
 
 

    รายละเอียดแนบท้ายค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

Objective ๑ : การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

  Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑ –มีโครงสร้าง 
การบริหาร วิสัยทัศน์
และเป้าหมายที่ชัดเจน 

คุณภาพระดับ ๓ 
 

๑. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง 
๓. ก าหนดภาพความต้องการร่วมกันกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๔. ก าหนดวิทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  
๕. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
๖. ก าหนดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  
(เช่น PDCA,PAOR,PLC,LESSON PLAN) 
๗.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,แผนปฏิบัติการ
,โครงการ กิจกรรม 

KR๒ –มีการท างาน 
เป็นทีมและเครือข่าย 

คุณภาพระดับ ๓ 
 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
๒.ก ากับ/ติดตามการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
๓.สรุปผล/รายงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 

KR๓ –มีระบบการ
ประกันคุณภาพภาย 
ในที่เข้มแข็ง 

คุณภาพระดับ ๓ 
  

- ประชุมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  เป้าประสงคแ์ละมาตรฐานของ 
  สถานศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ 
   ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
  ทางการเรียนด้าน RT,NT,ONET 
- จัดท าโครงการพาน้องเข้าวัด 
  ปฏิบัติธรรม 
- การนิเทศภายใน 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
- ก ากับ ติดตามและนิเทศ 
 - การบริหารด้วยวงจรคุณภาพ 
- จัดท ารายงานSAR เสนอต่อ 
   สาธารณชนและรายงานต้นสังกัด 
   ตามล าดับ 
 
 



 
 

KR๔ –มีการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ 

คุณภาพระดับ ๓ 
 

1. จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
2. ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหรือภายนอก
โรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
3. ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สื่อด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องใน
ระดับโรงเรียน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคล 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มาติดต่อ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
5. จัดท าวารสาร จุลสาร ข่าวสาร แผ่นพับ เพ่ือเผยแพร่
ข่าวความเคลื่อนไหว ตลอดทั้งความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 
6. ให้บริการการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงเรียน 
และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้ บริการ 
7. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนที่
ได้รับรางวัล ท าความดี 
8. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และจัดเก็บ
ภาพให้เป็นระบบ 
9. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการ ในงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกรหน้าเสาธงในวันที่มีการ
เข้าแถวที่สนาม พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
โรงเรียน ตลอดจนพิธีกร งานสัมพันธ์กับชุมชนที่มาขอใช้
บริการ 
 10. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้
ค าปรึกษา และดูแลการจัดรายการของคณะกรรมการสภา
นักเรียนประชาสัมพันธ์ 
11.ซ่อมแซมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบ
เสียงตามสาย  
12.ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KR๕ –มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ ใช้ ICT และ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูล 

คุณภาพระดับ ๓ 
 

๑.จัดหาระบบ Internet ความเร็วสูงให้เพียงพอต่อการใช้
งาน 
๒.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน ICT ตาม
ภาระหน้าที่ตนเอง เช่น DMC เป็นต้น 
๓.โครงการอบรมครูและบุคลากรด้านการใช้สื่อ ICT  
๔.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ศึกษาเรียนรู้ 
เกี่ยวกับ ICT อย่างต่ า คนละ ๑ ครั้ง ต่อภาคเรียน 
๕.รวบรวมข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน 
๖.วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

KR๖ –มีนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๑ นวัตกรรม 
 

 การท างานอย่างเป็นเครือข่าย(Network Working 
:NW)   
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และร่วมกันท างานเพ่ือผลักดันการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

KR๗ –มีการบริหาร
งบประมาณท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

คุณภาพระดับ ๒ 
 

๑.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒.แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานการเงิน,พัสดุ,
งบประมาณ 
๓.จัดท าเอกสารการเงิน ,พัสดุ ถูกต้องเรียบร้อย ตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและพัสดุ 
๓.มีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง 

 

Objective ๒ : ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 

KR๑ –คร ูมีข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และน ามาใช้วางแผนจัดการเรียนรู้ 

ครรู้อยละ 
๑๐๐ 

๑.คัดกรองนักเรียนรายบุคล 
๒.แบบบันทึกรายบุคคล 
๓.แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 
๔.แบบบันทึกสุขภาพ 
๕.แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

KR๒ –คร ูมีการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ครรู้อยละ 
๑๐๐ 

๑.วิเคราะห์หลักสูตร 
๒.จัดท าแผนการเรียนรู้ 
๓.จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
๔.วิเคราะห์ จัดกลุ่มผู้เรียน เพ่ือการสร้างสื่อ /
นวัตกรรม ตามสภาพผู้เรียน 

KR๓ – ครูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ครรู้อยละ  
๘๐ 

๑.ศึกษา วิเคราะห์ เนื้อหาที่สอน 
๒.จัดหาสื่อการเรียนการ 
๓.สร้างนวัตกรรมตามความเหมาะสมระหว่าง
บุคคล  
 
 
 



 
 

KR๔ – ครูน าผลการประเมินพัฒนาผู้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ครูร้อยละ  
๘๐ 

๑.ท าเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ผู้เรียน 
๒.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแผน 
๓.ติดตาม ประเมินผล 

KR๕ – ครูมีการพัฒนาตนเอง ครูร้อยละ  
๘๐ 

เข้ารับการอบรม สัมมนา อย่างน้อย ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 

Objective ๓ : การด าเนินการนิเทศภายในที่จริงจังและต่อเนื่อง 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑ –ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา ก าหนดปฏิทินนิเทศ 
๒.ก ากับ/ติดตามการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา 
๓.สรุปผล/รายงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา 

KR๒ –ครูมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และมีทักษะ
ความสามารถในการนิเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ๑.มีแบบบันทึกการนิเทศ 
๒.มีปฏิทินนิเทศ 
๓.มี PLC หลังการนิเทศ ตามปฏิทิน PLC  
๔.เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 
 

 

Objective ๔ : นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 

KR๑ -ผลการทดสอบนักเรียน
ระดับชาติทุกระดับ (RT,NT,O-NET) 
อยู่ในล าดับที่ ๑ ของจังหวัด
ขอนแก่น   

  

๑.๑–ผลการทดสอบนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)  

การอ่านออกเสียง ๘๐.๐๐ 
การอ่านรู้เรื่อง     ๘๐.๐๐ 

๑.สอนเสริม 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สอนเสริม,ใช้สื่อ Online,พ่ีสอนน้อง) 

๑.๒ –ผลการทดสอบนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  (NT)  

ความสามารถดา้นภาษาไทย  
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ ๓๓.๙๐ 
ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ ๒๗.๐๐ 

๑.สอนเสริม 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สอนเสริม,ใช้สื่อ Online,พ่ีสอนน้อง) 

๑.๓ –ผลการทดสอบนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET)  

วิชาภาษาไทย  ค่าเฉลี่ย  ๔๙ 
วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลีย่ ๒๘ 
วิชาวิทยาศาสตร์  ค่าเฉลี่ย ๓๔ 
วิชาภาษาอังกฤษ  ค่าเฉลี่ย ๒๘ 

๑.สอนเสริม 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สอนเสริม,ใช้สื่อ Online,พ่ีสอนน้อง,สอน
ติวระดับกลุ่มสถานศึกษา) 
 
 



 
 

๑.๔ –ผลการทดสอบนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) 

วิชาภาษาไทย  ค่าเฉลี่ย  ๔๙ 
วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลีย่ ๒๕ 
วิชาวิทยาศาสตร์  ค่าเฉลี่ย ๓๒ 
วิชาภาษาอังกฤษ  ค่าเฉลี่ย ๒๘ 

๑.สอนเสริม 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(สอนเสริม,ใช้สื่อ Online,พ่ีสอนน้อง,สอน
ติวระดับกลุ่มสถานศึกษา) 

KR๒ –นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑-๓ อ่านออก เขียนได้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด  

ป.๑ ร้อยละ  ๘๐ 
ป.๒ ร้อยละ  ๘๐ 
ป.๓ ร้อยละ  ๘๐ 

๑.สอนเสริม 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สอนเสริม,ใช้สื่อ Online,พ่ีสอนน้อง,สอน
ติวระดับกลุ่มสถานศึกษา) 

KR๓ –นักเรียนมีระดับผลการเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
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 
ม.๑ ร้อยละ  ๘๐ 
ม.๒ ร้อยละ  ๘๐ 
ม.๓ ร้อยละ  ๘๐ 

๑.สอนเสริม 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สอนเสริม,ใช้สื่อ Online,พ่ีสอนน้อง,สอน
ติวระดับกลุ่มสถานศึกษา) 
 
 
 
 

KR๔** –นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ ๘๐ ๑.คัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
๒.หาสื่อการเรียนการสอน ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
๓.จัดการเรียนการสอน ตามแผน IEP 
๔.ติดตาม ประเมินผล ตามสภาพความเป็น
จริง 

KR๕** –นักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ  ๗๕ ๑.สอนเสริม 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สอนเสริม,ใช้สื่อ Online,พ่ีสอนน้อง,
ภาษาอังกฤษวันละค า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Objective ๕ :  (เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์/ จุดเน้นเฉพาะโรงเรียน) 
Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 

KR๑ - จัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ  
         เพ่ือการมีงานท า 

ร้อยละ  ๘๐ ๑.วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.จัดท าหลักสูตรรายวิชา การงานอาชีพ ใน
ระดับประถมศึกษา 
๓.หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา สอนวิชาชีพตาม
แผนการจัดการศึกษา ๓ ปี รวม ๖ ภาคเรียน 
๓.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
๔.ติดตาม ประเมินผล ทุกภาคเรียน 
 

KR๒ –การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  ๘๐ ๑.วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
๒.บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
๓.ติดตามการยี่ยมบ้าน 
๔.จัดหาทุนการศึกษา 
๕.คัดกรองรายบุคคล 
๖.ครDูARE ในสถานศึกษา  

 


