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
มากขึ้น   
๔. จัดนิทรรศการและการประกวดโครงงาน
นักเรียน เ พ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วย
ความภาคภูมิใจ   
๕. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ให้
มีผลสัมฤทธิ์สู งกว่าระดับประเทศในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

KR๒-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
อ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ป.๑ ร้อยละ ๙๕ 
ป.๒ ร้อยละ ๙๕ 
ป.๓ ร้อยละ ๙๕ 

จัดท าโครงการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมาย โดยจัดท าสื่อ นวัตกรรม ที่
ส่งเสริมการอ่าน  โครงการรักการอ่าน 

KR๓ -นักเรียนมีระดับผลการเรียนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ตั้งแต่ ๓ 
ขึ้นไป 

ป.๑ ร้อยละ ๘๐ 
ป.๒ ร้อยละ ๘๐ 
ป.๓ ร้อยละ ๘๐ 
ป.๔ ร้อยละ ๘๐ 
ป.๕ ร้อยละ ๘๐ 
ป.๖ ร้อยละ ๘๐ 

จัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ในกลุ่ มสาระหลัก ซึ่ งประกอบไปด้ วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
๒. กิจกรรมการสอนแบบเข้ม  
๓. กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัดผลวัดผล
ประเมินผล 
๔. กิจกรรมจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอน 
๕.  กิจกรรมท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๖ . การท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๗.  กิจกรรมโครงงานนักเรียน 

KR๔-นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการ
เรียนรู้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ 

ร้อยละ ๑๐๐ ครูมีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
ท า ง ก า ร เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย น  
ซึ่งสามารถใช้กิจกรรมช่วยเหลือที่ส าคัญ ๗ 
กิจกรรมตามแนวทางระบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาครูที่



๑๐ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
เกี่ยวข้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
๑. การสื่อสารเพื่อส ารวจปัญหาและให้การ
ช่วยเหลือ 
 -  การสร้างสัมพันธภาพ 
 - การส ารวจ/ค้นหาปัญหา 
 - การดูแลช่วยเหลือด้วยการให้
ข้อมูล ให้ก าลังใจ 
๒. กิจกรรมในชั้นเรียน 
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๔. กิจกรรมช่อมเสริม 
๕. กิจกรรมเพื่อนคู่หู จับคู่ buddy 
๖. กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 
๗. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

KR๕-นักเรียนมีความสามารถสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ จัดท าโครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
- กิจกรรภาษาอังกฤษวันละค า 
 ( English today)  
- กิจกรรมภาษาอังกฤษกับชีวิตประจ าวัน 

 
Objective๕ : โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑ พัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ให้
สูงขึ้น/สูงกว่าระดับประเทศ โดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ๑. การประเมินพัฒนาการของนักเรียน
ระดับปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา โดยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทาง               
มอนเตสเซอรี่ 
๒. การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ทักษะและการจัดท ารายงานผลการ
ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(RT)  



๑๑ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
 ๓. การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนา

ทักษะและการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ O-NET และ NT 
๔. การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ทักษะและการประเมินความสามารถการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
๕. ประเมินทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียน 
๖. ประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๗. ประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร 
๘. ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  
ประการ 
๙. กิจกรรมจิตอาสา 

KR๒ สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านอาชีพ
ในการท างาน 
 

ร้อยละ ๘๐ ๑. พัฒนาให้นักเรียนมทีักษะอาชีพทาง
การเกษตร เพ่ือการมีงานท า          
๒. พัฒนาให้นักเรียนมทีักษะอาชีพการ
แปรรูปอาหาร เพ่ือการมีงานท า 
๓. พัฒนาให้นักเรียนมทีักษะอาชีพการ
ถนอมอาหาร เพ่ือการมีงานท า  
๔. พัฒนาให้นักเรียนมทีักษะอาชีพงาน
ฝีมือ เพ่ือการมีงานท า 

KR๓  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ  ภาษาอังกฤษ 
  

ร้อยละ ๘๐ ๑.  พัฒนาให้นักเรียนมทีักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันตามขีดจ ากัดความสามารถ
ของแต่ละระดับชั้น   
๒. พัฒนาให้นักเรียนมทีักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ
ประกอบอาชีพ (มัคคุเทศก์น้อยตามรอย
เมืองพระยืน) 



๑๒ 

 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๔ สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง   
 

ร้อยละ ๘๐ ๑. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง (เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๒. จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง “วงดนตรี
โปงลาง”  เพ่ือฝึกทักษะด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์พ้ืนเมือง  
๓. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
เผยแพร่ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง “ฟ้อนบูชาหลวงพ่อพระยืนมิ่ง
มงคล”) สู่การสืบสานและด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมตามบริบทของท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

Objective๑ : การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

Key result ระดับคุณภาพ รายละเอียดค่าเป้าหมาย 
KR๑ – มี
โครงสร้างการ
บริหาร วิสัยทัศน์
และเป้าหมายที่
ชัดเจน 
 

๓ - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ 
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

๒ – มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของศึกษาที่ชัดเจนมี 
ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๑ – มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของศึกษาที่ชัดเจนมี 
ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

KR๒ –มีการ
ท างานเป็นทีมและ
เครือข่าย 

๓ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ การมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน ด้วยวิธีสร้าง
การรับรู้ มุมมอง สร้างบรรยากาศแบบมีส่วนร่วม มีการอภิปรายอย่าง
เปิดเผย มีอิสรภาพ เสรีภาพในการท างาน มีการตัดสินใจด้วยความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ เมื่อมีปัญหาต้องแก้ปัญหาร่วมกัน และมีการ
เสริมสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 

๒ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ การมอบหมายงาน  การปฏิบัติงาน ด้วยวิธี
สร้างการรับรู้ มุมมอง สร้างบรรยากาศแบบมีส่วนร่วม มีการอภิปราย
อย่างเปิดเผย มีการตัดสินใจด้วยความคิดเห็นส่วนใหญ่ เมื่อมีปัญหา 



๑๕ 

 

Key result ระดับคุณภาพ รายละเอียดค่าเป้าหมาย 
  ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน และมีการเสริมสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 

๑ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ การมอบหมายงาน  การปฏิบัติงาน ด้วยวิธี
สร้างการรับรู้ มุมมอง สร้างบรรยากาศแบบมีส่วนร่วม มีการอภิปราย
อย่างเปิดเผย และมีการเสริมสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 

KR๓ –มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง 
 

๓ - ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป โดยมี
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น มี
ความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามรรถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด 
- ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไปโดยมีการวางแผน การด าเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป โดยมีการวิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจาก
สภาพจริงในทุกขั้นตอน 
- ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
วางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

๒ - ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  โดยมี
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น มี
ความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามรรถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน 
 



๑๖ 

 

Key result ระดับคุณภาพ รายละเอียดค่าเป้าหมาย 
  - ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษาอยู่ในระดับดี โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน 
การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
- ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกขั้นตอน 
- ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับดี  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ
และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
- ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมี
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น มี
ความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามรรถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน 
- ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการวางแผน การด าเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๑ - ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการวิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจาก
สภาพจริงในทุกขั้นตอน 
- ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับปานกลาง  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง 



๑๗ 

 

Key result ระดับคุณภาพ รายละเอียดค่าเป้าหมาย 
  ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง

ดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

KR๔ –มีการ
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

๓ ให้บริการผู้มาติดต่อ จัดท าสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อ
ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน สร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

๒ ให้บริการผู้มาติดต่อ จัดท าสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อ 
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

๑ ให้บริการผู้มาติดต่อ จัดท าสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ด้านการศึกษา ผ่านสื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

KR๕ –มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ใช้ ICT และ
ตัดสินใจบน
ฐานข้อมูล 

๓ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานวิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ 
และงานชุมชน ครบทุกงานโดยใช้ ICT  

๒ มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการในบางงานโดยใช้ ICT 
๑ มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการแต่ไม่ใช้ ICT 

KR๖ –มีนวัตกรรม
ในการบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 

- - 

KR๗ –มีการ
บริหาร
งบประมาณท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
 

๓ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เหมาะสม, วิเคราะห์
แผนการการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า,ใช้และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ตรงกับแผนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้,รายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ตรงกับแผนและเป็นเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง, 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และมีการ
ด าเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่าง
ด้านการบริหารงบประมาณได้ 

 

 



๑๘ 

 

Key result ระดับคุณภาพ รายละเอียดค่าเป้าหมาย 
 ๒ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เหมาะสม, วิเคราะห์
แผนการการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า,ใช้และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ตรงกับแผนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้,รายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ตรงกับแผนและเป็นเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง, 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และมีการ
ด าเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส 

๑ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เหมาะสม, วิเคราะห์
แผนการการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า,ใช้และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ตรงกับแผนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้,รายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ตรงกับแผนและเป็นเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง, 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 

 

 

 

 


