๑
รายละเอียดแนบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Objective๑ : การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
Key result
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/ ภาระงาน
๓
KR๑ –มีโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์
๑.วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และเป้าหมายที่ชัดเจน
๒. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสังคมปัจจุบันที่มคี วามเปลี่ยนแปลง
๓. กำหนดภาพความต้องการร่วมกันกับผูท้ ี่มสี ่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๔. กำหนดวิทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
๕. กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน
๖. กำหนดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา (เช่น PDCA, PAOR, PLC, LESSON
PLAN)
๗.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,
แผนปฏิบัติการ,โครงการ กิจกรรม
๓
KR๒ –มีการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย
๑.โครงสร้างการบริหารงาน
- กลุ่มงานวิชาการ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบุคคล
- กลุ่มงานงบประมาณ
๒.กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
- บันทึกการทำการบ้าน
- บันทึกการอ่านสารฝันสู้ครอบครัว
- คณิตคิดสนุก
- ภาษาไทยวันละคำ
- ภาษาอังกฤษวันละคำ
- วางทุกงานอ่านทุกคน
- เสียงตามสาย
-อ่านไทยให้ผอ.ฟัง
๓.กิจกรรมส่งเสริมทักษะคุณธรรม
- กิจกรรมออมทรัพย์

๒
- กิจกรรมธนาคารขยะ
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์
๔.ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
KR๓ –มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง

KR๔ –มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

๓

๓

➢ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเป็นรูปธรรม
ภายใต้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย
-P ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิ
ราชการตลอดจนวางระบบและปฏิทินการทำงานของบุคลากร
รายเดือนรายปี
-D กิจกรรมขับเคลื่อนปฏิทินตามแผน
-C กิจกรรม สะท้อนผลการนิเทศภายใน การตรวจสอบและ
ประเมินแผนงาน โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
-A กิจกรรม Open house, SRA นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน
• มีเอกสารหลลักฐาน ดังนี้

๑. แผนพัฒนาคุณภาพฯ
๒. แผนปฏิบัติการฯ / โครงการ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
-โครงการนิเทศภายใน
- โครงการพัฒนากระบวนการและการเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
๑. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
๒. ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
หรือภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๓. ให้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สื่อด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อการประชาสัมพันธ์
๔. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่
เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียน และอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ
แก่บุคคล หน่วยงานอื่น ๆ ที่มา ติดต่อหรือมาเยี่ยม

๓

KR๕ –มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ใช้ ICT
และตัดสินใจบนฐานข้อมูล

๓

ชมโรงเรียน
๕. จัดทำวารสาร จุลสาร ข่าวสาร แผ่นพับเพื่อ
เผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวตลอดทั้งความรู้ และ
วิทยาการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การศึกษาแก่
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
๖. ให้บริการการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
โรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบสะดวก
ต่อการใช้บริการ
๗. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร
และนักเรียนที่ได้รับรางวัลทำความดี
๘. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและ
จัดเก็บภาพให้เป็นระบบ
๙. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการ ในงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกรหน้าเสา
ธงในวันที่มกี ารเข้าแถวที่สนามพิธีกรต้อนรับผูม้ า
เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนตลอดจนพิธีกรงาน
สัมพันธ์กับชุมชนที่มาขอใช้บริการ
๑๐. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย
ให้คำปรึกษา และดูแลการจัดรายการของ
คณะกรรมการสภานักเรียนประชาสัมพันธ์
๑๑.ซ่อมแซมบำรุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและ
ระบบเสียงตามสาย
๑๒.ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ
๑๓.จดหมายข่าว
๑๔.เพจโรงเรียน
๑๕.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.โปรแกรม tt.hofp.pp๕๑ (ปพ.๑,ปพ.๒,ปพ.๓)
๒.โปรแกรม e-budget (ระบบรายงานผลการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
๓.ระบบ SET เด็กพิเศษ
๔. ระบบ IEP online เด็กพิเศษ
๕.Thai School Lunch เมนูอาหารกลางวัน

๔

KR๖ –มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

๓

KR๗ –มีการบริหารงบประมาณที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้

๓

๖.School Lunch System ( SLS) รายงานทุพ
โภชนาการ
๗. DMC = ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
๘. EMIS = ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
๙. e-MESystem (ระบบติดตามประเมินผล
อิเล็คทรอนิค)
๑๐. cct.thaieduforal (ระบบปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียน
ยากจน)
๑๑. NISPA (รายงานยาเสพติด)
๑๒. B-OBEC (ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง)
๑๓.school miss
นวัตกรรมของโรงเรียน คือ “NAFAI MODEL”
ภายใต้สโลแกน
“มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม”
-พัฒนากายภาพสถานที่และบุคคล
-พัฒนาการพูด
-พัฒนาทางด้านวิชาการ
-พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยรรม
๑. แผนปฏิบัติราขการ
๒. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)
๓.รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
๔. มีคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส

๕
Objective๒ : ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่สี นองความแตกต่างระหว่างบุคคล
Key result
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/ ภาระงาน
KR๑ –ครู มีข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็น
ครูร้อยละ ๑.แฟ้มสะสมผลงานครู
รายบุคคลและนำมาใช้วางแผนจัดการเรียนรู้
๑๐๐
-วิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล
๒.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.ระบบคัดกรองนักเรียน
KR๒ –ครู มีการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ ครูร้อยละ ๑.วิเคราะห์หลักสูตร
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๑๐๐
๒.แผนการจัดการเรียนรู้
๓.บันทึกหลังการสอน
KR๓** –ครู มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สนอง
ครูร้อยละ ๑. BBL
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๑๐๐
๒. ๕Ef และ
๓. stemศึกษา
๔. open approach
๕. Active Learning
๖.มอนเตสซอรี่
๗.บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
KR๔** –ครู นำผลการประเมินมาพัฒนาผูเ้ รียน ครูร้อยละ ๑.ประเมินผลก่อนเรียน-ระหว่าง
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๑๐๐
เรียน-หลังเรียน
๒.ประเมินผลปลายภาค-ปลายปี
๓.ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
๔.ประเมินพัฒนาการผูเ้ รียน

๖
Objective๓ : การดำเนินการนิเทศภายในที่จริงจังและต่อเนื่อง
Key result
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/ ภาระงาน
KR๑ –ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการ
ครูร้อยละ ๑.ปฏิทินการนิเทศ
สอนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๑๐๐
๒.แบบประเมินห้องเรียน
๓.แบบประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
๔.บันทึกการนิเทศ
๕.การเยี่ยมชั้นเรียน
๖. Moring talk
KR๒ –ครูมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ และมี
ครูร้อยละ ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ
ทักษะความสามารถในการนิเทศ
๑๐๐
๑.วง PLC
๒. Moring talk
๓.ปฏิทินการนิเทศ
๔.แบบประเมินห้องเรียน
๕.แบบประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
๖.บันทึกการนิเทศ
๗.การเยี่ยมชั้นเรียน

๗
Objective๔ : นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
Key result
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/ ภาระงาน
KR๑ -ผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติ
ทุกระดับ (RT,NT,O-NET) อยู่ในลำดับที่ ๑
ของจังหวัดขอนแก่น
๑.๑–ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
-ออกเสียง ๙๐
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ออกเสียง ๘๘.๔๗ -อ่านรู้เรื่อง ๙๓ ทางการเรียน
รู้เรื่อง
-การเรียนการสอนแบบ BBL
- ภาษาไทยวันละคำ
- วางทุกงานอ่านทุกคน
-อ่านไทยให้ผอ.ฟัง
-อ่าน-เขียนคำพื้นฐาน
-พัฒนาการสอนอย่างเข้ม

๑.๒ -ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ไทย๕๓.๐๔ คณิต

-ไทย ๕๕
-คณิต ๖๓

๖๐.๗๒

๑.๓ -ผลการทดสอบนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET)
ไทย๕๒.๘๓ คณิต๒๘ วิทย์๓๖.๑๗ อังกฤษ๒๘

-ไทย ๕๔
-คณิต ๓๐
-วิทย์ ๓๘
-อังกฤษ ๓๐

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- คณิตคิดสนุก
- ภาษาไทยวันละคำ
- วางทุกงานอ่านทุกคน
-อ่านไทยให้ผอ.ฟัง
-อ่าน-เขียนคำพื้นฐาน
-พัฒนาการสอนอย่างเข้ม
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- บันทึกการทำการบ้าน
- บันทึกการอ่านสารฝันสู้
ครอบครัว
- คณิตคิดสนุก
- ภาษาไทยวันละคำ
- ภาษาอังกฤษวันละคำ
- วางทุกงานอ่านทุกคน
- เสียงตามสาย

๘

๑.๓ -ผลการทดสอบนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET)
ไทย๕๘ คณิต๒๕.๓๔ วิทย์๓๓.๖๒ อังกฤษ
๓๓.๓๘

-ไทย ๕๙
-คณิต ๒๗
-วิทย์ ๓๕
-อังกฤษ ๓๕

-อ่านไทยให้ผอ.ฟัง
-พัฒนาการสอนอย่างเข้ม
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- บันทึกการทำการบ้าน
- บันทึกการอ่านสารฝันสู้
ครอบครัว
- คณิตคิดสนุก
- ภาษาไทยวันละคำ
- ภาษาอังกฤษวันละคำ
- วางทุกงานอ่านทุกคน
- เสียงตามสาย
-อ่านไทยให้ผอ.ฟัง
-พัฒนาการสอนอย่างเข้ม
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- บันทึกการทำการบ้าน
- บันทึกการอ่านสารฝันสู้
ครอบครัว
- ภาษาไทยวันละคำ
- วางทุกงานอ่านทุกคน
- เสียงตามสาย
-อ่านไทยให้ผอ.ฟัง
-พัฒนาการสอนอย่างเข้ม
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การสอนแบบ ต่างๆ คือ
๑. BBL
๒. ๕Ef และ
๓. stemศึกษา
๔. open approach
๕. Active Learning

KR๒ –นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
อ่านออก-เขียนได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

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

KR๓ –นักเรียนมีระดับผลการเรียนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ตั้งแต่ ๓ ขึน้
ไป

-ป.๑ร้อยละ ๘๐
-ป.๒ร้อยละ ๘๐
-ป.๓ร้อยละ ๘๐
-ป.๔ร้อยละ ๘๐
-ป.๕ร้อยละ ๘๐
-ป.๖ร้อยละ ๘๐
-ม.๑ ร้อยละ ๘๐
-ม.๒ ร้อยละ ๘๐
-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ ๖.รายงานผลการเรียนปลายภาค/ปลายปี

๙
KR๔** –นักเรียนที่มีความบกพร่องด้าน
การเรียนรูไ้ ด้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ

ร้อยละ ๑๐๐

KR๕** –นักเรียนมีความสามารถสื่อสาร ร้อยละ ๘๐
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวันผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๑.ระบบ SET เด็กพิเศษ
๒.แผน IEP online เด็กพิเศษ
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- ภาษาอังกฤษวันละคำ
- เสียงตามสาย
-คำพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- ประโยชน์ภาษาอังกฤษ

Objective๕ : (เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์/ จุดเน้นเฉพาะโรงเรียน)
Key result
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/ ภาระงาน
สร้างองค์ความรู้สู่หนังสือเล่มเล็ก
๑๐๐
-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- โครงงานกลุ่มสาระต่างๆ
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
- บันทึกการทำการบ้าน
- บันทึกการอ่านสารฝันสู้
ครอบครัว
- คณิตคิดสนุก
- ภาษาไทยวันละคำ
- ภาษาอังกฤษวันละคำ
- วางทุกงานอ่านทุกคน
- เสียงตามสาย
-อ่านไทยให้ผอ.ฟัง
-พัฒนาการสอนอย่างเข้ม

