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บทที ่ 1 
สภาพทัว่ไปของโรงเรียน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
1.  เขตบริการของโรงเรียน 

 

 เขตบริการของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน เป็นเขตพื้นท่ีการปกครองของเทศบาลนครขอนแก่นโดย
มีพื้นท่ีทิศเหนือจดถนนประชาสโมสร  ทิศใตจ้ดถนนศรีจนัทร์ ทิศตะวนัออกจดถนนชาตะผดุง 
และทิศตะวนัตกจดถนนมิตรภาพ   
 

2. ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  
 

ตารางที ่ 1  แสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาจ าแนกรายช้ันและเพศ ปีการศึกษา 2558 
 
 

ช้ันเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 16 352 413 765  

มัธยมศึกษาที่ที ่2 15 310 395 705  

มัธยมศึกษาปีที ่3 15 361 340 701  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 46 1023 1148 2171  

มัธยมศึกษาปีที ่4 19 299 460 759  

มัธยมศึกษาที่ที ่5 19 326 426 752  

มัธยมศึกษาปีที ่6 20 365 553 918  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 58 990 1439 2429  

รวมทั้งหมด 104 2013 2587 4600  

 
หมายเหตุ   ข้อมูล 10 มิถุนายน  2558 
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ตารางที ่ 2   แสดงข้อมูลเด็กพกิาร เด็กด้อยโอกาส  
 

             ระดับ นักเรียนพกิาร นักเรียนด้อยโอกาส รวม
ทั้งส้ิน  ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาตอนต้น - 2 2 - - - 2 

มัธยมศึกษาตอนปลาย - 3 3 - - - 3 

รวม 
- 5 5 - - - 5 

 

หมายเหตุ  ขอ้มูล 10 มิถุนายน  2558 

ตารางที ่ 3   แสดงข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   

ก.  จ  าแนกตามวุฒิ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี อนุ 

ปริญญา 
ต ่ากว่า 
อนุ ฯ 

รวม 

2 96 - 131 1  230 
                หมายเหตุ ไม่รวมลูกจา้งชัว่คราว 
 
   ข.  จ  าแนกตามวิทยฐานะ 
ครูอตัราจ้าง พนักงาน

ราชการ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

 2 3 14 21 190 230 
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ตารางที ่ 4  แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพยีงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พืน้ฐาน 
 

รายการ จ านวน 
ท่ีมี 

จ านวน 
ท่ีควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 
(เกณฑ์การวเิคราะห์ความขาด) 

อาคารเรียน (หลงั) 7 9 -2 หอ้งเรียนจริงเม่ือหกัลบ
หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ โรงเรียนมี
หอ้งเรียนจริงเพียง 90 ห้องเรียน 

 หอ้งเรียน (ห้อง) 90 104 14 

อาคารประกอบ     
 หอ้งส้วม  
-นกัเรียนชาย 
-นกัเรียนหญิง 

 
23 
27 

 
57 
135 

 
-34 

-108 

 
นร.ชาย  ส้วม 3 ท่ี ต่อ 100  คน 
นร.หญิง ส้วม 5 ท่ี ต่อ100  คน 

 บา้นพกัครู (หลงั) 10 10 0 รวมบา้นพกัขา้ง รร.แก่นนคร 
สภาพควรร้ือ 8 หลงั 

 อาคารฝึกงาน (หลงั) 7 หน่วย 10 หน่วย -3  
 อาคารอเนกประสงค ์(หลงั) 1 1 0 
 หอประชุม (หลงั) 1 1 0 

 
 
 3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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 4.  ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 
ส่วนที่ 1  ผลการประเมินตามมาตรฐาน 18 มาตรฐานของ สมศ.ปีการศึกษา 2549 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2549 
ด้านผู้เรียน (ระดับปฐมวยั) ด้านผู้เรียน (ระดับประถม-มัธยม) 

มฐ.
1 

มฐ.
4 

มฐ.
5 

มฐ.
6 

มฐ.
9 

มฐ.
10 

มฐ.
12 

มฐ.
1 

มฐ.
4 

มฐ.
5 

มฐ.
6 

มฐ.
9 

มฐ.
10 

มฐ.
12 

- - - - - - - 3.7 3.75 3.87 3.85 3.51 3.81 387 

ด้านครู ด้านผู้บริหาร เฉลีย่ ผลการ
ประเมิน มฐ.22 มฐ.24 มฐ.13 มฐ.14 มฐ.18 มฐ.20 มฐ.25 

3.77 3.67 395 3.78 3.76 4.00 4.00 3.80 ระดับดีมาก 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2554 
 

มฐ.
1 

มฐ.
2 

มฐ.
3 

มฐ.
4 

มฐ. 
5 

มฐ. 
6 

มฐ.
7 

มฐ.
8 

มฐ.
9 

มฐ.
10 

มฐ.
11 

มฐ.
12 

9.53 9.39 9.38 9.21 11.65 10 5 5 5 5 5 5 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ สรุปผลการประเมิน 

100 89.16 ระดับดีมาก 

 

ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา  
1.  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไดด้ าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชากรวยัเรียน กลุ่มอาย ุ

12- 17 ปี  เขา้เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา  2557-58  ดงัน้ี 
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ตารางที ่10  แสดงจ านวนประชากรวยัเรียน กลุ่มอาย ุ 12-17  ปี  ท่ีเขา้ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     
       ถึง ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2557  (ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา)  
 

กลุ่มอายุ ประชากร เข้าเรียน ร้อยละ 

อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 221 221 100 

อายุ 15 – 17  ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 307 289 94.13 

รวม 528 510 96.59 
 

หมายเหตุ  ประชาการพ้ืนท่ีบริการอาย ุ12-14ปี ประมาณการจากจ านวนนกัเรียนในพ้ืนท่ีบริการท่ีสมคัรเขา้เรียน ม.1 ส่วนขอ้มูล
ประชากรในพ้ืนท่ีบริการอาย ุ15-17 ปี ประมาณการจากนกัเรียนในพ้ืนท่ีบริการท่ีศึกษาในระดบัม.4  
 

 จากตารางดา้นสิทธิและโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนสามารถจดัการศึกษาตอบสนองความตอ้งการ
ของประชากรในพื้นท่ีบริการได ้100% ในระดบัมธัยมศึกษปีท่ี 1 และร้อยละ 94.13 ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 ทั้ งน้ีเพราะนักเรียนส่วนหน่ึงได้ยา้ยสถานศึกษาไปศึกษาต่อในท่ีอ่ืน เช่นการอาชีวศึกษาหรือการ
มธัยมศึกษาในจงัหวดัอ่ืนหรือต่างประเทศ  
 
 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณธรรม โดยพฒันาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  ในปีการศึกษา 
2558  ไดด้ าเนินการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 6  ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที่   11   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนทุกระดบัชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
 
กลลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่

เข้าวดัผลทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

จ า น ว น
นักเรียนที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

1.ภาษาไทย 4,606 4,514 92 98.01 
2.คณติศาสตร์ 4,606 4,385 221 95.20 
3.วทิยาศาสตร์ 4,606 4,311 295 93.60 
4.สังคมศึกษาฯ 4,606 4,511 95 97.93 
5.สุขศึกษาฯ 4,606 4,562 44 99.04 
6.ศิลปะ 4,606 4,521 85 98.15 
7.การงานอาชีพฯ 4,606 4,480 126 97.26 
8.ภาษาต่างประเทศ 4,606 4,500 106 97.69 
 

ตารางที่   12   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนทุกระดบัชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555 (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
 
กลลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่

เข้าวดัผลทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

จ า น ว น
นักเรียนที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

1.ภาษาไทย 4,513 4,193 120 97.21 
2.คณติศาสตร์ 4,513 4,325 188 95.83 
3.วทิยาศาสตร์ 4,513 4,221 292 93.52 
4.สังคมศึกษาฯ 4,513 4,407 106 97.65 
5.สุขศึกษาฯ 4,513 4,430 83 98.16 
6.ศิลปะ 4,513 4,438 75 98.33 
7.การงานอาชีพฯ 4,513 4,329 184 95.92 
8.ภาษาต่างประเทศ 4,513 4,287 226 94.99 
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ส่วนที ่3  ปัญหา/ความต้องการพฒันา  

                3.1.   สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนโดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ของการด าเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจดัการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ไดด้งัน้ี   
 

1. ปัญหาด้านการขาดแคลนอตัราก าลงัครู  
ตารางที ่ 13 อตัราก าลงัครูในโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครู 
ตาม จ.18 

ช่ัวโมงสอน
เฉลีย่ 

จ านวนครู 
ขาด,เกนิ 

ความต้องการ
ครู 

บริหารการศึกษา 5 - - - 

ภาษาไทย 19 15 -2 2 

คณติศาสตร์ 41 12 -1 1 

วทิยาศาสตร์ 47 14 -1 1 

สังคมศึกษา 30 13 -2 2 

สุขศึกษา 17 13 -1 1 

ศิลปะ 10 13 - - 

การงานและเทคโนโลย ี 20 14 - - 

ภาษาต่างประเทศ 36 15 -2 -2 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน+แนะแนว 9 10 - - 

รวมผู้สอน 234 13 -9 9 

รวมบริหาร+ผู้สอน 239    
หมายเหตุ  ขอ้มูล 3 กรกฎาคม 2558 
 

                  2.  ปัญหาการขาดปัจจัยพืน้ฐาน 
                        โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยงัมีปัญหาการขาดปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น   เช่น ปัญหาขาด
แคลนแหล่งพลงังานส ารอง อาคารเรียน หอ้งน ้า หอ้งส้วม สนามกีฬาในร่ม รวมทั้งครุภณัฑ ์ส่ือ วสัดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เช่น  โต๊ะ เกา้อ้ีนกัเรียน ครุภณัฑ์การศึกษา  ห้องปฏิบติัการทาง
วทิยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นตน้  
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                 3.   ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

จากความเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมท่ีมุ่งเนน้ดา้นเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิดค่านิยมในเชิง
วตัถุนิยม บริโภคนิยม  รวมทั้ งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีมาก แต่ใช้ประโยชน์ไม่ถูกทาง 
ก่อให้เกิดผลเสีย ประเพณี วฒันธรรมไทยท่ีดีงามถูกละเลย พฤติกรรมเบ่ียงเบน  ผิดแผกจากครรลองท่ีควร
เป็น เยาวชนขาดแบบอยา่งท่ีดี สถาบนัครอบครัวอ่อนแอ รวมทั้งสถาบนัทางสังคมขาดความเขม้แข็ง  ส่งผล
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น หนีเรียน การออกกลางคัน การเสพสารเสพติด  และการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เป็นตน้ 
              4.  ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
                   จากการวเิคราะห์ขอ้มูล  โรงเรียนมีขอ้จ ากดัดา้นบริการพื้นฐานท่ีไม่เพียงพอ เช่น การขาดแคลน
หอ้งเรียน ขาดแคลนหอ้งปฏิบติัการ  ต่าง ๆ ประกอบกบัการจดันกัเรียนต่อหอ้งจ านวนมากท าใหก้ารพฒันา
กิจกรรมการเรียนในห้องเรียนเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ท าใหป้ระสิทธิภาพการเรียนการสอนไม่กา้วหนา้
เท่าท่ีควรจะเป็นซ่ึงในเร่ืองน้ีฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการแกไ้ขโดยเร่ิมรับนกัเรียนต่อหอ้งใหล้ดลงและวางแผน
ลดจ านวนห้องเรียนลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรภายในท่ีมีอยูเ่พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนใหดี้ข้ึน 
      นอกจากน้ีจากการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555-57  
พบขอ้มูลดงัน้ี 
 ตารางที่    14   แสดงผลการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2555-2557  (การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติONET&NT) 
 

วชิา ม.3(ONET&NT) ม.6(ONET) 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ภาษาไทย 63.21 63.21 41.82 57.91 57.91 62.93 

คณติศาสตร์ 34.62 34.62 43.07 31.55 31.55 33.01 

วทิยาศาสตร์ 45.92 45.92 51.89 39.32 39.32 39.39 

ภาษาองักฤษ 38.62 38.62 35.85 30.68 30.58 33.52 

สังคมศึกษา 59.29 59.29 53.65 42.27 42.27 44.69 

สุขศึกษาฯ 65.18 65.18 66.49 59.93 59.93 60.04 

ศิลปศึกษา 51.57 51.57 52.25 35.50 35.50 39.52 

การงานอาชีพฯ 57.46 57.46 52.61 50.58 50.58 55.31 
 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 10 

 
  จากตารางพบว่า นักเรียนระดับชั้ น ม.3 มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียของ
คะแนนเกือบทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ยกเวน้วิชาคณิตศาสตร์   ส่วนระดบัชั้น ม.6  มีคะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึนเกือบทุกรายวิชายกเวน้รายวิชาการงานอาชีพฯ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่โรงเรียนยงัมีปัญหาในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาในบางสาขาวชิา จ าเป็นตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 
 

ส่วนที ่4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงานบังคบับัญชา 
 
1.ยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ี ใน 5 กลุ่มอาชีพ
ใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัได ้ ใน 5 ภูมิภาคหลกัของโลก 
วสัิยทัศน์   

ภายในปี  2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลกัท่ีทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพฒันา
ทรัพยากรบุคลากรของชาติ   เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดี สร้างความมัง่คัง่ทางดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คง
ทางสังคมใหก้บัประเทศ  ดว้ยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และศกัยภาพของประเทศ 
ภารกจิ 

พฒันา ยกระดบั และจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ี
สามารถสร้างรายได้ท่ีมัง่คัง่และมัน่คง เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีวินัย เป่ียมไปดว้ยคุณธรรมจริยธรรมมีส านึก
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 
หลกัการพืน้ฐาน 

• ค านึงถึงศกัยภาพและบริบทรอบๆ ตวัผูเ้รียน 
• พฒันาและยกระดบัองคค์วามรู้และกระบวนการเรียนการสอน ใหท้ดัเทียมอารยะประเทศ ดว้ยการ

บริหารจดัการและเทคโนโลยสีมยัใหม ่
• มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัศกัยภาพในการท างานใหก้บั

บุคลากรคนไทย ใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
ศักยภาพ 

• ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ 
• ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภาพของศิลป วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
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แท่งหลกัสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ 

• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น เกษตรกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น อุตสาหกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น พาณิชยกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น ความคิดสร้างสรรค ์
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น บริหารจดัการและการบริการ 

วธีิการบริหารและการจัดการ 

1. ก าหนดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละแท่งหลกัสูตรใหม่ ของแต่ละแท่งอุตสาหกรรม 
2. มหาวิทยาลยั ก าหนดหลกัสูตรดา้นวิชาการและการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละ

แท่งหลกัสูตรใหม่ 
3. ระดบัอาชีวศึกษา ก าหนดหลกัสูตรดา้นปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละแท่ง

หลกัสูตรใหม่ 
4. มหาวิทยาลยั อาชีวศึกษาและผูป้ระกอบการร่วมพฒันาหลกัสูตรใหม่ให้แก่ สพฐ เพื่อเช่ือมโยง

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั โดยค านึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานท าของผูเ้รียน
ท่ีแทจ้ริง    

5. ฝึกอบรมและคดัสรรผูเ้ช่ียวชาญจากภายในและภายนอกเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน 
6. พฒันาระบบและน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมยัใหม่มาใชใ้นการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ

เทียบเท่าในระดบัสากล 
7. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อให้เกิดการท างานแบบ      

บูรณาการ 
8. จดัตั้งกองทุนตั้งตวัและมีศูนยเ์พาะบ่มผูป้ระกอบอาชีพเพื่อสนบัสนุนการสร้างงานและการประกอบ

อาชีพของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
9. สร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน นกัวิจยั สถาบนัการศึกษาและเครือข่ายภายใน

และภายนอก 
10. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได ้ไดต้ั้งแต่ขณะเรียน 
11. เพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานท่ีควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ และ

ภาษาต่างประเทศ 
12. มอบให้มหาวิทยาลยัเขา้ร่วมท าหน้าท่ีจดัท าแผนยุทศาสตร์พฒันาจงัหวดัท่ีค านึงถึง ศกัยภาพของ

พื้นท่ี ในแต่ละจงัหวดัโดยแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ รับผิดชอบในระดบัจงัหวดั และภูมิภาค รวมถึง



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 12 

 
รับผิดชอบในการเขา้ร่วมพฒันายุทธศาสตร์ในแต่ละดา้นของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
การเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั ของโลก 

 
2.กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
วสัิยทัศน์  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองคก์รหลกัขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล และสูงเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในปี 2563  
พนัธกจิ  

พฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษา อยา่งมี
คุณภาพโดยเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นสาคญั เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาสู่คุณภาพระดบัสากล  
ค่านิยมองค์กร  

องคก์รท่ีมีชีวิต พร้อมจิตเอ้ืออาทร มีอาภรณ์คือความขยนั ใจยดึมัน่หลกัยติุธรรม  
เป้าประสงค์  

1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  
2.  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อยา่งมีคุณภาพทัว่ถึง และเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ตามศกัยภาพ  
4.  สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความเขม้แขง็ตามหลกัธรรมาภิบาลและเป็น

กลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล  
5. การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาคุณภาพครูและ

บุคลากรมีความปลอดภยัและมัน่คง 
กลยุทธ์  

จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด กลยทุธ ์
ปีงบประมาณ 2555 จานวน 6 กลยทุธ ์ดงัต่อไปน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันา เตม็

ตามศกัยภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอน ไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทาง

การศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 6 พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
3.กลยุทธ์ของ สพม.25 
 วสัิยทัศน์ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต25 เป็นองคก์รคุณภาพมุ่งพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
มาตรฐานสากล พร้อมกา้วสู่อาเซียนบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 
1.พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้น

เทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทยและวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
3.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตาม

ศกัยภาพ 
4.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
5.พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลกัการ

ธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6.ร่วมส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้
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4.กลยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

วสัิยทศัน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมทอ้งถ่ิน
ไทยและสังคมโลก 

เป้าประสงค์ 
1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสู่มืออาชีพ และไดรั้บการส่งเสริมเขา้สู่วทิยฐานะท่ี

สูงข้ึน 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพ  

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พนัธกจิ 

 ปฏิรูประบบเรียนรู้ ระบบสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม ระบบกิจกรรมนักเรียนและระบบ
บริหารจดัการสถานศึกษาเพื่อพฒันาไปสู่คุณภาพระดบัสากล  

กลยุทธ์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล เพื่อความเป็น

เลิศทางวชิาการ 
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทยตามแนวทางระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาศักยภาพให้ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นทุก ๆ ดา้นอยา่งมีคุณภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และสนบัสนุนส่งเสริมดา้นวทิยฐานะใหสู้งข้ึน 

5. พฒันาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการบริหาร
ท่ีเป็นสากล 

6. เร่งรัดพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษาและส่ือวสัดุอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในระดบัชั้นเรียน 
7. เร่งรัดพฒันาสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี และจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน

ใหมี้คุณภาพในระดบัสากล 
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บทที ่ 2 
แผนงาน /โครงการ และงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

               เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25        
กลยุทธ์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและแนว
ทางการพฒันาการศึกษาทั้ งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงก าหนดการ
ด าเนินงานโดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจ า และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนที ่1 งบส ารองจ่าย 
 
ตารางที ่ 15   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  (งบส ารองจ่าย) ของ โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 
 

รายการค่าใช้จ่าย ค่า
น า้หนัก
(%) 

รวมตลอดปี 
งบประมาณ 

ภาคเรียนที ่
2/2558 

ภาคเรียนที ่
1/2559 

งบส ารองจ่ายการบริหารโรงเรียน 8.11 885,613.40 ตลอดปี 

งบสนับสนุนนโยบายหน่วยงานบังคับบัญชา 1.89 206,000 ตลอดปี 

ยอดรวม 10.00 1,091,613.40 ตลอดปี 

หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเท่านั้น 
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ส่วนที ่2 งบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง 

 

ตารางที ่ 16   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 (งบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง) 
ของ โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน   
 

รายการค่าใช้จ่าย ค่า
น า้หนัก
(%) 

งบอุดหนุน งบ 
บกศ. 

รวม 

1.  ค่าน า้ประปา+ไฟฟ้า+โทรศัพท์ 20.15 2,200,000 1,309,500 3,509,500 

2.  ค่าน า้มันเช้ือเพลงิและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 4.58 500,000  500,000 

3.  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 4.58 500,000 1,309,500 1,809,500 

4. ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ 7.33 800,000  800,000 

ยอดรวม  36.64 4,000,000 2,619,000 6,619,000 

หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเท่านั้น 
 
ส่วนที ่3 งบบริหารงานทัว่ไป 
 ตารางที ่17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบบริหารงานทัว่ไป) ของ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  (เฉพาะงบอุดหนุน) 
 

รายการค่าใช้จ่าย ค่าน า้หนัก 
(%) 

รวมตลอดปี หมายเหตุ 

1. กลุ่มอ านวยการ 4.01 437,572  

2.  กลุ่มกจิการนักเรียน,ฝ่ายปกครอง 7.04 768,606  

3. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1.93 210,000  

4.ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 2.38 259,914  

4. ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 13.28 1,450,000  

5. ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 1.17 128,000  

ยอดรวม 29.82 3,254,840  

หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเท่านั้น 
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ส่วนที ่4  งบบริหารคุณภาพวชิาการ 
ตารางที ่ 18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบบริหารคุณภาพวชิาการ)ของ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  (เฉพาะงบอุดหนุน) 

รายการค่าใช้จ่าย ค่าน า้หนัก 
(%) 

รวมตลอดปี หมายเหตุ 

1.กลุ่มวชิาการ/ฝ่ายทะเบียนวัดผล 4,111,469 37.66  

2. กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 470,000 4.31  

3.กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 320,260 2.93  

4. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 251,000 2.30  

5. กลุ่มสาระภาษาไทย 326,000 2.99  

6. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 334,249 3.06  

7. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 259,372 2.38  

8. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 173,000 1.58  

9. กลุ่มสาระศิลปศึกษา 125,000 1.15  

10. งานแนะแนว 51,330 0.47  

11. งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 148,000 1.36  

รวม 6,569,680 60.18  

 
หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนทั้งหมด 
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ส่วนที ่5 สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

1. กลุ่มอ านวยการ 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. วสัดุส านกังานกลุ่มอ านวยการ 4 รายการ -วสัดุ-ครุภณัฑส์ านกังาน 

-ปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์สารสนเทศ 
-ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
-ปรับปรุงระบบงานสารสบรรณ 

121,272 
12,000 
3,000 
4,500 

ตลอดปี งานส านกังาน
อ านวยการ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 5 
มาตรฐานท่ี 9,10 
2. งานปฏิคม 1 ชุด -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 13,000 ต.ค.58-มี.ค.59 งานปฏิคม 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 5 
มาตรฐานท่ี 9,10 
3. โครงการพฒันาภูมิทศัน์โรงอาหาร 2 รายการ -ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย          8,000 ต.ค.58-มี.ต.59 งานส่งเสริม

สุขภาพ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1,2,3 ,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. งานพยาบาล 6 รายการ -จดักิจกรรมป้องกนัควบคุมโรค 

-จดักิจกรรมรักษาโรคร่วมกบั 
รพ.ศรีพชัรินทร์ 
-จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 
-ปรับปรุงระบบบริการ 
-ซ่อมครุภณัฑ ์
-ปรับปรุงระบบขอ้มูลข่าวสาร 

5,000 
1,800 

 
50,000 
7,000 
3,000 
3,000 

ตลอดปี งานพยาบาล 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพท.ขก.ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1 

5. งานโยธวาฑิต 5 รายการ -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงตามเป้าหมาย 45,457 
(งบอ่ืน ๆ 
400,000) 

ตลอดปี งานโยธวาฑิต 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1 
6. งานยานพาหนะ 2 รายการ -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประจ ารถยนต ์

 
69,000 ตลอดปี งานยานพาหนะ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7. โครงการพฒันาบุคลากรสืบสาน
ต านวนครูขอนแก่นวทิยายน 

 ครู 230 คน -จดักิจกรรมถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รครู
บุคลากรเขา้ร่วมร้อยละ 85 

งบอ่ืน ๆ 
(623,00) 

พ.ย.58-มิ.ย.59 ส านกังาน
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
8. โครงการจดักิจกรรมส่งทา้ยปีเก่า
ตอ้นรับปีใหม่ 

ครู 300 คน -จดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร 
ครูและบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 

งบอ่ืน ๆ  
(240,000) 

พ.ย.58-ม.ค.59 ส านกังาน
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
9. โครงการสร้างขวญัก าลงัใจ
บุคคลากร  

ครู230 คน -จดักิจกรรมส่งเสริมขวญัก าลงัใจบุคลากร งบอ่ืน ๆ  
(70,750) 

ตลอดปี ส านกังาน
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครู 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 

ครู 230 คน -จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหก้บัครูและบุคลากร ครูร้อยละ 100 ผา่น
เกณฑก์ารพฒันา 

งบอ่ืน 
(70,000) 

ตลอดปี ส านกังาน
อ านวยการ 

11. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 

ครู 230 คน -จดักิจกรรมมอบเกียรติบตัรครูผูไ้ม่มีวนัลา
โดยมีครูท่ีผา่นเกณฑก์ารพฒันาร้อยละ 50 

4,000 ตลอดปี 11.โครงการ
ประเพณีครูกลัยา 
  
   

12. โครงการงานประชาสัมพนัธ์ 4 รายการ -บ ารุงรักษาเคร่ืองขยายเสียง 
-จดักิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 
-งานศูนยข์่าวเยาวชน 
-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 

20,000 
5,000 
8,000 
11,000 

ตลอดปี งานประชาสัมพนัธ์ 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
13. โครงการงานโยธวาทิต 7 รายการ -ไดว้สัดุอุปกรณ์ปรับปรุงวงโยธวาฑิตตาม

เป้าหมาย 
 

89,000 
 

ตลอดปี งานโยธวาทิต 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
14. โครงการงานยานพาหนะ 3 รายการ -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาดรถยนต ์

 
5,000 

 
ตลอดปี งานยานพาหนะ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
15. โครงการโรงเรียนอุปถมัภ ์ 3 รายการ -จดักิจกรรมโรงเรียนอุปถมัภต์ามนโยบาย

หน่วยงานบงัคบับญัชา 
 

5,000 
 

ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
16. โครงการปรับปรุงขยายโรง
อาหารใหมี้ขนาดเพียงพอเหมาะสม
กบัจ านวนนกัเรียน 

10 รายการ -ขายพื้นท่ีโรงอาหารและปรับปรุงพื้นท่ี
บริการและพื้นท่ีโดยรอบโรงอาหารให้
สวยงามเหมาะสม 
 

งบอ่ืน ๆ  
(1,000,000) 

 

ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
17. โครงการปรับปรุงห้อง
โสตทศันูปกรณ์ ห้องกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและห้องโยธวาทิต 

3 รายการ -ปรับปรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์เดิมใหเ้ป็น
หอ้งโยธวาทิตและหอ้งกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
-พฒันาพื้นท่ีห้องโยธวาทิตและหอ้งกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเป็นหอ้งโสตทศันูปกรณ์และ
หอ้งรับรองแขก 
 

(งบอ่ืน ๆ) 
2,000,000 

 

ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ ฝ่าย
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 

 
 
 
 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 24 

 
2. กลุ่มกจิการนักเรียนและฝ่ายปกครอง 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกิจการนกัเรียน 40 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 768,606 ตลอดปี งานส านกังาน

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1 
มาตรฐานท่ี1,2,5 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นร.4,600 คน นกัเรียน 100% ไดรั้บการพฒันาตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
100,000 ตลอดปี งานดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,2 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1,2,10 
3. โครงการประชุมผูป้กครองชั้น
เรียน 

ผูป้กครอง นร.
4,600 คน 

ผูป้กครองร้อยละ80 เขา้ร่วมประชุม 40,000 มกราคม - 
สิงหาคม 2559 

งานดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,2 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานที2,10 
4. โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ100ไดรั้บการเยีย่มบา้นตาม

เป้าหมาย 
60,000 เม.ย.-ก.ย.59 งานดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี1,2,10 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
5. โครงการธนาคารความดี นร.4,600 คน นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมกิจกรรมธนาคาร

ความดีร้อยละ100 
40,000 ตลอดปี งานคุณธรรม

จริยธรรม ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี 2 
6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100ไดรั้บการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
60,000 ตลอดปี งานคุณธรรม

จริยธรรม ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี 2 
7. โครงการกิจกรรมไหวค้รู นร.4,600 คน -กิจกรรมไหวค้รูต่อตา้นส่ิงเสพติด 

 
40,000 มิถุนายน 59 งานกิจกรรมพิเศษ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี 2 
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย นร.4,600 คน -จดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
50,000 ตลอดปี งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี2 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
9. โครงการแข่งขนัฟุตบอลจตุรมิตร นร.4,600 คน -จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาจตุรมิตร 70,000 ต.ค.58-เม.ย.59 งานระเบียบวนิยั

และส่งเสริม
พฤติกรรมนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี1 
10. โครงการประชุมนกัเรียน ม.1-ม.6 นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 20,000 ตลอดปี งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
11. โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียน ม.6 นร.800 คน จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน ม.6 30,000 กุมภาพนัธ์ 59 งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
12. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

นร.4,600 คน จดักิจกรรมตามนโยบายโรงเรียนสีขาว
ตลอดปีการศึกษา โดยนกัเรียนมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 100 

100,000 ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี1 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
13. โครงการTO BE Number ONE นร.4,600 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 20,000 ตลอดปี งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี1,2 
14. จดัซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 10 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
15. โครงการปรับปรุงกลอ้งซีซีทีวี 10 ชุด ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย งบอ่ืนๆ 

 
ต.ค.58-เม.ย.59 ส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
16. โครงการจดัท าท่ีจอดรถจกัรยานยนต์
นกัเรียน 

พื้นท่ีจดรถจกั
ยานยนต ์500 
คนั 

ไดพ้ื้นท่ีจอดรถจกัยานยนตต์ามเป้าหมาย
และนกัเรียนมีความพึงพอใจในระบบดูแล
รักษาและความปลอดภยัในการจอดรถร้อย
ละ 80 

งบอ่ืน ๆ 
 

ต.ค.58-ก.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
17. โครงการเขา้ค่ายอบรมพฒันาคุณธรรม
นกัเรียน 

นร. 750 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
อบรมพฒันาคุณธรรม 

30,000 ต.ค..58-เม.ย.59 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
18. โครงการปฐมนกัเรียน ม.1และม.4 นร. 1,500 คน ผูป้กครองและนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
อุดหนุน 10,000
บาท 
และงบอ่ืน ๆ 

เม.ย.-มิ.ย.59 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 

กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
19. โครงการจดัจา้งยามรักษาการณ์ใน
โรงเรียน 

ยาม 4 คน ไดย้ามรักษาการณ์ในระบบความปลอดภยั
โรงเรียนตามเป้าหมาย 

งบอ่ืน ๆ 
 

ตลอดปี งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี1-6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
20. โครงการโรงเรียนอุ่นใจ นร. 4,600 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้สู่ระบบประกนั

สุขภาพและชีวติครบร้อยละ100 
งบอ่ืน ๆ พ.ค.-ก.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
21. โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม
และงานปกครองส่วนหนา้ 

10 รายการ ไดป้รับปรุงอาคารส่ิงก่อสร้างและวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบในงานปกครองส่วน
หนา้ตามเป้าหมาย 

งบอ่ืน ๆ 
 

ต.ค.58-ก.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
22. โครงการพฒันาระบบชอร์ฟแวร์
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

นร. 4,600 คน นกัเรียนร้อยละ100 มีฐานขอ้มูลและระบบ
รายงานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเช่ือมยาง
ขอ้มูลระห่างบา้นกบัโรงเรียน 

งบอ่ืน ๆ 
 

ต.ค.58-มี.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
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3. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มแผนงานฯ 27 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 36,000  ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม

แผนงานฯ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
2. งานจดัท าเอกสารประสานงาน
นโยบายต่าง ๆ 

10 รายการ ไดเ้อกสารตามเป้าหมาย 2,000  ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
แผนงานฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
3. งานซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 5 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงครุภณัฑค์รบ 100% 10,000 ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม

แผนงานฯ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
4. งานจดัซ้ือวสัดุงานบริหารความเส่ียง 2 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 5,000  ตลอดปี งานบริหารความ

เส่ียง ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

5. งานจดัท าขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 4,588 คน ไดข้อ้มูลตามเป้าหมาย 30,000  ก.พ.59-มิ.ย.59 งานสารสนเทศ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
6. งานค านวณตน้ทุนและผลผลิต ฐานขอ้มูล 6 

ระบบงาน 
ไดฐ้านขอ้มูลตามเป้าหมาย 3,000  ม.ค.-ก.ค.2559 งานค านวณตน้ทุน

ผลผลิต ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
7. งานพฒันาระบบงานองคก์ร พฒันาคู่มือ

ระบบงาน          
3 รายการ 

ไดคู้่มือการพฒันาระบบงาน 3 รายการ 4,000  ตลอดปี งานพฒันา
ระบบงานองคก์ร ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
8. งานการเงินและบญัชี 18 รายการ 1.ซ้ือวสัดุตามเป้าหมาย 

 
70,000 
 

ตลอดปี งานการเงินและ
บญัชี ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
9. งานบริหารสินทรัพย ์ 15 รายการ 1.ซ้ือวสัดุตามเป้าหมาย 

 
50,000  ตลอดปี งานบริหาร

สินทรัพย ์ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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4. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานจดัซ้ือวสัดุฝ่ายวางแผน 27 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายส านกังาน 
45,000  ตลอดปี ฝ่ายวางแผนฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
2. งานซ่อมครุภณัฑง์านวางแผน 3 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงครุภณัฑค์รบ 100% 10,500  ตลอดปี ฝ่ายวางแผนฯ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
3. งานจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 100 เล่ม ไดเ้อกสารตามเป้าหมาย 10,000  ต.ค.-ธ.ค.2558 ฝ่ายวางแผนฯ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการจดัท า จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์เพื่อการประเมินระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ไดว้สัดุและ
ครุภณัฑ ์20 
รายการ 

ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมายเพื่อเตรียมการ
ประเมินออนไลน์ และการประเมินเพื่อขอ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

60,000  ธ.ค.2558-ก.ย.59 งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
5. งานจดัท ารายงาน SSRและ SAR 100 เล่ม ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 10,000 ก.พ.2559 งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
6. งานจดัพิมพร์ายงานประจ าปี 1,000 เล่ม  ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 70,000  ก.พ.-พ.ค.2559 งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7.ปรับปรุงแผนกลยทุธ์โรงเรียน 100 ชุด จดัพิมพแ์ผนกลยทุธ์/แผนพฒันาเพื่อเผยแพร่ 25,000 มี.ค.-ก.ย.59 งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
8. โครงการจดัท าฐานขอ้มูลระบบ
คุณภาพ OBECQA 

 20 รายการ ไดว้สัดุ อุปกรณ์เพื่อการจดัเก็บและส ารอง
ขอ้มูลงานระบบ OBECQ เพื่อเตรียมการ
ประเมิน  

29,414  ตลอดปี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 



แผนปฏิบติัราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 36 

 
5. ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 

 
กจิกรรม/งาน/โครงการ 

เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. งานส านกังานอาคารสถานท่ี 50 รายการ 1.ไดว้สัดุส านกังานตามเป้าหมาย 
2.ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 

15,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
2. งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี 112 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงอาคารสถานท่ีไดค้รบทุกระบบ 600,000 ตลอดปี งานส านกังาน

อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
3. งานกิจกรรมวนัส าคญั 9 รายการ ไดจ้ดัสถานท่ีในวนัส าคญัต่าง ๆ ครบตาม

เป้าหมาย 
115,000 ตลอดปี งานส านกังาน

อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการปรับปรุงห้อง
โสตทศันูปกรณ์ 

3 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงตามเป้าหมาย 70,000 ต.ค.58-เม.ย.59 งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวน
สวยโรงเรียนสีขาว 

12 รายการ ไดดู้แลปรับปรุงภูมิทศัน์ตามเป้าหมาย 80,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
6. โครงการซ่อมแซมและจดัซ้ือโตะ๊
เกา้อ้ีนกัเรียน 

300 ชุด ไดอุ้ปกรณ์ตามเป้าหมาย 50,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

17 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 120,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
8. โครงการพฒันาความสะอาด 10 รายการ -ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 

-นกัเรียนมีส่วนร่วม 100% 
-นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม   
 ร้อยละ 80 

200,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
9. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาพอเพียง 

10 รายการ ไดมี้การปรับปรุงพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย 

(งบอ่ืน ๆ) 
50,000 

ต.ค.58-เม.ย.59 งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
10. งานปรับปรุงหอ้งน ้าอาคาร 2 10 รายการ จดัซ้ือจดัจา้งตามเป้าหมาย 200,000 ต.ค.58-เม.ย.59 งานส านกังาน

อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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6. ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานวสัดุส านกังานสัมพนัธ์ชุมชน 12 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2. ไดซ่้อมครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 
28,280 ตลอดปี งานส านกังาน

สัมพนัธ์ชุมชน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 5 
มาตรฐานท่ี 9 
2. โครงการสรงน ้าพระวนัสงกรานต์
รดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ 

 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
300 คน 

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมร้อยละ 60 12,120 เมษายน2559 งานส านกังาน
สัมพนัธ์ชุมชน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี9 
3. โครงการร่วมกิจกรรมชุมชนและ
กิจกรรมวนัส าคญั 

 12 กิจกรรม โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนร้อยละ 80
ของกิจกรรมทั้งหมด 

87,600 ตลอดปี งานส านกังาน
สัมพนัธ์ชุมชน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี9 
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7. กลุ่มวชิาการ  และฝ่ายทะเบียนและวดัผล 
 7.1 กลุ่มวชิาการ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานวชิาการ 103 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย100% 2,091,751 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการของนกัเรียน 

นร.4,600 คน นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาดา้น
วชิาการและไดรั้บความพึงพอใจร้อยละ 
80 

448,490 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี ยศ.สพฐ.ท่ี 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
3. โครงการสอนเสริมวชิาการ นร.1,500 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ 100และมี

ความพึงใจต่อกิจกรรมรร้อยละ80 
169,181 ต.ค.58-เม.ย.59 ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการนิทรรศการวนัพระราชทาน
นามและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

นร.4,600 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ100 และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อย
ละ 80 

70,000 กุมภาพนัธ์ 59 ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
5. งานนิเทศภายใน ครู 230 คน ครูไดรั้บการนิเทศตามเป้าหมาย 10,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
6. โครงการปรับปรุงเทคโนโลยทีาง
วชิาการวชิาการ 

5 รายการ ไดเ้คร่ืองมือตามเป้าหมาย 50,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี 

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี2,3,4,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7. โครงการเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกและการประเมินOBECQA      

ครู230 คน ครูมีความพร้อมรับการประเมินภายนอกและ
การประเมิน OBECQAร้อยละ100 

100,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี4 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
8. โครงการอบรมครูพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ครู 230 คน  
 

ครูร้อยละ 100 มีการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานของหลกัสูตรและแนวทาง
พฒันาผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

150,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 
 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี4 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
9. โครงการพฒันาการวจิยัในชั้น
เรียนและการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

ครู 230 คน  ครูร้อยละ 100 มีผลงานการวิจยัในชั้นเรียน
และมีแผนการจดัการเรียนรู้ 

20,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6      
10. โครงการแข่งขนัศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน 

จดันิทรรศการ 1 
คร้ัง นกัเรียน 
100 คนและครู 
50 คน  

นกัเรียนประสบความส าเร็จในการแข่งขนั
ร้อยละ 60 ของรายการแข่งขนั บุคคลทัว่ไป
พึงพอใจต่อนิทรรศการ ร้อยละ 80 

213,163 ตลอดปี งานส านกังาน
วชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
11. โครงการพฒันาหลกัสูตร
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

200 เล่ม ไดพ้ฒันาหลกัสูตรใหม่ตามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี งานพฒันา
หลกัสูตร 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 11,13,15 
12. โครงการเตรียมพร้อมเขา้ศึกษา
ต่อระดบัอุดมศึกษา 

นร.800 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นกิจกรรมส่งเสริม
ทางวชิาการรร้อยละ100 

329,510 ตลอดปี งานส านกังาน
วชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 11,13,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

13. ส านกังานวดัผลประเมินผล 5 รายการ  -จดัสอบLAS 
-สมุด ปพ.5 
-สมุด ปพ.6 
-ส่ง SMS 
-ซ่อมครุภณัฑ ์
-จดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑส์ านกังาน 

150,000 ตลอดปี งานวดัผล
ประเมินผล ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 11,13,15 

14. งานส านกังานทะเบียนนกัเรียน 20 รายการ -จดัซ้ือแบบพิมพ ์
-ซ่อมครุภณัฑ ์
 

80,000 ตลอดปี งานทะเบียน
นกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี
1,2,3,4,6 

มาตรฐานท่ี 10 
มาตรฐานท่ี 7,15 
15. งานหอ้งสมุดโรงเรียน 150 รายการ  -จดัซ้ือวสัดุส้ินเปลือง 

-ซ่อมครุภณัฑ ์
-ซ้ือหนงัสือและส่ือการเรียนรู้ 
-ซ้ือวารสารส่ิงพิมพ ์

155,000 ตลอดปี งานหอ้งสมุด
โรงเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6,7 
มาตรฐานท่ี 3,11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
16. งานศูนยว์ทิยบริการ 4 รายการ  -วสัดุส านกังาน 

-ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
 

44,374 ตลอดปี งานศูนย ์
วทิยบริการ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6,7 
มาตรฐานท่ี 3,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 47 

 
 7.2 กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 17 รายการ -ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 100% 

-ซ่อมครุภณัฑ ์10 รายการ 
69,700 ตลอดปี กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. โครงการร่วมแข่งขนัดา้นคณิตศาสตร์  6 รายการ นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมและไดรั้บรางวลั

ในระดบัน่าพอใจ 
124,800 บาท  ตลอดปี กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการ A-Math  นร.500 คน นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมและมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ80 

20,000 บาท  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
4. โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก นร.200 คน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเพื่อ

แข่งขนัระดบัโอลิมปิกตามเป้าหมาย
และประสบความส าเร็จในทุกระดบั 

50,000 บาท  
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,4 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

5. โครงการกา้วแรกสู่ความเป็นเลิศและ
สัมผสัแรกสู่ความเป็นอจัฉริยะ 

นร.480 คน นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ90 

บกศ. 800,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
6. โครงการ KKW Math Top Ten  นร.2,400 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมและไดรั้บรางวลั

ในอนัดบั1-20 ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
บกศ. 
25,000 บาท 

ธ.ค.58-มี.ค.59 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 

7. โครงการESARN Math Top Ten  นร.1,800 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมและไดรั้บรางวลั
ในอนัดบั1-20 ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน 

25,200 ธ.ค.58-มี.ค.59 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,4 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
8. โครงการพฒันาศูนยเ์รียนรู้นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

 3 หอ้งเรียน มีส่ือ อุปกรณ์อยา่งเหมาะสมเพียงพอ
ต่อการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษและนกัเรียนทัว่ไป 
 

บกศ. 1,170,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
9. โครงการปลูกป่าวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ  นร.150 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากบั

ชุมชน 100% 
30,560 มี.ค.-ส.ค.59 กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,4 
มาตรฐานท่ี 2 
10. โครงการจดัประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

 นร. 4,600 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมโครงการ 100% บกศ. 50,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
11. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

1.นร. 4,600 คน 
2.ส่ือการสอนท่ี
เหมาะสม 10 
รายการ 

-นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุก
รายวชิา 
-พฒันาส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
สมยัใหม ่

บกศ.500,000 
บาท 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
12. โครงการเตรียมความพร้อม
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ม.1และ ม.4 

 นร.320 คน นกัเรียนผา่นกิจกรรมพฒันา 100% 
-กิจกรรม Math-camp 
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัเรียนใหม่     
ม.1และ ม.4 (หอ้งGifted และคู่ขนาน) 
 

บกศ. 800,000 
บาท 

เม.ย-ก.ค.2559 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
13. โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.4 

 ผูป้กครอง
นกัเรียน 320 
คน 

ผูป้กครองมีความพึงพอใจและเขา้ใจ
กิจกรรมร้อยละ 80 
 

บกศ. 90,000 
บาท 

เม.ย-ก.ค.2559 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
14. โครงการMath Camp  นร.640 คน 1.นกัเรียนโครงการความสามารถพิเศษ

วทิยค์ณิตผา่นกิจกรรมเขา้ค่าย 100 
2.นกัเรียนท่ีผา่นกิจกรรมค่ายมีทกัษะ
คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึนในระดบัน่าพอใจ 
 

บกศ. 550,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 

กย.สพม.25 ท่ี1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 

15.โครงการจดัท าส่ือและต าราประกอบการ
สอน 

5 รายการ ไดส่ื้อและต าราตามเป้าหมาย 
 

บกศ. 160,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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 7.3 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 57 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 
3.จดัซ่อมครุภณัฑท์างการศึกษา 

อุดหนุน 
210,000บาท 
บกศ. 
550,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี2,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. งานการจดัการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 

172 รายการ -ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 
-นกัเรียนไดรั้บบริการการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรวทิยาศาสตร์ทุกรายวชิา 

อุดหนุน 
135,000บาท 
บกศ. 
540,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี2,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์สู่
อาเซียน 

นร.300 คน นกัเรียนในโครงการไดรั้บการพฒันา
คุณลกัษณะดา้นวทิยาศาสตร์ 100% 

บกศ. 
900,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

3 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย อุดหนุน 
20,000บาท 
บกศ. 
30,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
5. โครงการสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ  

นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 40,000 บาท มิ.ย.-ส.ค.59 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6. โครงการพฒันานกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์  

นร.1,200 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการร้อย
ละ100 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ทางวชิาการร้อยละ80 

บกศ.  
2,000,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

7. โครงการโอลิมปิควชิาการสู่
มาตรฐานสากล 

นกัเรียน 1,200 
คน 

จดักิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนัโอปิค
วชิาการในระดบัต่าง ๆ นกัเรียนมีส่วนร่วม
ร้อยละ100 

 บกศ.  
250,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
8. โครงการส่งเสริมการพฒันา
โครงงานวทิยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล 

นร.4,600 คน นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมการจดัท า
โครงงาน 100% 

บกศ. 
250,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี1  กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

9. โครงการสัปดาห์ส่ิงแวดลอ้ม
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตา้นยาเสพ
ติดและป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

นร.4,600 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100% 25,000  ม.ค.59-ก.ย.59 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
10. โครงการปรับปรุงหลกัสูตรกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ 

ไดส้ าเนา
หลกัสูตร 200 
ชุด 

-ครูร้อยละ 100 มีส่วนร่วมปรับปรุงหลกัสูตร
และไดห้ลกัสูตรเผยแพร่ 200 ชุด 

10,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
11. โครงการจดัหาและผลิตส่ือการ
เรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครู 40 คน 1.ครูทุกคนผลิตส่ือประกอบการสอนโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 100 
2.สามารถจดัหาส่ือการสอนเพิ่มข้ึนตาม
เป้าหมาย 

 บกศ.  
50,000 บาท 

ตตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
12. โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูน้ า
การเปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานสากล 

ครู 40 คน ครูผูน้ าการเปล่ียนแปลงไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพเพิ่มข้ึนร้อยละ100 

อุดหนุน  
30,000บท  
บกศ. 
75,000 บาท 

พ.ค.-ก.ย.59 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.4 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 34 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมบ ารุงครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 
3.จดัซ้ือกระดานแม่เหล็ก 
 

181,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. โครงการศึกษาดูงานภาษาองักฤษและจีน ครู 30 คน จดักิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียน

เรียนรู้ครูมีส่วนร่วมร้อยละ80 
อุหนุน 
10,000บาท 
บกศ. 
10,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวชิาการ 10 รายการ ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการตามเป้าหมาย 
 

60,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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 กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษและภาษาจีนกบัเจา้ของภาษา 

นร. 4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนกบัเจา้ของ
ภาษา 
1.จา้งครูชาวต่างประเทศ 
2.ซ่อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 

บกศ. 
2,955,500บาท 

 
ตลอดปี 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
5.โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนภาษาจีน 
ตามโครงการเรียนภาษากบัเจา้ของภาษา 

7 รายการ  ไดป้รับปรุงพฒันาห้องศูนยก์ารเรียน
ภาษาจีนตามเป้าหมาย 

บกศ.  
100,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6.โครงการเขา้ค่ายภาษาองักฤษ ภาษาจีน
และภาษาอาเซียน 

นร.200 คน จดักิจกรรมแลกเปล่ียนภาษาและ
วฒันธรรมร่วมกบัสถาบนัต่างๆ ครูและ
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 

งบอ่ืนๆ 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 59 

 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7.โครงการเขา้ค่าย English camp 2016 นร.200 คน จดักิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

ร่วมกบัสถาบนัต่าง ๆ  
งบอ่ืนๆ 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
8.โครงการสอบวดั English Proficiency 
Test  

นร.1,600 คน นกัเรียน ม.3 และ ม.6 ผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ร้อยละ 60 

งบอ่ืน ๆ  
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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 7.5 กลุ่มสาระภาษาไทย 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 28 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ไดซ่้อมครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 
24,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. งานการจดัการเรียนการสอน 15 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 20,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการวนัสุนทรภู่ นร.4,600 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ 90 31,000 มิ.ย.59 กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

4. โครงการเพชรยอดมงกุฎ นร.50 คน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและชนะเลิศการ
แข่งขนัรายการเพชรยอดมงกุฎอนัดบั 1 ถึง 3 

20,000 พ.ค.59-ก.ย.59 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
5. โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาไทย นร. 4,600คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ100 25,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
6. โครงการรักการอ่าน นร.4,600คน นกัเรียนร้อยละ 100 ผา่นการประเมิน

กิจกรรมรักการอ่านทุกภาคเรียน 
84,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
7. โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาติ นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 เขา้กิจกรรม 30,000 พ.ค.59-ก.ย.59 กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 62 

 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
8. โครงการหมอภาษา นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 เขา้กิจกรรม 2,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
9. โครงการแข่งขนัทกัษะภาษาไทย นร.100 คน 1.ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัอ่านฟังเสียงร้อยแกว้ 

2.ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหา
สารานุกรม 

25,000 
 
25,000 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
10. โครงการอาคารหา้สะอาดตา 15 หอ้งเรียน หอ้งเรียนทั้งหมดไดรั้บการพฒันาสวยงาม

นกัเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
5,000 บาท ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
11. งานหอ้งสมุด Easy Library 4 รายการ 1.จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 

2.ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 
3.ซ้ือหนงัสือส่ิงพิมพ ์
4.จดัซ้ือครุภณัฑ์ 

5,000 
5,000 
5,000 
20,000 

ตลอดปี งานหอ้งสมด Easy 
Library ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.6 กลุ่มสังคมศึกษา 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 22 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 
44,249 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,2,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. งานการเรียนการสอนสังคมศึกษา 24 รายการ -จดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

-จดัซ้ือเคร่ืองฉายภาพโปร่งแสง 
-จดัซ้ือโทรทศัน์ห้องเรียน 
-ปรับปรุงระบบเสียงห้องเรียน 

120,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี12,,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการมหกรรมทกัษะวิชาการ
สังคมศึกษาและอาเซียน 

นร.4,600คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะทาง
สังคมศึกษาร้อยละ 100 

40,000 มิ.ย.-กย.59 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
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4. โครงการพฒันาจิตชีวิตมีสุข นร.800 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 
100 

10,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2 
5. โครงการสอบแข่งขนัความรู้ทางสังคม
ศึกษา 

นร.2,000 คน นกัเรียนท่ีสนใจเขา้สอบจ านวนตาม
เป้าหมาย 

งบอ่ืน ๆ เม.ย.-ต.ค.59 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6..งานEasy Social library 
 

นร.4,600 คน 1.นกัเรียนไดรั้บบริการท่ีพึงพอใจ
ร้อยละ80 
2.จดัหาส่ือหนงัสือบริการนกัเรียน
เพิ่มข้ึน 1,000 เล่ม 

30,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7.โครงการปรับปรุงห้องจริยธรรม 
 

ปูเส่ือน ้ามนั พื้น 80 ตาราง
เมตร 

ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 60,000 ต.ค.-ธ.ค.2558 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5      
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
8.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการ
เรียนธรรมะในสถานศึกษา 

นร.100 คน รร.เป้าหมาย 
1 โรงเรียน 

จดักิจกรรมธรรมะสัญจรใน
สถานศึกษา 1 คร้ัง นกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม 
100%  

30,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
9.โครงการป้องกนัการวางไข่ของนกบน
ระเบียงอาคาร 4 ชั้น 3 และชั้น 4 

ปรับปรุงการติดตั้งคอย
ร้อนและทั้งหมด 16 
เคร่ือง 

ออกแบบการติดตั้งคอยร้อน
บริเวณระเบียงอาคาร 4 ชั้น 3 
และชั้น 4 จ  านวน 18 ชุด เพื่อ
ป้องกนัการวางไข่และท ารังของ
นกพิราบ 

งบอ่ืน ๆ ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.7 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

14 รายวชิา จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
รายวชิาการงานพื้นฐานอาชีพ 14 
รายวชิา 

96,872 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

5 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงตามเป้าหมาย 15,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
4. โครงการบ ารุงรักษาอมพิวเตอร์ห้องเรียน  90 ชุด 

 
ไดซ่้อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
เป้าหมาย 

35,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6,7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
5. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย 15
ตวั 

15 ชุด ไดติ้ดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายตาม
เป้าหมาย 

45,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6. งานส านกังานกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 3  รายการ 1.ซ้ือวสัดุส านกังาน 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ 
3.ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  
ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

37,500 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
7. โครงการจดัท าป้ายนิเทศแสดงผลงานทาง
วชิาการ 

5 ชุด ไดจ้ดัท าป้ายนิเทศตามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6,7,8 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.8  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 40 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 
28,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. งานการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

18 รายการ ไดว้สัดุและไดจ้ดักิจกรรมตามเป้าหมาย 80,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
3.โครงการส่งเสริมทกัษะทางกีฬา 3 รายการ 1.แข่งขนักีฬาระดบัชั้นเรียน 

2.แข่งขนักีฬาภายนอก 
 

15,000 
 
 

ตลอดปี 
 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี
1,2,3,4,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการโรงเรียนสีขาว นร.4,600 คน ไดเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมร้อยละ 100 ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.วนัเอดส์โลก 
2.วนังดสูบบุหร่ีโลก 
3.จดัซ้ือส่ือผายปลอด 
4.ปฐมพยาบาล 
5.โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

 
 
5,000 
5,000 
25,000 
5,000 
10,000 

 
 
ตลอดปี 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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 7.9 กลุ่มสาระศิลปะ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ  23 รายการ -ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์ 
25,000 ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. งานการจดัการเรียนการสอน 8 รายการ ไดว้สัดุครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 35,000 ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 
ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการ
ทางศิลปะ 

8 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 65,000 พ.ย.58-เม.ย.59 กลุ่มสาระศิลปะ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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 7.10 งานแนะแนว 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานแนะแนว 16 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 
21,200 ตลอดปี งานแนะแนว 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. จดักิจกรรมบริการแนะแนว 7 รายวชิา 

18รายการ 
ไดว้สัดุและไดจ้ดักิจกรรมตามเป้าหมาย 15,130 ตลอดปี งานแนะแนว 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
3. โครงการจดัอบรมนกัเรียนแกนน า
เพื่อนปรึกษาเพื่อน 

นร.100 คน จดักิจกรรมอบรมนนกัเรียนแกนน าเพื่อเป็น
ท่ีปรึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาในดา้น
ต่าง 

15,000 ตลอดปี งานแนะแนว 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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7.11 งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 

28 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 25,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี1  กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. โครงการเดินทางไกลเขา้ค่ายพกั
แรมและบ าเพญ็ประโยชน์ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของลูกเสือ
ยวุกาชาด 

1,800 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑก์ารอบรม
ตามโครงการร้อยละ 100 

งบอ่ืน ๆ 
(293,600บาท) 

พ.ย.58-ม.ค.59 งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
3. โครงการฝึกอบรมสมาชิกชุมนุม
สร้างสรรคส์ังคม 

นร.120 คน นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารอบรมตามเป้าหมาย 50,000 พ.ย.58-มี.ค.59 งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
4.โครงการแกปั้ญหายาเสพติดโดยใช้
ขบวนการทางลูกเสือและยวุกาชาด 

นร.200 คน นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารอบรมตามเป้าหมาย 
1.อบรมนกัเรียนผูน้ าลูกเสือ-ยวุกาชาด 
2.อบรมนายหมู่ลูกเสือ-ยวุกาชาด และลูกเสือ
จราจร 
 

งบอ่ืน ๆ  
40,000 บาท 

พ.ย.58-มี.ค.59 
 

งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
5.โครงการเตรียมบุคลากรลูกเสือ ยวุ
กาชาดสู่สากลและประชาคมอาเซียน 

ครู 6 คน ครูผา่นการพฒันาตามเป้าหมาย 6 คน 13,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
6. โครงการพฒันาส่ือใบความรู้
กิจกรรมลูกเสือยวุกาชาดตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

240 เล่ม ไดส่ื้อตามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
7. โครงการสอบวชิาพิเศษลูกเสือ ยวุ
กาชาด 

นร.1,600 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นกิจกรรมร้อยละ
100 

งบอ่ืน ๆ 
(140,600บาท) 

ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
8. โครงการฝึกอบรมลูกเสือตา้นภยั
สารเสพติดและลูกเสืออาสา 

นร.120 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นกิจกรรมอบรม
พฒันาร้อยละ100 

30,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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8. งานสนับสนุนนโยบายฝ่ายบริหาร 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. โครงการ 1 ช่วย 9  จดักิจกรรม

สอนเสริม
โรงเรียน
เครือข่าย 7 คร้ัง 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียนโรงเรียน
เครือข่าย 1 ช่วย 9 จ  านวน 7 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คร้ัง 
 

50,000 บาท 
(งบส ารองจ่าย) 
 

ตลอดปี 
 
 
 

ฝ่ายวางแผนฯ 
ร่วมกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. โครงการพฒันาพลงังานทดแทน
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

4 ระบบ -พฒันาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยส์ าหรับอาคาร 1  อาคาร 2  
อาคาร 3  และอาคาร 7 

งบบริจาค งบ
กองทุนEP งบ
โครงการGiff 
และงบอ่ืน ๆ
15,000,000 บาท
(โครงการระดม
เงินทุนพฒันา) 

ตลอดปี ฝ่ายวางแผนฯ ฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
โครงการEP และ
โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศวทิย-์
คณิต 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
3.โครงการขบัเคล่ือนการพฒันา
โรงเรียนมาตรฐานสากลและกรอบการ
พฒันาตามนโยบายหน่วยงานบงัคบั
บญัชาดา้นต่าง ๆ 
ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 

มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6  

ครูแกนน า 65 
คน 

-จดัประชุมสัมมนาศึกษาดูงานบุคลากร
แกนน าเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาตามกรอบ
แนวทางการพฒันาโรงเรียน
มาตรฐานสากลและนโยบายหน่วยเหนือ มี
ผูร่้วมประชุมร้อยละ100 

80,000 บาท 
(งบส ารองจ่าย) 

ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 

4.โครงการอบรมพฒันาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเรียนรู้
ระบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปใหม่ 
ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 3 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 

มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6  

ครูรุ่นใหม่และ
ครูท่ีรับผิดชอบ
งานพฒันา
คุณภาพ 40 คน 

-จดักิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้
กิจกรรมประเมินและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนจ านวน 1 คร้ัง บุคลากรผา่น
การพฒันา 20 คน 

76,000 บาท 
(งบส ารองจ่าย) 

ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 

9. โครงการ EP 
(รายละเอียดในหนา้ถดัไป) 
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โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวยิายน 

ประมาณการรายรับ    ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1. ประมาณการรายรับคร่ึงปีแรก   (1 ตุลาคม  2558- 31 มนีาคม 2559) 

ประเภทของรายรับเงนิสมทบรายหัวจากรัฐบาล 

( เงนิจ านวนนีน้ าไปเป็นงบสนับสนุนพฒันาโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ) 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

(คน) 

ประเภทรายรับ 
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 

หมายเหตุ เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอกงบประมาณ) (บาท) 

ม.1 68 
                                     
1,750.00  

                      
119,000.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.2 71 
                                     
1,750.00  

                      
124,250.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.3 74 
                                     
1,750.00  

                      
129,500.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

รวม 213 
                                     
5,250.00  

                      
372,750.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.4 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.5 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.6 82 
                                     
1,900.00  

                      
155,800.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

รวม 218 
                                     
5,700.00  

                      
414,200.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

รวมทั้งส้ิน 
                      
786,950.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 
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2.ประมาณการรายรับ คร่ึงปีหลงั ( 1 เมษายน 2559 - 30 กนัยายน 2559 ) 

ประเภทของรายรับเงนิสมทบรายหัวจากรัฐบาล 

(เงนิจ านวนนีน้ าไปเป็นงบสนับสนุนพฒันาโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน) 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ประเภทรายรับ รวมจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน หมายเหตุ เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอกงบประมาณ) (บาท) 

ม.1 60 
                                     
1,750.00  

                      
105,000.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.2 68 
                                     
1,750.00  

                      
119,000.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.3 71 
                                     
1,750.00  

                      
124,250.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

รวม 199 
                                     
5,250.00  

                      
348,250.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.4 60 
                                     
1,900.00  

                      
114,000.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.5 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.6 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

รวม 196 
                                     
5,700.00  

                      
372,400.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

รวมทั้งส้ิน 
                      
720,650.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 
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โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ  2559  

1.  ประมาณการรายรับคร่ึงปีงบประมาณแรก ( 1 ตุลาคม  2558- 31 มนีาคม 2559) 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ประเภทรายรับ 
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอก
งบประมาณ) 

(บาท) 

ม.1 68 
                                  

35,000.00  
                  2,380,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.2 71 
                                  

35,000.00  
                  2,485,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.3 74 
                                  

35,000.00  
                  2,590,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.4 68 
                                  

35,000.00  
                  2,380,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.5 68 
                                  

35,000.00  
                  2,380,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.6 82 
                                  

35,000.00  
                  2,870,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

รวม 431                   15,085,000.00  
ภาคเรียนที ่2 

ปีการศึกษา 2558 
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โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ  2559  

2. ประมาณการรายรับคร่ึงปีงบประมาณหลงั ( 1 เมษายน 2559 - 30 กนัยายน 2559 ) 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ประเภทรายรับ รวมจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน หมายเหตุ เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอกงบประมาณ) (บาท) 

ม.1 60 
                                  

35,000.00  
                  

2,100,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.2 68 
                                  

35,000.00  
                  

2,380,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.3 71 
                                  

35,000.00  
                  

2,485,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.4 60 
                                  

35,000.00  
                  

2,100,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.5 68 
                                  

35,000.00  
                  

2,380,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.6 68 
                                  

35,000.00  
                  

2,380,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

รวม 395   
                

13,825,000.00  

ภาคเรียนที ่1 

ปีการศึกษา 2559 

รวมค่าบ ารุงการศึกษาตลอดปีงบประมาณ  2559    =    28,910,000.00  บาท 
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ตารางแสดงรายรับเงินกองทุน EP 

โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

(เงินจ านวนนีน้ าไปใช้จ่ายในการสนับสนุนและพฒันาโครงการ English  Program)   

 
ระดบัช้ัน 

จ านวนนักเรียน จ านวน
เงนิกองทุน EP/

คน 

รวมทั้งส้ิน  
หมายเหตุ 

(คน)  (บาท) 

ม.1 60 
                                      
45,000.00  

                     2,700,000.00  
ใชจ่้าย 

ในปีการศึกษา 2559 

ม.4 
60 

                                      
45,000.00  

                     2,700,000.00  
ใชจ่้าย 

ในปีการศึกษา 2559 

รวม 120                       5,400,000.00  
ใช้จ่าย 

  ในปีการศึกษา 2559 
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ประมาณการรายจ่ายของโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ปีงบประมาณ  2558  (1  ตุลาคม  2558 - 30  กนัยายน  2559) 

(ประมาณการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ) 
รายการ
ท่ี 

รายการจ่าย ต.ค. 58 - มี.ค. 59 เม.ย. 59 - ก.ย. 59 รวมทัง้สิน้ ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

1 คา่จ้างครู  Full Time 9,320,000.00 9,000,000.00 18,320,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

2 คา่จ้างครู  Part time 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

3 คา่จ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ 400,000.00 400,000.00 800,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

4 งานส านกังาน 700,000.00 600,000.00 1,300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

5 งานห้องสมดุ 150,000.00 130,000.00 280,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

6 งานพฒันาสื่อการสอน 700,000.00 500,000.00 1,200,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
สื่อเทคโนโลยีและนวตักรรม 

     

7 งานซอ่มบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 500,000.00 360,000.00 860,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

8 งานจดัท าเอกสารตา่ง ๆ 190,000.00 150,000.00 340,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
และการวิจยั 

     

9 งานประชาสมัพนัธ์โครงการ 50,000.00 40,000.00 90,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

10 งานพฒันาบคุลากร 200,000.00 100,000.00 300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

11 งานปรับปรุง ซอ่มบ ารุง 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
อาคารสถานท่ี 

     

12 คา่เช่า Lease line 100,000.00 100,000.00 200,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

13 คา่โทรศพัท์ / โทรสาร 10,000.00 10,000.00 20,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
และการสื่อสารอ่ืน ๆ 

     

14 วสัดฝึุกงาน - งานบ้านงานเรือน 65,000.00 35,000.00 100,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

15 
งบส ารองจ่ายเพ่ือการบริหาร 

สว่นกลาง 1,500,000.00 1,400,000.00 2,900,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

รวมจ่ายทัง้สิน้ 15,085,000.00 13,825,000.00 28,910,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 
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บทที ่3 
การก ากบั ติดตามและรายงานผล 

 
                เพื่อใหก้ารด าเนินการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนให้บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบติั
ราชการและสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานตน้สังกดัต่าง ๆ   โรงเรียนจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. โรงเรียนตอ้งเร่งรัดและเสริมสร้างความเขม้แข็งในดา้นบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารงาน
บุคคล ดา้นบริหารงบประมาณและดา้นบริหารงานวชิาการ 

2. โรงเรียนตอ้งเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบติังาน ทั้งใน
ระดบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และชุมชนทอ้งถ่ิน 

3. โรงเรียนตอ้งเร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
เป็นกลไกในการผลกัดนัการปฏิรูปการศึกษาในทุก ๆ ดา้น 

4. โรงเรียน ต้องพัฒนาระบบงานทุกด้านให้เก้ือหนุน และส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี   

5. โรงเรียนต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

6. โรงเรียนตอ้งส่งเสริมให้มีการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายขอ้มูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีเป็นระบบเครือข่ายการท างานร่วมกนัและเช่ือมโยงทั้งในระดบัสถานศึกษา  
ศูนย์ประสานงานกลุ่มสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การก ากบั  ติดตาม และรายงาน 

                การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการน้ี จะบรรลุความส าเร็จท่ีคาดหวงั ตอ้งด าเนินการภายใตก้าร
ก ากบั  ติดตาม และรายงาน ในดา้นต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

                ก.  ด้านนโยบายและแผน 
         1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของแผนปฏิบติัราชการ 

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอ้งมีรูปแบบท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมเอ้ือต่อการปฏิบติั
ท่ีมุ่งเนน้ผลงานในทุกระดบั 

         2.  การจดัสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดบัการศึกษา เอ้ือต่อการพฒันาการศึกษา 
ทั้งในด้านวงเงินท่ีจดัสรร  ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอ านาจในการ
บริหารงบประมาณ 

         3. การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มีความ
ยดืหยุน่และสามารถปรับใชว้งเงินงบประมาณท่ีไดรั้บตามความส าคญั จ าเป็นและเหมาะสม 

                ข.  ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

         1.   ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมัน่และร่วมกันผนึกก าลังในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

         2.   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกบัองค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป และให้ความส าคญักบัการปฏิรูปการศึกษา มีกระบวนการและรูปแบบ
ความร่วมมือในการด าเนินการอยา่งจริงจงั 

         3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวญัก าลงัใจท่ีดี  มีความตอ้งการและมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

         4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพฒันาให้มีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน มีความกา้วหนา้ในอาชีพและไดรั้บสวสัดิการท่ีดี 

 
   ค. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         1.  มีการเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ จะตอ้ง

ด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
         2.  มีการเร่งรัดพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลกัสูตรตอ้งเร่งรัดการจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษา และกระบวนการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานระดับสากล ทั้ งเร่ืองตัว
หลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนและกระบวนการวดัผลประเมินผล 
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          3.   มีการเร่งรัดพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนโดยการส่งเสริมการพฒันากิจกรรม

ในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพครบวงจร โดยใช้กลไกการแนะ
แนวเชิงจิตวิทยาเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนและแกปั้ญหานกัเรียนท่ีตอ้งการแกปั้ญหาหรือตอ้งการพฒันาเป็น
กรณีพิเศษ 

                ง.  ด้านความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          1.การระดมทัพยากรทางการศึกษาทั้ งด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะจากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนในทอ้งถ่ิน ไดรั้บ
ความร่วมมือ สนบัสนุนในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 

          2.องค์กรเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ ให้ความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานปฏิรูป
การศึกษาอยา่งกวา้งขวาง ทัว่ถึง และจริงจงั 

         3. ผูป้กครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งมี
ความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการศึกษาเพิ่มมากข้ึน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัและพฒันา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                ง.  ด้านการบริหารและจัดการ 

1. มีการก ากบั ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการอยา่งเป็น 
ระบบและต่อเน่ือง 

2. น ามาตรการ “การลด (ภาระงาน)  การเพิ่ม (คุณภาพและประสิทธิภาพ) และการระดม  
(ทรัพยากรและสรรพก าลงั)” มาใช ้เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบั 
อยา่งจริงจงั 

3. ใชห้ลกัลิขิตสมดุล (Balanced scorecard)เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม ประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 

4. มีการพฒันาองคค์วามรู้และเคร่ืองมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ 
ด าเนินงาน ตามปัจจยัหลกัความส าเร็จและดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังานหลกัท่ีก าหนดและใช้เป็นเคร่ืองมือ
หลกัในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

5. มีหน่วยงาน หรือองคค์ณะบุคคลท่ีรับผดิชอบในการก ากบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผล โดยตรง 
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ภาคผนวก 
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คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.58-มี.ค.59) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 756               1,466                  1,108,296  

  
 

ม.2 699               1,466                  1,024,734  
  

 
ม.3 701               1,466                  1,027,666  

  
 

ม.4 758               1,716                  1,300,728  
  

 
ม.5 743               1,716                  1,274,988  

  
 

ม.6 917               1,716                  1,573,572  
  

 
รวม 4574                   7,309,984  

  
       
       
  

คร่ึงปีงบประมาณหลัง(เม.ย.59-ก.ย.59) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 480               1,750                      840,000  

  
 

ม.2 756               1,750                  1,323,000  
  

 
ม.3 699               1,750                  1,223,250  

  
 

ม.4 720               1,900                  1,368,000  
  

 
ม.5 758               1,900                  1,440,200  

  
 

ม.6 743               1,900                  1,411,700  
  

 
รวม 4156                   7,606,150  

  
       
   

รวมทั้งปี               14,916,134  
  

        
 
 

 

ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประเภทเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา (เรียนภาษาต่างประเทศกบัเจา้ของภาษา) 

  
        
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.58-มี.ค.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 756                 350                        264,600  

   
 

ม.2 699                 350                        244,650  
   

 
ม.3 701                 350                        245,350  

   
 

ม.4  758                 350                        265,300  
   

 
ม.5  743                 350                        260,050  

   
 

ม.6  917                 350                        320,950  
   

 
รวม 4574                      1,600,900  

   
        
        
  

คร่ึงปีงบประมาณหลัง(เม.ย.59-ก.ย.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 480                 350                        168,000  

   
 

ม.2 756                 350                        264,600  
   

 
ม.3 699                 350                        244,650  

   
 

ม.4  720                 350                        252,000  
   

 
ม.5  758                 350                        265,300  

   
 

ม.6  743                 350                        260,050  
   

 
รวม 4156                      1,454,600  

   
   

รวมทั้งปี                    3,055,500  
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา(สาธารณูปโภค) 

   
        
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.58-มี.ค.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 756                 150                        113,400  

   
 

ม.2 699                 150                        104,850  
   

 
ม.3 701                 150                        105,150  

   
 

ม.4 758                 150                        113,700  
   

 
ม.5 743                 150                        111,450  

   
 

ม.6 917                 150                        137,550  
   

 
รวม 4574                         686,100  

   
        
        
  

คร่ึงปีงบประมาณหลงั(เม.ย.59-ก.ย.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 480                 150                           72,000  

   
 

ม.2 756                 150                        113,400  
   

 
ม.3 699                 150                        104,850  

   
 

ม.4 720                 150                        108,000  
   

 
ม.5 758                 150                        113,700  

   
 

ม.6 743                 150                        111,450  
   

 
รวม 4156                         623,400  

   
        
   

รวมทั้งปี                    1,309,500  
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
(ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา โครงการหอ้งเรียนพิเศษ วทิย-์คณิต) 

 
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.57-มี.ค.58) 
  

       

 
ระดบัชั้น 

จ านวน
นกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 

  
 

ม.1 174               5,000                        870,000  
  

 
ม.2 179               5,000                        895,000  

  
 

ม.3 166               5,000                        830,000  
  

 
ม.4 173               6,000                     1,038,000  

  
 

ม.5 169               6,000                     1,014,000  
  

 
ม.6 181               6,000                     1,086,000  

  
 

รวม 1042                      5,733,000  
  

       
  

คร่ึงปีงบประมาณหลงั(เม.ย.58-ก.ย.58) 
  

       

 
ระดบัชั้น 

จ านวน
นกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 

  
 

ม.1 150               5,000                        750,000  
  

 
ม.2 174               5,000                        870,000  

  
 

ม.3 179               5,000                        895,000  
  

 
ม.4 150               6,000                        900,000  

  
 

ม.5 173               6,000                     1,038,000  
  

 
ม.6 169               6,000                     1,014,000  

  
 

รวม 1015                      5,467,000  
  

       
   

รวมทั้งปี                 10,934,000  
  

       
 

งบโครงการหอ้งเรียนพิเศษ                  10,934,000  
  

 
งบกลางเพื่อการบริหาร(20%)                    2,186,000  

  
 

คงเหลือเพื่อจดัสรรงบหอ้งเรียนพิเศษ                    8,747,200  
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา(ค่าจา้งลูกจา้ง) 

   
       
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.57-มี.ค.58) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 756            150                 113,400  

  
 

ม.2 699            150                 104,850  
  

 
ม.3 701            150                 105,150  

  
 

ม.4 758            150                 113,700  
  

 
ม.5 743            150                 111,450  

  
 

ม.6 917            150                 137,550  
  

 
รวม 4574                  686,100  

  
       
       
  

คร่ึงปีงบประมาณหลัง(เม.ย.58-ก.ย.58) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 480            150                  72,000  

  
 

ม.2 756            150                 113,400  
  

 
ม.3 699            150                 104,850  

  
 

ม.4 720            150                 108,000  
  

 
ม.5 758            150                 113,700  

  
 

ม.6 743            150                 111,450  
  

 
รวม 4156                  623,400  

  
       
   

รวมทั้งปี             1,309,500  
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สรุปยอดรวมงบประมาณเพ่ือการบริหารการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 

ยอดส ารอง
เพื่อบริหาร
ส่วนกลาง 

ยอดสุทธิเพื่อจดัสรรตาม
แผน 

 
1.เงินอุดหนุน 14,916,134 4,000,000 10,916,134 

 
2.บ ารุงการศึกษา(ภาษาองักฤษ) 3,055,500 

 
3,055,500 

 
3.บ ารุงการศึกษา(ภาษาจีน) - 

 
- 

 
4.บ ารุงการศึกษา(สาธารณูปโภค) 1,309,500 

 
1,309,500 

 
5.บ ารุงการศึกษา(ค่าจา้งลูกจา้ง
ชัว่คราว) 

1,309,500 
 

1,309,500 

 
6.บ ารุงการศึกษา(ประกนัชีวิต) 914,800 

 
914,800 

 
7.โครงการหอ้งเรียนพิเศษ 11,310,000 2,262,000 9,048,000 

 
8.โครงการ E.P. 28,350,000 5,670,000 22,680,000 

 
รวม 61,165,434 7,932,000 53,233,434 

ประมาณการรายจ่ายงบกลางเพื่อการบริหาร 

 
ประเภทรายจ่าย อุดหนุน บกศ. รวม 

 
 

1.งบสาธารณูปโภค 2,200,000 1,309,500 3,509,500 
 

 
2.ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ 800,000 

 
800,000 

 
 

3.ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 500,000 1,309,500 1,809,500 
 

 
4.ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 

500,000 
 

500,000 
 

 
รวม 4,000,000 2,619,000 6,619,000 

 
 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 
 

 
งบประมาณ จ านวนเงิน 

  
 

งบส ารองจ่าย (ร้อยละ10) 1,091,613.40 
  

 
งบพฒันาคุณภาพวชิาการ (ร้อยละ60) 6,549,680.40 

  
 

งบบริหารทัว่ไป (ร้อยละ30) 3,274,840.20 
  

 
รวม 10,916,134.00 
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บทที ่ 1 
สภาพทัว่ไปของโรงเรียน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
1.  เขตบริการของโรงเรียน 

 

 เขตบริการของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน เป็นเขตพื้นท่ีการปกครองของเทศบาลนครขอนแก่นโดย
มีพื้นท่ีทิศเหนือจดถนนประชาสโมสร  ทิศใตจ้ดถนนศรีจนัทร์ ทิศตะวนัออกจดถนนชาตะผดุง 
และทิศตะวนัตกจดถนนมิตรภาพ   
 

2. ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  
 

ตารางที ่ 1  แสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาจ าแนกรายช้ันและเพศ ปีการศึกษา 2558 
 
 

ช้ันเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 16 352 413 765  

มัธยมศึกษาที่ที ่2 15 310 395 705  

มัธยมศึกษาปีที ่3 15 361 340 701  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 46 1023 1148 2171  

มัธยมศึกษาปีที ่4 19 299 460 759  

มัธยมศึกษาที่ที ่5 19 326 426 752  

มัธยมศึกษาปีที ่6 20 365 553 918  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 58 990 1439 2429  

รวมทั้งหมด 104 2013 2587 4600  

 
หมายเหตุ   ข้อมูล 10 มิถุนายน  2558 
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ตารางที ่ 2   แสดงข้อมูลเด็กพกิาร เด็กด้อยโอกาส  
 

             ระดับ นักเรียนพกิาร นักเรียนด้อยโอกาส รวม
ทั้งส้ิน  ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาตอนต้น - 2 2 - - - 2 

มัธยมศึกษาตอนปลาย - 3 3 - - - 3 

รวม 
- 5 5 - - - 5 

 

หมายเหตุ  ขอ้มูล 10 มิถุนายน  2558 

ตารางที ่ 3   แสดงข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   

ก.  จ  าแนกตามวุฒิ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี อนุ 

ปริญญา 
ต ่ากว่า 
อนุ ฯ 

รวม 

2 96 - 131 1  230 
                หมายเหตุ ไม่รวมลูกจา้งชัว่คราว 
 
   ข.  จ  าแนกตามวิทยฐานะ 
ครูอตัราจ้าง พนักงาน

ราชการ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

 2 3 14 21 190 230 
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ตารางที ่ 4  แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพยีงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พืน้ฐาน 
 

รายการ จ านวน 
ท่ีมี 

จ านวน 
ท่ีควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 
(เกณฑ์การวเิคราะห์ความขาด) 

อาคารเรียน (หลงั) 7 9 -2 หอ้งเรียนจริงเม่ือหกัลบ
หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ โรงเรียนมี
หอ้งเรียนจริงเพียง 90 ห้องเรียน 

 หอ้งเรียน (ห้อง) 90 104 14 

อาคารประกอบ     
 หอ้งส้วม  
-นกัเรียนชาย 
-นกัเรียนหญิง 

 
23 
27 

 
57 
135 

 
-34 

-108 

 
นร.ชาย  ส้วม 3 ท่ี ต่อ 100  คน 
นร.หญิง ส้วม 5 ท่ี ต่อ100  คน 

 บา้นพกัครู (หลงั) 10 10 0 รวมบา้นพกัขา้ง รร.แก่นนคร 
สภาพควรร้ือ 8 หลงั 

 อาคารฝึกงาน (หลงั) 7 หน่วย 10 หน่วย -3  
 อาคารอเนกประสงค ์(หลงั) 1 1 0 
 หอประชุม (หลงั) 1 1 0 

 
 
 3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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 4.  ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 
ส่วนที่ 1  ผลการประเมินตามมาตรฐาน 18 มาตรฐานของ สมศ.ปีการศึกษา 2549 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2549 
ด้านผู้เรียน (ระดับปฐมวยั) ด้านผู้เรียน (ระดับประถม-มัธยม) 

มฐ.
1 

มฐ.
4 

มฐ.
5 

มฐ.
6 

มฐ.
9 

มฐ.
10 

มฐ.
12 

มฐ.
1 

มฐ.
4 

มฐ.
5 

มฐ.
6 

มฐ.
9 

มฐ.
10 

มฐ.
12 

- - - - - - - 3.7 3.75 3.87 3.85 3.51 3.81 387 

ด้านครู ด้านผู้บริหาร เฉลีย่ ผลการ
ประเมิน มฐ.22 มฐ.24 มฐ.13 มฐ.14 มฐ.18 มฐ.20 มฐ.25 

3.77 3.67 395 3.78 3.76 4.00 4.00 3.80 ระดับดีมาก 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2554 
 

มฐ.
1 

มฐ.
2 

มฐ.
3 

มฐ.
4 

มฐ. 
5 

มฐ. 
6 

มฐ.
7 

มฐ.
8 

มฐ.
9 

มฐ.
10 

มฐ.
11 

มฐ.
12 

9.53 9.39 9.38 9.21 11.65 10 5 5 5 5 5 5 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ สรุปผลการประเมิน 

100 89.16 ระดับดีมาก 

 

ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา  
1.  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไดด้ าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชากรวยัเรียน กลุ่มอาย ุ

12- 17 ปี  เขา้เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา  2557-58  ดงัน้ี 
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ตารางที ่10  แสดงจ านวนประชากรวยัเรียน กลุ่มอาย ุ 12-17  ปี  ท่ีเขา้ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     
       ถึง ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2557  (ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา)  
 

กลุ่มอายุ ประชากร เข้าเรียน ร้อยละ 

อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 221 221 100 

อายุ 15 – 17  ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 307 289 94.13 

รวม 528 510 96.59 
 

หมายเหตุ  ประชาการพ้ืนท่ีบริการอาย ุ12-14ปี ประมาณการจากจ านวนนกัเรียนในพ้ืนท่ีบริการท่ีสมคัรเขา้เรียน ม.1 ส่วนขอ้มูล
ประชากรในพ้ืนท่ีบริการอาย ุ15-17 ปี ประมาณการจากนกัเรียนในพ้ืนท่ีบริการท่ีศึกษาในระดบัม.4  
 

 จากตารางดา้นสิทธิและโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนสามารถจดัการศึกษาตอบสนองความตอ้งการ
ของประชากรในพื้นท่ีบริการได ้100% ในระดบัมธัยมศึกษปีท่ี 1 และร้อยละ 94.13 ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 ทั้ งน้ีเพราะนักเรียนส่วนหน่ึงได้ยา้ยสถานศึกษาไปศึกษาต่อในท่ีอ่ืน เช่นการอาชีวศึกษาหรือการ
มธัยมศึกษาในจงัหวดัอ่ืนหรือต่างประเทศ  
 
 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณธรรม โดยพฒันาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  ในปีการศึกษา 
2558  ไดด้ าเนินการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 6  ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที่   11   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนทุกระดบัชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
 
กลลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่

เข้าวดัผลทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

จ า น ว น
นักเรียนที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

1.ภาษาไทย 4,606 4,514 92 98.01 
2.คณติศาสตร์ 4,606 4,385 221 95.20 
3.วทิยาศาสตร์ 4,606 4,311 295 93.60 
4.สังคมศึกษาฯ 4,606 4,511 95 97.93 
5.สุขศึกษาฯ 4,606 4,562 44 99.04 
6.ศิลปะ 4,606 4,521 85 98.15 
7.การงานอาชีพฯ 4,606 4,480 126 97.26 
8.ภาษาต่างประเทศ 4,606 4,500 106 97.69 
 

ตารางที่   12   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนทุกระดบัชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555 (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
 
กลลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่

เข้าวดัผลทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

จ า น ว น
นักเรียนที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

1.ภาษาไทย 4,513 4,193 120 97.21 
2.คณติศาสตร์ 4,513 4,325 188 95.83 
3.วทิยาศาสตร์ 4,513 4,221 292 93.52 
4.สังคมศึกษาฯ 4,513 4,407 106 97.65 
5.สุขศึกษาฯ 4,513 4,430 83 98.16 
6.ศิลปะ 4,513 4,438 75 98.33 
7.การงานอาชีพฯ 4,513 4,329 184 95.92 
8.ภาษาต่างประเทศ 4,513 4,287 226 94.99 
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ส่วนที ่3  ปัญหา/ความต้องการพฒันา  

                3.1.   สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนโดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ของการด าเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจดัการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ไดด้งัน้ี   
 

1. ปัญหาด้านการขาดแคลนอตัราก าลงัครู  
ตารางที ่ 13 อตัราก าลงัครูในโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครู 
ตาม จ.18 

ช่ัวโมงสอน
เฉลีย่ 

จ านวนครู 
ขาด,เกนิ 

ความต้องการ
ครู 

บริหารการศึกษา 5 - - - 

ภาษาไทย 19 15 -2 2 

คณติศาสตร์ 41 12 -1 1 

วทิยาศาสตร์ 47 14 -1 1 

สังคมศึกษา 30 13 -2 2 

สุขศึกษา 17 13 -1 1 

ศิลปะ 10 13 - - 

การงานและเทคโนโลย ี 20 14 - - 

ภาษาต่างประเทศ 36 15 -2 -2 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน+แนะแนว 9 10 - - 

รวมผู้สอน 234 13 -9 9 

รวมบริหาร+ผู้สอน 239    
หมายเหตุ  ขอ้มูล 3 กรกฎาคม 2558 
 

                  2.  ปัญหาการขาดปัจจัยพืน้ฐาน 
                        โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยงัมีปัญหาการขาดปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น   เช่น ปัญหาขาด
แคลนแหล่งพลงังานส ารอง อาคารเรียน หอ้งน ้า หอ้งส้วม สนามกีฬาในร่ม รวมทั้งครุภณัฑ ์ส่ือ วสัดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เช่น  โต๊ะ เกา้อ้ีนกัเรียน ครุภณัฑ์การศึกษา  ห้องปฏิบติัการทาง
วทิยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นตน้  
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                 3.   ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

จากความเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมท่ีมุ่งเนน้ดา้นเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิดค่านิยมในเชิง
วตัถุนิยม บริโภคนิยม  รวมทั้ งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีมาก แต่ใช้ประโยชน์ไม่ถูกทาง 
ก่อให้เกิดผลเสีย ประเพณี วฒันธรรมไทยท่ีดีงามถูกละเลย พฤติกรรมเบ่ียงเบน  ผิดแผกจากครรลองท่ีควร
เป็น เยาวชนขาดแบบอยา่งท่ีดี สถาบนัครอบครัวอ่อนแอ รวมทั้งสถาบนัทางสังคมขาดความเขม้แข็ง  ส่งผล
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น หนีเรียน การออกกลางคัน การเสพสารเสพติด  และการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เป็นตน้ 
              4.  ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
                   จากการวเิคราะห์ขอ้มูล  โรงเรียนมีขอ้จ ากดัดา้นบริการพื้นฐานท่ีไม่เพียงพอ เช่น การขาดแคลน
หอ้งเรียน ขาดแคลนหอ้งปฏิบติัการ  ต่าง ๆ ประกอบกบัการจดันกัเรียนต่อหอ้งจ านวนมากท าใหก้ารพฒันา
กิจกรรมการเรียนในห้องเรียนเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ท าใหป้ระสิทธิภาพการเรียนการสอนไม่กา้วหนา้
เท่าท่ีควรจะเป็นซ่ึงในเร่ืองน้ีฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการแกไ้ขโดยเร่ิมรับนกัเรียนต่อหอ้งใหล้ดลงและวางแผน
ลดจ านวนห้องเรียนลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรภายในท่ีมีอยูเ่พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนใหดี้ข้ึน 
      นอกจากน้ีจากการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555-57  
พบขอ้มูลดงัน้ี 
 ตารางที่    14   แสดงผลการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2555-2557  (การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติONET&NT) 
 

วชิา ม.3(ONET&NT) ม.6(ONET) 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ภาษาไทย 63.21 63.21 41.82 57.91 57.91 62.93 

คณติศาสตร์ 34.62 34.62 43.07 31.55 31.55 33.01 

วทิยาศาสตร์ 45.92 45.92 51.89 39.32 39.32 39.39 

ภาษาองักฤษ 38.62 38.62 35.85 30.68 30.58 33.52 

สังคมศึกษา 59.29 59.29 53.65 42.27 42.27 44.69 

สุขศึกษาฯ 65.18 65.18 66.49 59.93 59.93 60.04 

ศิลปศึกษา 51.57 51.57 52.25 35.50 35.50 39.52 

การงานอาชีพฯ 57.46 57.46 52.61 50.58 50.58 55.31 
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  จากตารางพบว่า นักเรียนระดับชั้ น ม.3 มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียของ
คะแนนเกือบทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ยกเวน้วิชาคณิตศาสตร์   ส่วนระดบัชั้น ม.6  มีคะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึนเกือบทุกรายวิชายกเวน้รายวิชาการงานอาชีพฯ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่โรงเรียนยงัมีปัญหาในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาในบางสาขาวชิา จ าเป็นตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 
 

ส่วนที ่4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงานบังคบับัญชา 
 
1.ยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ี ใน 5 กลุ่มอาชีพ
ใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัได ้ ใน 5 ภูมิภาคหลกัของโลก 
วสัิยทัศน์   

ภายในปี  2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลกัท่ีทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพฒันา
ทรัพยากรบุคลากรของชาติ   เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดี สร้างความมัง่คัง่ทางดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คง
ทางสังคมใหก้บัประเทศ  ดว้ยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และศกัยภาพของประเทศ 
ภารกจิ 

พฒันา ยกระดบั และจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ี
สามารถสร้างรายได้ท่ีมัง่คัง่และมัน่คง เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีวินัย เป่ียมไปดว้ยคุณธรรมจริยธรรมมีส านึก
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 
หลกัการพืน้ฐาน 

• ค านึงถึงศกัยภาพและบริบทรอบๆ ตวัผูเ้รียน 
• พฒันาและยกระดบัองคค์วามรู้และกระบวนการเรียนการสอน ใหท้ดัเทียมอารยะประเทศ ดว้ยการ

บริหารจดัการและเทคโนโลยสีมยัใหม ่
• มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัศกัยภาพในการท างานใหก้บั

บุคลากรคนไทย ใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
ศักยภาพ 

• ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ 
• ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภาพของศิลป วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
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แท่งหลกัสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ 

• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น เกษตรกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น อุตสาหกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น พาณิชยกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น ความคิดสร้างสรรค ์
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้น บริหารจดัการและการบริการ 

วธีิการบริหารและการจัดการ 

1. ก าหนดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละแท่งหลกัสูตรใหม่ ของแต่ละแท่งอุตสาหกรรม 
2. มหาวิทยาลยั ก าหนดหลกัสูตรดา้นวิชาการและการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละ

แท่งหลกัสูตรใหม่ 
3. ระดบัอาชีวศึกษา ก าหนดหลกัสูตรดา้นปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละแท่ง

หลกัสูตรใหม่ 
4. มหาวิทยาลยั อาชีวศึกษาและผูป้ระกอบการร่วมพฒันาหลกัสูตรใหม่ให้แก่ สพฐ เพื่อเช่ือมโยง

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั โดยค านึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานท าของผูเ้รียน
ท่ีแทจ้ริง    

5. ฝึกอบรมและคดัสรรผูเ้ช่ียวชาญจากภายในและภายนอกเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน 
6. พฒันาระบบและน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมยัใหม่มาใชใ้นการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ

เทียบเท่าในระดบัสากล 
7. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อให้เกิดการท างานแบบ      

บูรณาการ 
8. จดัตั้งกองทุนตั้งตวัและมีศูนยเ์พาะบ่มผูป้ระกอบอาชีพเพื่อสนบัสนุนการสร้างงานและการประกอบ

อาชีพของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
9. สร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน นกัวิจยั สถาบนัการศึกษาและเครือข่ายภายใน

และภายนอก 
10. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได ้ไดต้ั้งแต่ขณะเรียน 
11. เพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานท่ีควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ และ

ภาษาต่างประเทศ 
12. มอบให้มหาวิทยาลยัเขา้ร่วมท าหน้าท่ีจดัท าแผนยุทศาสตร์พฒันาจงัหวดัท่ีค านึงถึง ศกัยภาพของ

พื้นท่ี ในแต่ละจงัหวดัโดยแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ รับผิดชอบในระดบัจงัหวดั และภูมิภาค รวมถึง
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รับผิดชอบในการเขา้ร่วมพฒันายุทธศาสตร์ในแต่ละดา้นของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
การเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั ของโลก 

 
2.กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
วสัิยทัศน์  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองคก์รหลกัขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล และสูงเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในปี 2563  
พนัธกจิ  

พฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษา อยา่งมี
คุณภาพโดยเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นสาคญั เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาสู่คุณภาพระดบัสากล  
ค่านิยมองค์กร  

องคก์รท่ีมีชีวิต พร้อมจิตเอ้ืออาทร มีอาภรณ์คือความขยนั ใจยดึมัน่หลกัยติุธรรม  
เป้าประสงค์  

1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  
2.  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อยา่งมีคุณภาพทัว่ถึง และเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ตามศกัยภาพ  
4.  สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความเขม้แขง็ตามหลกัธรรมาภิบาลและเป็น

กลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล  
5. การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาคุณภาพครูและ

บุคลากรมีความปลอดภยัและมัน่คง 
กลยุทธ์  

จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด กลยทุธ ์
ปีงบประมาณ 2555 จานวน 6 กลยทุธ ์ดงัต่อไปน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันา เตม็

ตามศกัยภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอน ไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทาง

การศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 6 พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
3.กลยุทธ์ของ สพม.25 
 วสัิยทัศน์ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต25 เป็นองคก์รคุณภาพมุ่งพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
มาตรฐานสากล พร้อมกา้วสู่อาเซียนบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 
1.พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้น

เทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทยและวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
3.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตาม

ศกัยภาพ 
4.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
5.พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลกัการ

ธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6.ร่วมส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้
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4.กลยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

วสัิยทศัน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมทอ้งถ่ิน
ไทยและสังคมโลก 

เป้าประสงค์ 
1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสู่มืออาชีพ และไดรั้บการส่งเสริมเขา้สู่วทิยฐานะท่ี

สูงข้ึน 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพ  

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พนัธกจิ 

 ปฏิรูประบบเรียนรู้ ระบบสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม ระบบกิจกรรมนักเรียนและระบบ
บริหารจดัการสถานศึกษาเพื่อพฒันาไปสู่คุณภาพระดบัสากล  

กลยุทธ์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล เพื่อความเป็น

เลิศทางวชิาการ 
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทยตามแนวทางระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาศักยภาพให้ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นทุก ๆ ดา้นอยา่งมีคุณภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และสนบัสนุนส่งเสริมดา้นวทิยฐานะใหสู้งข้ึน 

5. พฒันาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการบริหาร
ท่ีเป็นสากล 

6. เร่งรัดพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษาและส่ือวสัดุอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในระดบัชั้นเรียน 
7. เร่งรัดพฒันาสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี และจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน

ใหมี้คุณภาพในระดบัสากล 
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บทที ่ 2 
แผนงาน /โครงการ และงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

               เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25        
กลยุทธ์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและแนว
ทางการพฒันาการศึกษาทั้ งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงก าหนดการ
ด าเนินงานโดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจ า และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนที ่1 งบส ารองจ่าย 
 
ตารางที ่ 15   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  (งบส ารองจ่าย) ของ โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 
 

รายการค่าใช้จ่าย ค่า
น า้หนัก
(%) 

รวมตลอดปี 
งบประมาณ 

ภาคเรียนที ่
2/2558 

ภาคเรียนที ่
1/2559 

งบส ารองจ่ายการบริหารโรงเรียน 8.11 885,613.40 ตลอดปี 

งบสนับสนุนนโยบายหน่วยงานบังคับบัญชา 1.89 206,000 ตลอดปี 

ยอดรวม 10.00 1,091,613.40 ตลอดปี 

หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเท่านั้น 
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ส่วนที ่2 งบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง 

 

ตารางที ่ 16   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 (งบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง) 
ของ โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน   
 

รายการค่าใช้จ่าย ค่า
น า้หนัก
(%) 

งบอุดหนุน งบ 
บกศ. 

รวม 

1.  ค่าน า้ประปา+ไฟฟ้า+โทรศัพท์ 20.15 2,200,000 1,309,500 3,509,500 

2.  ค่าน า้มันเช้ือเพลงิและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 4.58 500,000  500,000 

3.  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 4.58 500,000 1,309,500 1,809,500 

4. ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ 7.33 800,000  800,000 

ยอดรวม  36.64 4,000,000 2,619,000 6,619,000 

หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเท่านั้น 
 
ส่วนที ่3 งบบริหารงานทัว่ไป 
 ตารางที ่17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบบริหารงานทัว่ไป) ของ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  (เฉพาะงบอุดหนุน) 
 

รายการค่าใช้จ่าย ค่าน า้หนัก 
(%) 

รวมตลอดปี หมายเหตุ 

1. กลุ่มอ านวยการ 4.01 437,572  

2.  กลุ่มกจิการนักเรียน,ฝ่ายปกครอง 7.04 768,606  

3. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1.93 210,000  

4.ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 2.38 259,914  

4. ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 13.28 1,450,000  

5. ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 1.17 128,000  

ยอดรวม 29.82 3,254,840  

หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเท่านั้น 
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ส่วนที ่4  งบบริหารคุณภาพวชิาการ 
ตารางที ่ 18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบบริหารคุณภาพวชิาการ)ของ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  (เฉพาะงบอุดหนุน) 

รายการค่าใช้จ่าย ค่าน า้หนัก 
(%) 

รวมตลอดปี หมายเหตุ 

1.กลุ่มวชิาการ/ฝ่ายทะเบียนวัดผล 4,111,469 37.66  

2. กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 470,000 4.31  

3.กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 320,260 2.93  

4. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 251,000 2.30  

5. กลุ่มสาระภาษาไทย 326,000 2.99  

6. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 334,249 3.06  

7. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 259,372 2.38  

8. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 173,000 1.58  

9. กลุ่มสาระศิลปศึกษา 125,000 1.15  

10. งานแนะแนว 51,330 0.47  

11. งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 148,000 1.36  

รวม 6,569,680 60.18  

 
หมายเหตุ ค่าน ้าหนกัคิดเปรียบเทียบกบัยอดงบประมาณประเภทงบอุดหนุนทั้งหมด 
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ส่วนที ่5 สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

1. กลุ่มอ านวยการ 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. วสัดุส านกังานกลุ่มอ านวยการ 4 รายการ -วสัดุ-ครุภณัฑส์ านกังาน 

-ปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์สารสนเทศ 
-ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
-ปรับปรุงระบบงานสารสบรรณ 

121,272 
12,000 
3,000 
4,500 

ตลอดปี งานส านกังาน
อ านวยการ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 5 
มาตรฐานท่ี 9,10 
2. งานปฏิคม 1 ชุด -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 13,000 ต.ค.58-มี.ค.59 งานปฏิคม 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 5 
มาตรฐานท่ี 9,10 
3. โครงการพฒันาภูมิทศัน์โรงอาหาร 2 รายการ -ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย          8,000 ต.ค.58-มี.ต.59 งานส่งเสริม

สุขภาพ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1,2,3 ,4,5,6 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19 

 
 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. งานพยาบาล 6 รายการ -จดักิจกรรมป้องกนัควบคุมโรค 

-จดักิจกรรมรักษาโรคร่วมกบั 
รพ.ศรีพชัรินทร์ 
-จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 
-ปรับปรุงระบบบริการ 
-ซ่อมครุภณัฑ ์
-ปรับปรุงระบบขอ้มูลข่าวสาร 

5,000 
1,800 

 
50,000 
7,000 
3,000 
3,000 

ตลอดปี งานพยาบาล 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพท.ขก.ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1 

5. งานโยธวาฑิต 5 รายการ -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงตามเป้าหมาย 45,457 
(งบอ่ืน ๆ 
400,000) 

ตลอดปี งานโยธวาฑิต 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1 
6. งานยานพาหนะ 2 รายการ -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประจ ารถยนต ์

 
69,000 ตลอดปี งานยานพาหนะ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7. โครงการพฒันาบุคลากรสืบสาน
ต านวนครูขอนแก่นวทิยายน 

 ครู 230 คน -จดักิจกรรมถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รครู
บุคลากรเขา้ร่วมร้อยละ 85 

งบอ่ืน ๆ 
(623,00) 

พ.ย.58-มิ.ย.59 ส านกังาน
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
8. โครงการจดักิจกรรมส่งทา้ยปีเก่า
ตอ้นรับปีใหม่ 

ครู 300 คน -จดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร 
ครูและบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 

งบอ่ืน ๆ  
(240,000) 

พ.ย.58-ม.ค.59 ส านกังาน
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
9. โครงการสร้างขวญัก าลงัใจ
บุคคลากร  

ครู230 คน -จดักิจกรรมส่งเสริมขวญัก าลงัใจบุคลากร งบอ่ืน ๆ  
(70,750) 

ตลอดปี ส านกังาน
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครู 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 

ครู 230 คน -จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหก้บัครูและบุคลากร ครูร้อยละ 100 ผา่น
เกณฑก์ารพฒันา 

งบอ่ืน 
(70,000) 

ตลอดปี ส านกังาน
อ านวยการ 

11. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 

ครู 230 คน -จดักิจกรรมมอบเกียรติบตัรครูผูไ้ม่มีวนัลา
โดยมีครูท่ีผา่นเกณฑก์ารพฒันาร้อยละ 50 

4,000 ตลอดปี 11.โครงการ
ประเพณีครูกลัยา 
  
   

12. โครงการงานประชาสัมพนัธ์ 4 รายการ -บ ารุงรักษาเคร่ืองขยายเสียง 
-จดักิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 
-งานศูนยข์่าวเยาวชน 
-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 

20,000 
5,000 
8,000 
11,000 

ตลอดปี งานประชาสัมพนัธ์ 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
13. โครงการงานโยธวาทิต 7 รายการ -ไดว้สัดุอุปกรณ์ปรับปรุงวงโยธวาฑิตตาม

เป้าหมาย 
 

89,000 
 

ตลอดปี งานโยธวาทิต 
ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
14. โครงการงานยานพาหนะ 3 รายการ -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาดรถยนต ์

 
5,000 

 
ตลอดปี งานยานพาหนะ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
15. โครงการโรงเรียนอุปถมัภ ์ 3 รายการ -จดักิจกรรมโรงเรียนอุปถมัภต์ามนโยบาย

หน่วยงานบงัคบับญัชา 
 

5,000 
 

ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
16. โครงการปรับปรุงขยายโรง
อาหารใหมี้ขนาดเพียงพอเหมาะสม
กบัจ านวนนกัเรียน 

10 รายการ -ขายพื้นท่ีโรงอาหารและปรับปรุงพื้นท่ี
บริการและพื้นท่ีโดยรอบโรงอาหารให้
สวยงามเหมาะสม 
 

งบอ่ืน ๆ  
(1,000,000) 

 

ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
17. โครงการปรับปรุงห้อง
โสตทศันูปกรณ์ ห้องกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและห้องโยธวาทิต 

3 รายการ -ปรับปรุงหอ้งโสตทศันูปกรณ์เดิมใหเ้ป็น
หอ้งโยธวาทิตและหอ้งกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
-พฒันาพื้นท่ีห้องโยธวาทิตและหอ้งกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเป็นหอ้งโสตทศันูปกรณ์และ
หอ้งรับรองแขก 
 

(งบอ่ืน ๆ) 
2,000,000 

 

ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ ฝ่าย
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 4 
มาตรฐานท่ี 7 
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2. กลุ่มกจิการนักเรียนและฝ่ายปกครอง 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกิจการนกัเรียน 40 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 768,606 ตลอดปี งานส านกังาน

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1 
มาตรฐานท่ี1,2,5 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นร.4,600 คน นกัเรียน 100% ไดรั้บการพฒันาตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
100,000 ตลอดปี งานดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,2 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1,2,10 
3. โครงการประชุมผูป้กครองชั้น
เรียน 

ผูป้กครอง นร.
4,600 คน 

ผูป้กครองร้อยละ80 เขา้ร่วมประชุม 40,000 มกราคม - 
สิงหาคม 2559 

งานดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,2 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานที2,10 
4. โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ100ไดรั้บการเยีย่มบา้นตาม

เป้าหมาย 
60,000 เม.ย.-ก.ย.59 งานดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี1,2,10 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
5. โครงการธนาคารความดี นร.4,600 คน นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมกิจกรรมธนาคาร

ความดีร้อยละ100 
40,000 ตลอดปี งานคุณธรรม

จริยธรรม ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี 2 
6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100ไดรั้บการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
60,000 ตลอดปี งานคุณธรรม

จริยธรรม ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี 2 
7. โครงการกิจกรรมไหวค้รู นร.4,600 คน -กิจกรรมไหวค้รูต่อตา้นส่ิงเสพติด 

 
40,000 มิถุนายน 59 งานกิจกรรมพิเศษ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี 2 
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย นร.4,600 คน -จดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
50,000 ตลอดปี งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี2 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
9. โครงการแข่งขนัฟุตบอลจตุรมิตร นร.4,600 คน -จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาจตุรมิตร 70,000 ต.ค.58-เม.ย.59 งานระเบียบวนิยั

และส่งเสริม
พฤติกรรมนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 3 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี1 
10. โครงการประชุมนกัเรียน ม.1-ม.6 นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 20,000 ตลอดปี งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
11. โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียน ม.6 นร.800 คน จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน ม.6 30,000 กุมภาพนัธ์ 59 งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
12. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

นร.4,600 คน จดักิจกรรมตามนโยบายโรงเรียนสีขาว
ตลอดปีการศึกษา โดยนกัเรียนมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 100 

100,000 ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1,2 
มาตรฐานท่ี1 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
13. โครงการTO BE Number ONE นร.4,600 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 20,000 ตลอดปี งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี1,2 
14. จดัซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 10 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
15. โครงการปรับปรุงกลอ้งซีซีทีวี 10 ชุด ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย งบอ่ืนๆ 

 
ต.ค.58-เม.ย.59 ส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 1 
มาตรฐานท่ี2 
16. โครงการจดัท าท่ีจอดรถจกัรยานยนต์
นกัเรียน 

พื้นท่ีจดรถจกั
ยานยนต ์500 
คนั 

ไดพ้ื้นท่ีจอดรถจกัยานยนตต์ามเป้าหมาย
และนกัเรียนมีความพึงพอใจในระบบดูแล
รักษาและความปลอดภยัในการจอดรถร้อย
ละ 80 

งบอ่ืน ๆ 
 

ต.ค.58-ก.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
17. โครงการเขา้ค่ายอบรมพฒันาคุณธรรม
นกัเรียน 

นร. 750 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
อบรมพฒันาคุณธรรม 

30,000 ต.ค..58-เม.ย.59 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
18. โครงการปฐมนกัเรียน ม.1และม.4 นร. 1,500 คน ผูป้กครองและนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
อุดหนุน 10,000
บาท 
และงบอ่ืน ๆ 

เม.ย.-มิ.ย.59 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 

กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
19. โครงการจดัจา้งยามรักษาการณ์ใน
โรงเรียน 

ยาม 4 คน ไดย้ามรักษาการณ์ในระบบความปลอดภยั
โรงเรียนตามเป้าหมาย 

งบอ่ืน ๆ 
 

ตลอดปี งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี1-6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
20. โครงการโรงเรียนอุ่นใจ นร. 4,600 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้สู่ระบบประกนั

สุขภาพและชีวติครบร้อยละ100 
งบอ่ืน ๆ พ.ค.-ก.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม

กิจการนกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
21. โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม
และงานปกครองส่วนหนา้ 

10 รายการ ไดป้รับปรุงอาคารส่ิงก่อสร้างและวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบในงานปกครองส่วน
หนา้ตามเป้าหมาย 

งบอ่ืน ๆ 
 

ต.ค.58-ก.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
22. โครงการพฒันาระบบชอร์ฟแวร์
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

นร. 4,600 คน นกัเรียนร้อยละ100 มีฐานขอ้มูลและระบบ
รายงานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเช่ือมยาง
ขอ้มูลระห่างบา้นกบัโรงเรียน 

งบอ่ืน ๆ 
 

ต.ค.58-มี.ค.2559 งานส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 7 
มาตรฐานท่ี 1-6 
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3. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มแผนงานฯ 27 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 36,000  ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม

แผนงานฯ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
2. งานจดัท าเอกสารประสานงาน
นโยบายต่าง ๆ 

10 รายการ ไดเ้อกสารตามเป้าหมาย 2,000  ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม
แผนงานฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
3. งานซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 5 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงครุภณัฑค์รบ 100% 10,000 ตลอดปี ส านกังานกลุ่ม

แผนงานฯ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
4. งานจดัซ้ือวสัดุงานบริหารความเส่ียง 2 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 5,000  ตลอดปี งานบริหารความ

เส่ียง ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

5. งานจดัท าขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 4,588 คน ไดข้อ้มูลตามเป้าหมาย 30,000  ก.พ.59-มิ.ย.59 งานสารสนเทศ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี1 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
6. งานค านวณตน้ทุนและผลผลิต ฐานขอ้มูล 6 

ระบบงาน 
ไดฐ้านขอ้มูลตามเป้าหมาย 3,000  ม.ค.-ก.ค.2559 งานค านวณตน้ทุน

ผลผลิต ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
7. งานพฒันาระบบงานองคก์ร พฒันาคู่มือ

ระบบงาน          
3 รายการ 

ไดคู้่มือการพฒันาระบบงาน 3 รายการ 4,000  ตลอดปี งานพฒันา
ระบบงานองคก์ร ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
8. งานการเงินและบญัชี 18 รายการ 1.ซ้ือวสัดุตามเป้าหมาย 

 
70,000 
 

ตลอดปี งานการเงินและ
บญัชี ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
9. งานบริหารสินทรัพย ์ 15 รายการ 1.ซ้ือวสัดุตามเป้าหมาย 

 
50,000  ตลอดปี งานบริหาร

สินทรัพย ์ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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4. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานจดัซ้ือวสัดุฝ่ายวางแผน 27 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายส านกังาน 
45,000  ตลอดปี ฝ่ายวางแผนฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
2. งานซ่อมครุภณัฑง์านวางแผน 3 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงครุภณัฑค์รบ 100% 10,500  ตลอดปี ฝ่ายวางแผนฯ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
3. งานจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 100 เล่ม ไดเ้อกสารตามเป้าหมาย 10,000  ต.ค.-ธ.ค.2558 ฝ่ายวางแผนฯ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการจดัท า จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์เพื่อการประเมินระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ไดว้สัดุและ
ครุภณัฑ ์20 
รายการ 

ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมายเพื่อเตรียมการ
ประเมินออนไลน์ และการประเมินเพื่อขอ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

60,000  ธ.ค.2558-ก.ย.59 งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
5. งานจดัท ารายงาน SSRและ SAR 100 เล่ม ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 10,000 ก.พ.2559 งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
6. งานจดัพิมพร์ายงานประจ าปี 1,000 เล่ม  ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 70,000  ก.พ.-พ.ค.2559 งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7.ปรับปรุงแผนกลยทุธ์โรงเรียน 100 ชุด จดัพิมพแ์ผนกลยทุธ์/แผนพฒันาเพื่อเผยแพร่ 25,000 มี.ค.-ก.ย.59 งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
8. โครงการจดัท าฐานขอ้มูลระบบ
คุณภาพ OBECQA 

 20 รายการ ไดว้สัดุ อุปกรณ์เพื่อการจดัเก็บและส ารอง
ขอ้มูลงานระบบ OBECQ เพื่อเตรียมการ
ประเมิน  

29,414  ตลอดปี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี 8,12,14,15 
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5. ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 

 
กจิกรรม/งาน/โครงการ 

เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. งานส านกังานอาคารสถานท่ี 50 รายการ 1.ไดว้สัดุส านกังานตามเป้าหมาย 
2.ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 

15,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
2. งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี 112 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงอาคารสถานท่ีไดค้รบทุกระบบ 600,000 ตลอดปี งานส านกังาน

อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
3. งานกิจกรรมวนัส าคญั 9 รายการ ไดจ้ดัสถานท่ีในวนัส าคญัต่าง ๆ ครบตาม

เป้าหมาย 
115,000 ตลอดปี งานส านกังาน

อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 2 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการปรับปรุงห้อง
โสตทศันูปกรณ์ 

3 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงตามเป้าหมาย 70,000 ต.ค.58-เม.ย.59 งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวน
สวยโรงเรียนสีขาว 

12 รายการ ไดดู้แลปรับปรุงภูมิทศัน์ตามเป้าหมาย 80,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
6. โครงการซ่อมแซมและจดัซ้ือโตะ๊
เกา้อ้ีนกัเรียน 

300 ชุด ไดอุ้ปกรณ์ตามเป้าหมาย 50,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

17 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 120,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
8. โครงการพฒันาความสะอาด 10 รายการ -ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 

-นกัเรียนมีส่วนร่วม 100% 
-นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม   
 ร้อยละ 80 

200,000 ตลอดปี งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
9. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาพอเพียง 

10 รายการ ไดมี้การปรับปรุงพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย 

(งบอ่ืน ๆ) 
50,000 

ต.ค.58-เม.ย.59 งานส านกังาน
อาคารสถานท่ี 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
10. งานปรับปรุงหอ้งน ้าอาคาร 2 10 รายการ จดัซ้ือจดัจา้งตามเป้าหมาย 200,000 ต.ค.58-เม.ย.59 งานส านกังาน

อาคารสถานท่ี ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี11 
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6. ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานวสัดุส านกังานสัมพนัธ์ชุมชน 12 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2. ไดซ่้อมครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 
28,280 ตลอดปี งานส านกังาน

สัมพนัธ์ชุมชน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 5 
มาตรฐานท่ี 9 
2. โครงการสรงน ้าพระวนัสงกรานต์
รดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ 

 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
300 คน 

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมร้อยละ 60 12,120 เมษายน2559 งานส านกังาน
สัมพนัธ์ชุมชน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี9 
3. โครงการร่วมกิจกรรมชุมชนและ
กิจกรรมวนัส าคญั 

 12 กิจกรรม โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนร้อยละ 80
ของกิจกรรมทั้งหมด 

87,600 ตลอดปี งานส านกังาน
สัมพนัธ์ชุมชน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี4 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี5 
มาตรฐานท่ี9 
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7. กลุ่มวชิาการ  และฝ่ายทะเบียนและวดัผล 
 7.1 กลุ่มวชิาการ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานวชิาการ 103 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย100% 2,091,751 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี 

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการของนกัเรียน 

นร.4,600 คน นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาดา้น
วชิาการและไดรั้บความพึงพอใจร้อยละ 
80 

448,490 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี ยศ.สพฐ.ท่ี 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
3. โครงการสอนเสริมวชิาการ นร.1,500 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ 100และมี

ความพึงใจต่อกิจกรรมรร้อยละ80 
169,181 ต.ค.58-เม.ย.59 ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการนิทรรศการวนัพระราชทาน
นามและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

นร.4,600 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ100 และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อย
ละ 80 

70,000 กุมภาพนัธ์ 59 ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
5. งานนิเทศภายใน ครู 230 คน ครูไดรั้บการนิเทศตามเป้าหมาย 10,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 
ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
6. โครงการปรับปรุงเทคโนโลยทีาง
วชิาการวชิาการ 

5 รายการ ไดเ้คร่ืองมือตามเป้าหมาย 50,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี 

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี2,3,4,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7. โครงการเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกและการประเมินOBECQA      

ครู230 คน ครูมีความพร้อมรับการประเมินภายนอกและ
การประเมิน OBECQAร้อยละ100 

100,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี4 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
8. โครงการอบรมครูพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ครู 230 คน  
 

ครูร้อยละ 100 มีการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานของหลกัสูตรและแนวทาง
พฒันาผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

150,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 
 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี4 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
9. โครงการพฒันาการวจิยัในชั้น
เรียนและการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

ครู 230 คน  ครูร้อยละ 100 มีผลงานการวิจยัในชั้นเรียน
และมีแผนการจดัการเรียนรู้ 

20,000 ตลอดปี ส านกังานวชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 4 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6      
10. โครงการแข่งขนัศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน 

จดันิทรรศการ 1 
คร้ัง นกัเรียน 
100 คนและครู 
50 คน  

นกัเรียนประสบความส าเร็จในการแข่งขนั
ร้อยละ 60 ของรายการแข่งขนั บุคคลทัว่ไป
พึงพอใจต่อนิทรรศการ ร้อยละ 80 

213,163 ตลอดปี งานส านกังาน
วชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี2,3,4,5,6 
11. โครงการพฒันาหลกัสูตร
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

200 เล่ม ไดพ้ฒันาหลกัสูตรใหม่ตามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี งานพฒันา
หลกัสูตร 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 11,13,15 
12. โครงการเตรียมพร้อมเขา้ศึกษา
ต่อระดบัอุดมศึกษา 

นร.800 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นกิจกรรมส่งเสริม
ทางวชิาการรร้อยละ100 

329,510 ตลอดปี งานส านกังาน
วชิาการ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 11,13,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

13. ส านกังานวดัผลประเมินผล 5 รายการ  -จดัสอบLAS 
-สมุด ปพ.5 
-สมุด ปพ.6 
-ส่ง SMS 
-ซ่อมครุภณัฑ ์
-จดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑส์ านกังาน 

150,000 ตลอดปี งานวดัผล
ประเมินผล ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 3 

กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี6 
มาตรฐานท่ี 11,13,15 

14. งานส านกังานทะเบียนนกัเรียน 20 รายการ -จดัซ้ือแบบพิมพ ์
-ซ่อมครุภณัฑ ์
 

80,000 ตลอดปี งานทะเบียน
นกัเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี
1,2,3,4,6 

มาตรฐานท่ี 10 
มาตรฐานท่ี 7,15 
15. งานหอ้งสมุดโรงเรียน 150 รายการ  -จดัซ้ือวสัดุส้ินเปลือง 

-ซ่อมครุภณัฑ ์
-ซ้ือหนงัสือและส่ือการเรียนรู้ 
-ซ้ือวารสารส่ิงพิมพ ์

155,000 ตลอดปี งานหอ้งสมุด
โรงเรียน ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6,7 
มาตรฐานท่ี 3,11 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
16. งานศูนยว์ทิยบริการ 4 รายการ  -วสัดุส านกังาน 

-ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
 

44,374 ตลอดปี งานศูนย ์
วทิยบริการ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6,7 
มาตรฐานท่ี 3,11 
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 7.2 กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 17 รายการ -ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 100% 

-ซ่อมครุภณัฑ ์10 รายการ 
69,700 ตลอดปี กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. โครงการร่วมแข่งขนัดา้นคณิตศาสตร์  6 รายการ นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมและไดรั้บรางวลั

ในระดบัน่าพอใจ 
124,800 บาท  ตลอดปี กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการ A-Math  นร.500 คน นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมและมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ80 

20,000 บาท  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
4. โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก นร.200 คน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเพื่อ

แข่งขนัระดบัโอลิมปิกตามเป้าหมาย
และประสบความส าเร็จในทุกระดบั 

50,000 บาท  
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,4 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

5. โครงการกา้วแรกสู่ความเป็นเลิศและ
สัมผสัแรกสู่ความเป็นอจัฉริยะ 

นร.480 คน นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ90 

บกศ. 800,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
6. โครงการ KKW Math Top Ten  นร.2,400 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมและไดรั้บรางวลั

ในอนัดบั1-20 ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
บกศ. 
25,000 บาท 

ธ.ค.58-มี.ค.59 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 

7. โครงการESARN Math Top Ten  นร.1,800 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมและไดรั้บรางวลั
ในอนัดบั1-20 ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน 

25,200 ธ.ค.58-มี.ค.59 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 1,3 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,4 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 49 

 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
8. โครงการพฒันาศูนยเ์รียนรู้นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

 3 หอ้งเรียน มีส่ือ อุปกรณ์อยา่งเหมาะสมเพียงพอ
ต่อการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษและนกัเรียนทัว่ไป 
 

บกศ. 1,170,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
9. โครงการปลูกป่าวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ  นร.150 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากบั

ชุมชน 100% 
30,560 มี.ค.-ส.ค.59 กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,4 
มาตรฐานท่ี 2 
10. โครงการจดัประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

 นร. 4,600 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมโครงการ 100% บกศ. 50,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
11. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

1.นร. 4,600 คน 
2.ส่ือการสอนท่ี
เหมาะสม 10 
รายการ 

-นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุก
รายวชิา 
-พฒันาส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
สมยัใหม ่

บกศ.500,000 
บาท 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
12. โครงการเตรียมความพร้อม
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ม.1และ ม.4 

 นร.320 คน นกัเรียนผา่นกิจกรรมพฒันา 100% 
-กิจกรรม Math-camp 
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัเรียนใหม่     
ม.1และ ม.4 (หอ้งGifted และคู่ขนาน) 
 

บกศ. 800,000 
บาท 

เม.ย-ก.ค.2559 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 51 

 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
13. โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.4 

 ผูป้กครอง
นกัเรียน 320 
คน 

ผูป้กครองมีความพึงพอใจและเขา้ใจ
กิจกรรมร้อยละ 80 
 

บกศ. 90,000 
บาท 

เม.ย-ก.ค.2559 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
14. โครงการMath Camp  นร.640 คน 1.นกัเรียนโครงการความสามารถพิเศษ

วทิยค์ณิตผา่นกิจกรรมเขา้ค่าย 100 
2.นกัเรียนท่ีผา่นกิจกรรมค่ายมีทกัษะ
คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึนในระดบัน่าพอใจ 
 

บกศ. 550,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 

กย.สพม.25 ท่ี1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 

15.โครงการจดัท าส่ือและต าราประกอบการ
สอน 

5 รายการ ไดส่ื้อและต าราตามเป้าหมาย 
 

บกศ. 160,000 
บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี 2 ยศ.สพฐ.ท่ี 2,3 
กย.สพม.25 ท่ี1 กย.รร.ขก.ท่ี1,41,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 



แผนปฏิบติัราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 52 

 
 7.3 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 57 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 
3.จดัซ่อมครุภณัฑท์างการศึกษา 

อุดหนุน 
210,000บาท 
บกศ. 
550,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี2,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. งานการจดัการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 

172 รายการ -ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 
-นกัเรียนไดรั้บบริการการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรวทิยาศาสตร์ทุกรายวชิา 

อุดหนุน 
135,000บาท 
บกศ. 
540,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี2,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์สู่
อาเซียน 

นร.300 คน นกัเรียนในโครงการไดรั้บการพฒันา
คุณลกัษณะดา้นวทิยาศาสตร์ 100% 

บกศ. 
900,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 53 

 
 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

3 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย อุดหนุน 
20,000บาท 
บกศ. 
30,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
5. โครงการสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ  

นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 40,000 บาท มิ.ย.-ส.ค.59 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6. โครงการพฒันานกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์  

นร.1,200 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการร้อย
ละ100 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ทางวชิาการร้อยละ80 

บกศ.  
2,000,000 บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

7. โครงการโอลิมปิควชิาการสู่
มาตรฐานสากล 

นกัเรียน 1,200 
คน 

จดักิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนัโอปิค
วชิาการในระดบัต่าง ๆ นกัเรียนมีส่วนร่วม
ร้อยละ100 

 บกศ.  
250,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
8. โครงการส่งเสริมการพฒันา
โครงงานวทิยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล 

นร.4,600 คน นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมการจดัท า
โครงงาน 100% 

บกศ. 
250,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี1  กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

9. โครงการสัปดาห์ส่ิงแวดลอ้ม
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตา้นยาเสพ
ติดและป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

นร.4,600 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100% 25,000  ม.ค.59-ก.ย.59 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
10. โครงการปรับปรุงหลกัสูตรกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ 

ไดส้ าเนา
หลกัสูตร 200 
ชุด 

-ครูร้อยละ 100 มีส่วนร่วมปรับปรุงหลกัสูตร
และไดห้ลกัสูตรเผยแพร่ 200 ชุด 

10,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
11. โครงการจดัหาและผลิตส่ือการ
เรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครู 40 คน 1.ครูทุกคนผลิตส่ือประกอบการสอนโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 100 
2.สามารถจดัหาส่ือการสอนเพิ่มข้ึนตาม
เป้าหมาย 

 บกศ.  
50,000 บาท 

ตตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
12. โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูน้ า
การเปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานสากล 

ครู 40 คน ครูผูน้ าการเปล่ียนแปลงไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพเพิ่มข้ึนร้อยละ100 

อุดหนุน  
30,000บท  
บกศ. 
75,000 บาท 

พ.ค.-ก.ย.59 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

ยศ.ศธ.ท่ี1,3 ยศ.สพฐ.ท่ี7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.4 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 34 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมบ ารุงครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 
3.จดัซ้ือกระดานแม่เหล็ก 
 

181,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. โครงการศึกษาดูงานภาษาองักฤษและจีน ครู 30 คน จดักิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียน

เรียนรู้ครูมีส่วนร่วมร้อยละ80 
อุหนุน 
10,000บาท 
บกศ. 
10,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวชิาการ 10 รายการ ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการตามเป้าหมาย 
 

60,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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 กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษและภาษาจีนกบัเจา้ของภาษา 

นร. 4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนกบัเจา้ของ
ภาษา 
1.จา้งครูชาวต่างประเทศ 
2.ซ่อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 

บกศ. 
2,955,500บาท 

 
ตลอดปี 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
5.โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนภาษาจีน 
ตามโครงการเรียนภาษากบัเจา้ของภาษา 

7 รายการ  ไดป้รับปรุงพฒันาห้องศูนยก์ารเรียน
ภาษาจีนตามเป้าหมาย 

บกศ.  
100,000บาท 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6.โครงการเขา้ค่ายภาษาองักฤษ ภาษาจีน
และภาษาอาเซียน 

นร.200 คน จดักิจกรรมแลกเปล่ียนภาษาและ
วฒันธรรมร่วมกบัสถาบนัต่างๆ ครูและ
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 

งบอ่ืนๆ 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7.โครงการเขา้ค่าย English camp 2016 นร.200 คน จดักิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

ร่วมกบัสถาบนัต่าง ๆ  
งบอ่ืนๆ 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
8.โครงการสอบวดั English Proficiency 
Test  

นร.1,600 คน นกัเรียน ม.3 และ ม.6 ผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ร้อยละ 60 

งบอ่ืน ๆ  
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,615 
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 7.5 กลุ่มสาระภาษาไทย 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 28 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ไดซ่้อมครุภณัฑต์ามเป้าหมาย 
24,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. งานการจดัการเรียนการสอน 15 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 20,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการวนัสุนทรภู่ นร.4,600 คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ 90 31,000 มิ.ย.59 กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

4. โครงการเพชรยอดมงกุฎ นร.50 คน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและชนะเลิศการ
แข่งขนัรายการเพชรยอดมงกุฎอนัดบั 1 ถึง 3 

20,000 พ.ค.59-ก.ย.59 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
5. โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาไทย นร. 4,600คน นกัเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ100 25,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
6. โครงการรักการอ่าน นร.4,600คน นกัเรียนร้อยละ 100 ผา่นการประเมิน

กิจกรรมรักการอ่านทุกภาคเรียน 
84,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
7. โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาติ นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 เขา้กิจกรรม 30,000 พ.ค.59-ก.ย.59 กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
8. โครงการหมอภาษา นร.4,600 คน นกัเรียนร้อยละ 100 เขา้กิจกรรม 2,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
9. โครงการแข่งขนัทกัษะภาษาไทย นร.100 คน 1.ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัอ่านฟังเสียงร้อยแกว้ 

2.ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหา
สารานุกรม 

25,000 
 
25,000 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
10. โครงการอาคารหา้สะอาดตา 15 หอ้งเรียน หอ้งเรียนทั้งหมดไดรั้บการพฒันาสวยงาม

นกัเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
5,000 บาท ตลอดปี กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
11. งานหอ้งสมุด Easy Library 4 รายการ 1.จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 

2.ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 
3.ซ้ือหนงัสือส่ิงพิมพ ์
4.จดัซ้ือครุภณัฑ์ 

5,000 
5,000 
5,000 
20,000 

ตลอดปี งานหอ้งสมด Easy 
Library ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี5,7 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.6 กลุ่มสังคมศึกษา 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 22 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 
44,249 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,2,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
2. งานการเรียนการสอนสังคมศึกษา 24 รายการ -จดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

-จดัซ้ือเคร่ืองฉายภาพโปร่งแสง 
-จดัซ้ือโทรทศัน์ห้องเรียน 
-ปรับปรุงระบบเสียงห้องเรียน 

120,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี12,,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการมหกรรมทกัษะวิชาการ
สังคมศึกษาและอาเซียน 

นร.4,600คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะทาง
สังคมศึกษาร้อยละ 100 

40,000 มิ.ย.-กย.59 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6,15 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

4. โครงการพฒันาจิตชีวิตมีสุข นร.800 คน นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 
100 

10,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2 
5. โครงการสอบแข่งขนัความรู้ทางสังคม
ศึกษา 

นร.2,000 คน นกัเรียนท่ีสนใจเขา้สอบจ านวนตาม
เป้าหมาย 

งบอ่ืน ๆ เม.ย.-ต.ค.59 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6..งานEasy Social library 
 

นร.4,600 คน 1.นกัเรียนไดรั้บบริการท่ีพึงพอใจ
ร้อยละ80 
2.จดัหาส่ือหนงัสือบริการนกัเรียน
เพิ่มข้ึน 1,000 เล่ม 

30,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
7.โครงการปรับปรุงห้องจริยธรรม 
 

ปูเส่ือน ้ามนั พื้น 80 ตาราง
เมตร 

ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 60,000 ต.ค.-ธ.ค.2558 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5      
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
8.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการ
เรียนธรรมะในสถานศึกษา 

นร.100 คน รร.เป้าหมาย 
1 โรงเรียน 

จดักิจกรรมธรรมะสัญจรใน
สถานศึกษา 1 คร้ัง นกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม 
100%  

30,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
9.โครงการป้องกนัการวางไข่ของนกบน
ระเบียงอาคาร 4 ชั้น 3 และชั้น 4 

ปรับปรุงการติดตั้งคอย
ร้อนและทั้งหมด 16 
เคร่ือง 

ออกแบบการติดตั้งคอยร้อน
บริเวณระเบียงอาคาร 4 ชั้น 3 
และชั้น 4 จ  านวน 18 ชุด เพื่อ
ป้องกนัการวางไข่และท ารังของ
นกพิราบ 

งบอ่ืน ๆ ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.7 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

14 รายวชิา จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
รายวชิาการงานพื้นฐานอาชีพ 14 
รายวชิา 

96,872 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
3. โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

5 รายการ ไดซ่้อมบ ารุงตามเป้าหมาย 15,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
4. โครงการบ ารุงรักษาอมพิวเตอร์ห้องเรียน  90 ชุด 

 
ไดซ่้อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
เป้าหมาย 

35,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี6,7 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
5. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย 15
ตวั 

15 ชุด ไดติ้ดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายตาม
เป้าหมาย 

45,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
6. งานส านกังานกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 3  รายการ 1.ซ้ือวสัดุส านกังาน 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ 
3.ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  
ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

37,500 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
7. โครงการจดัท าป้ายนิเทศแสดงผลงานทาง
วชิาการ 

5 ชุด ไดจ้ดัท าป้ายนิเทศตามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6,7,8 
มาตรฐานท่ี 2,3,4,5,6 
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 7.8  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ 40 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 
28,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. งานการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

18 รายการ ไดว้สัดุและไดจ้ดักิจกรรมตามเป้าหมาย 80,000 ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
3.โครงการส่งเสริมทกัษะทางกีฬา 3 รายการ 1.แข่งขนักีฬาระดบัชั้นเรียน 

2.แข่งขนักีฬาภายนอก 
 

15,000 
 
 

ตลอดปี 
 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี
1,2,3,4,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. โครงการโรงเรียนสีขาว นร.4,600 คน ไดเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมร้อยละ 100 ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.วนัเอดส์โลก 
2.วนังดสูบบุหร่ีโลก 
3.จดัซ้ือส่ือผายปลอด 
4.ปฐมพยาบาล 
5.โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

 
 
5,000 
5,000 
25,000 
5,000 
10,000 

 
 
ตลอดปี 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 

กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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 7.9 กลุ่มสาระศิลปะ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกลุ่มสาระฯ  23 รายการ -ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์ 
25,000 ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. งานการจดัการเรียนการสอน 8 รายการ ไดว้สัดุครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 35,000 ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 
ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี

1,2,3,4,6 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการ
ทางศิลปะ 

8 รายการ ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 65,000 พ.ย.58-เม.ย.59 กลุ่มสาระศิลปะ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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 7.10 งานแนะแนว 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานแนะแนว 16 รายการ 1.ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 

2.ซ่อมครุภณัฑ์ตามเป้าหมาย 
21,200 ตลอดปี งานแนะแนว 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. จดักิจกรรมบริการแนะแนว 7 รายวชิา 

18รายการ 
ไดว้สัดุและไดจ้ดักิจกรรมตามเป้าหมาย 15,130 ตลอดปี งานแนะแนว 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
3. โครงการจดัอบรมนกัเรียนแกนน า
เพื่อนปรึกษาเพื่อน 

นร.100 คน จดักิจกรรมอบรมนนกัเรียนแกนน าเพื่อเป็น
ท่ีปรึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาในดา้น
ต่าง 

15,000 ตลอดปี งานแนะแนว 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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7.11 งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. งานส านกังานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 

28 รายการ ไดว้สัดุตามเป้าหมาย 25,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี1  กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. โครงการเดินทางไกลเขา้ค่ายพกั
แรมและบ าเพญ็ประโยชน์ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของลูกเสือ
ยวุกาชาด 

1,800 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑก์ารอบรม
ตามโครงการร้อยละ 100 

งบอ่ืน ๆ 
(293,600บาท) 

พ.ย.58-ม.ค.59 งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 73 

 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
3. โครงการฝึกอบรมสมาชิกชุมนุม
สร้างสรรคส์ังคม 

นร.120 คน นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารอบรมตามเป้าหมาย 50,000 พ.ย.58-มี.ค.59 งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
4.โครงการแกปั้ญหายาเสพติดโดยใช้
ขบวนการทางลูกเสือและยวุกาชาด 

นร.200 คน นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารอบรมตามเป้าหมาย 
1.อบรมนกัเรียนผูน้ าลูกเสือ-ยวุกาชาด 
2.อบรมนายหมู่ลูกเสือ-ยวุกาชาด และลูกเสือ
จราจร 
 

งบอ่ืน ๆ  
40,000 บาท 

พ.ย.58-มี.ค.59 
 

งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
5.โครงการเตรียมบุคลากรลูกเสือ ยวุ
กาชาดสู่สากลและประชาคมอาเซียน 

ครู 6 คน ครูผา่นการพฒันาตามเป้าหมาย 6 คน 13,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
6. โครงการพฒันาส่ือใบความรู้
กิจกรรมลูกเสือยวุกาชาดตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

240 เล่ม ไดส่ื้อตามเป้าหมาย 30,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
7. โครงการสอบวชิาพิเศษลูกเสือ ยวุ
กาชาด 

นร.1,600 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นกิจกรรมร้อยละ
100 

งบอ่ืน ๆ 
(140,600บาท) 

ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
8. โครงการฝึกอบรมลูกเสือตา้นภยั
สารเสพติดและลูกเสืออาสา 

นร.120 คน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นกิจกรรมอบรม
พฒันาร้อยละ100 

30,000 ตลอดปี งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 1 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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8. งานสนับสนุนนโยบายฝ่ายบริหาร 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. โครงการ 1 ช่วย 9  จดักิจกรรม

สอนเสริม
โรงเรียน
เครือข่าย 7 คร้ัง 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียนโรงเรียน
เครือข่าย 1 ช่วย 9 จ  านวน 7 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คร้ัง 
 

50,000 บาท 
(งบส ารองจ่าย) 
 

ตลอดปี 
 
 
 

ฝ่ายวางแผนฯ 
ร่วมกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
2. โครงการพฒันาพลงังานทดแทน
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

4 ระบบ -พฒันาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยส์ าหรับอาคาร 1  อาคาร 2  
อาคาร 3  และอาคาร 7 

งบบริจาค งบ
กองทุนEP งบ
โครงการGiff 
และงบอ่ืน ๆ
15,000,000 บาท
(โครงการระดม
เงินทุนพฒันา) 

ตลอดปี ฝ่ายวางแผนฯ ฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ 
โครงการEP และ
โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศวทิย-์
คณิต 

ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 
มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
3.โครงการขบัเคล่ือนการพฒันา
โรงเรียนมาตรฐานสากลและกรอบการ
พฒันาตามนโยบายหน่วยงานบงัคบั
บญัชาดา้นต่าง ๆ 
ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 5 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 

มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6  

ครูแกนน า 65 
คน 

-จดัประชุมสัมมนาศึกษาดูงานบุคลากร
แกนน าเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาตามกรอบ
แนวทางการพฒันาโรงเรียน
มาตรฐานสากลและนโยบายหน่วยเหนือ มี
ผูร่้วมประชุมร้อยละ100 

80,000 บาท 
(งบส ารองจ่าย) 

ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 

4.โครงการอบรมพฒันาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเรียนรู้
ระบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปใหม่ 
ยศ.ศธ.ท่ี2 ยศ.สพฐ.ท่ี3,5 
กย.สพม.25 ท่ี 3 กย.รร.ขก.ท่ี1,3 

มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5,6  

ครูรุ่นใหม่และ
ครูท่ีรับผิดชอบ
งานพฒันา
คุณภาพ 40 คน 

-จดักิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้
กิจกรรมประเมินและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนจ านวน 1 คร้ัง บุคลากรผา่น
การพฒันา 20 คน 

76,000 บาท 
(งบส ารองจ่าย) 

ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 

9. โครงการ EP 
(รายละเอียดในหนา้ถดัไป) 
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โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวยิายน 

ประมาณการรายรับ    ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1. ประมาณการรายรับคร่ึงปีแรก   (1 ตุลาคม  2558- 31 มนีาคม 2559) 

ประเภทของรายรับเงนิสมทบรายหัวจากรัฐบาล 

( เงนิจ านวนนีน้ าไปเป็นงบสนับสนุนพฒันาโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ) 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

(คน) 

ประเภทรายรับ 
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 

หมายเหตุ เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอกงบประมาณ) (บาท) 

ม.1 68 
                                     
1,750.00  

                      
119,000.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.2 71 
                                     
1,750.00  

                      
124,250.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.3 74 
                                     
1,750.00  

                      
129,500.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

รวม 213 
                                     
5,250.00  

                      
372,750.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.4 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.5 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

ม.6 82 
                                     
1,900.00  

                      
155,800.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

รวม 218 
                                     
5,700.00  

                      
414,200.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

รวมทั้งส้ิน 
                      
786,950.00  ต.ค.58 - มี.ค.59 

      
 
 

    



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 78 

 
 

2.ประมาณการรายรับ คร่ึงปีหลงั ( 1 เมษายน 2559 - 30 กนัยายน 2559 ) 

ประเภทของรายรับเงนิสมทบรายหัวจากรัฐบาล 

(เงนิจ านวนนีน้ าไปเป็นงบสนับสนุนพฒันาโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน) 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ประเภทรายรับ รวมจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน หมายเหตุ เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอกงบประมาณ) (บาท) 

ม.1 60 
                                     
1,750.00  

                      
105,000.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.2 68 
                                     
1,750.00  

                      
119,000.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.3 71 
                                     
1,750.00  

                      
124,250.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

รวม 199 
                                     
5,250.00  

                      
348,250.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.4 60 
                                     
1,900.00  

                      
114,000.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.5 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

ม.6 68 
                                     
1,900.00  

                      
129,200.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

รวม 196 
                                     
5,700.00  

                      
372,400.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 

รวมทั้งส้ิน 
                      
720,650.00  เม.ย.59 - ก.ย.59 
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โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ  2559  

1.  ประมาณการรายรับคร่ึงปีงบประมาณแรก ( 1 ตุลาคม  2558- 31 มนีาคม 2559) 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ประเภทรายรับ 
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอก
งบประมาณ) 

(บาท) 

ม.1 68 
                                  

35,000.00  
                  2,380,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.2 71 
                                  

35,000.00  
                  2,485,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.3 74 
                                  

35,000.00  
                  2,590,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.4 68 
                                  

35,000.00  
                  2,380,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.5 68 
                                  

35,000.00  
                  2,380,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

ม.6 82 
                                  

35,000.00  
                  2,870,000.00  

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 

รวม 431                   15,085,000.00  
ภาคเรียนที ่2 

ปีการศึกษา 2558 
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โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ  2559  

2. ประมาณการรายรับคร่ึงปีงบประมาณหลงั ( 1 เมษายน 2559 - 30 กนัยายน 2559 ) 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ประเภทรายรับ รวมจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน หมายเหตุ เงินบ ารุงการศึกษา 

(เงินนอกงบประมาณ) (บาท) 

ม.1 60 
                                  

35,000.00  
                  

2,100,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.2 68 
                                  

35,000.00  
                  

2,380,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.3 71 
                                  

35,000.00  
                  

2,485,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.4 60 
                                  

35,000.00  
                  

2,100,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.5 68 
                                  

35,000.00  
                  

2,380,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

ม.6 68 
                                  

35,000.00  
                  

2,380,000.00  
ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 

รวม 395   
                

13,825,000.00  

ภาคเรียนที ่1 

ปีการศึกษา 2559 

รวมค่าบ ารุงการศึกษาตลอดปีงบประมาณ  2559    =    28,910,000.00  บาท 
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ตารางแสดงรายรับเงินกองทุน EP 

โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

(เงินจ านวนนีน้ าไปใช้จ่ายในการสนับสนุนและพฒันาโครงการ English  Program)   

 
ระดบัช้ัน 

จ านวนนักเรียน จ านวน
เงนิกองทุน EP/

คน 

รวมทั้งส้ิน  
หมายเหตุ 

(คน)  (บาท) 

ม.1 60 
                                      
45,000.00  

                     2,700,000.00  
ใชจ่้าย 

ในปีการศึกษา 2559 

ม.4 
60 

                                      
45,000.00  

                     2,700,000.00  
ใชจ่้าย 

ในปีการศึกษา 2559 

รวม 120                       5,400,000.00  
ใช้จ่าย 

  ในปีการศึกษา 2559 
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ประมาณการรายจ่ายของโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ปีงบประมาณ  2558  (1  ตุลาคม  2558 - 30  กนัยายน  2559) 

(ประมาณการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ) 
รายการ
ท่ี 

รายการจ่าย ต.ค. 58 - มี.ค. 59 เม.ย. 59 - ก.ย. 59 รวมทัง้สิน้ ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

1 คา่จ้างครู  Full Time 9,320,000.00 9,000,000.00 18,320,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

2 คา่จ้างครู  Part time 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

3 คา่จ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ 400,000.00 400,000.00 800,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

4 งานส านกังาน 700,000.00 600,000.00 1,300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

5 งานห้องสมดุ 150,000.00 130,000.00 280,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

6 งานพฒันาสื่อการสอน 700,000.00 500,000.00 1,200,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
สื่อเทคโนโลยีและนวตักรรม 

     

7 งานซอ่มบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 500,000.00 360,000.00 860,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

8 งานจดัท าเอกสารตา่ง ๆ 190,000.00 150,000.00 340,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
และการวิจยั 

     

9 งานประชาสมัพนัธ์โครงการ 50,000.00 40,000.00 90,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

10 งานพฒันาบคุลากร 200,000.00 100,000.00 300,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

11 งานปรับปรุง ซอ่มบ ารุง 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
อาคารสถานท่ี 

     

12 คา่เช่า Lease line 100,000.00 100,000.00 200,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

13 คา่โทรศพัท์ / โทรสาร 10,000.00 10,000.00 20,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

 
และการสื่อสารอ่ืน ๆ 

     

14 วสัดฝึุกงาน - งานบ้านงานเรือน 65,000.00 35,000.00 100,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

15 
งบส ารองจ่ายเพ่ือการบริหาร 

สว่นกลาง 1,500,000.00 1,400,000.00 2,900,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 

รวมจ่ายทัง้สิน้ 15,085,000.00 13,825,000.00 28,910,000.00 ตลอดปีงบประมาณ EP 
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บทที ่3 
การก ากบั ติดตามและรายงานผล 

 
                เพื่อใหก้ารด าเนินการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนให้บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบติั
ราชการและสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานตน้สังกดัต่าง ๆ   โรงเรียนจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. โรงเรียนตอ้งเร่งรัดและเสริมสร้างความเขม้แข็งในดา้นบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารงาน
บุคคล ดา้นบริหารงบประมาณและดา้นบริหารงานวชิาการ 

2. โรงเรียนตอ้งเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบติังาน ทั้งใน
ระดบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และชุมชนทอ้งถ่ิน 

3. โรงเรียนตอ้งเร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
เป็นกลไกในการผลกัดนัการปฏิรูปการศึกษาในทุก ๆ ดา้น 

4. โรงเรียน ต้องพัฒนาระบบงานทุกด้านให้เก้ือหนุน และส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี   

5. โรงเรียนต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

6. โรงเรียนตอ้งส่งเสริมให้มีการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายขอ้มูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีเป็นระบบเครือข่ายการท างานร่วมกนัและเช่ือมโยงทั้งในระดบัสถานศึกษา  
ศูนย์ประสานงานกลุ่มสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การก ากบั  ติดตาม และรายงาน 

                การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการน้ี จะบรรลุความส าเร็จท่ีคาดหวงั ตอ้งด าเนินการภายใตก้าร
ก ากบั  ติดตาม และรายงาน ในดา้นต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

                ก.  ด้านนโยบายและแผน 
         1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของแผนปฏิบติัราชการ 

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอ้งมีรูปแบบท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมเอ้ือต่อการปฏิบติั
ท่ีมุ่งเนน้ผลงานในทุกระดบั 

         2.  การจดัสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดบัการศึกษา เอ้ือต่อการพฒันาการศึกษา 
ทั้งในด้านวงเงินท่ีจดัสรร  ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอ านาจในการ
บริหารงบประมาณ 

         3. การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มีความ
ยดืหยุน่และสามารถปรับใชว้งเงินงบประมาณท่ีไดรั้บตามความส าคญั จ าเป็นและเหมาะสม 

                ข.  ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

         1.   ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมัน่และร่วมกันผนึกก าลังในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

         2.   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกบัองค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป และให้ความส าคญักบัการปฏิรูปการศึกษา มีกระบวนการและรูปแบบ
ความร่วมมือในการด าเนินการอยา่งจริงจงั 

         3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวญัก าลงัใจท่ีดี  มีความตอ้งการและมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

         4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพฒันาให้มีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน มีความกา้วหนา้ในอาชีพและไดรั้บสวสัดิการท่ีดี 

 
   ค. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         1.  มีการเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ จะตอ้ง

ด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
         2.  มีการเร่งรัดพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลกัสูตรตอ้งเร่งรัดการจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษา และกระบวนการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานระดับสากล ทั้ งเร่ืองตัว
หลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนและกระบวนการวดัผลประเมินผล 
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          3.   มีการเร่งรัดพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนโดยการส่งเสริมการพฒันากิจกรรม

ในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพครบวงจร โดยใช้กลไกการแนะ
แนวเชิงจิตวิทยาเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนและแกปั้ญหานกัเรียนท่ีตอ้งการแกปั้ญหาหรือตอ้งการพฒันาเป็น
กรณีพิเศษ 

                ง.  ด้านความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          1.การระดมทัพยากรทางการศึกษาทั้ งด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะจากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนในทอ้งถ่ิน ไดรั้บ
ความร่วมมือ สนบัสนุนในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 

          2.องค์กรเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ ให้ความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานปฏิรูป
การศึกษาอยา่งกวา้งขวาง ทัว่ถึง และจริงจงั 

         3. ผูป้กครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งมี
ความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการศึกษาเพิ่มมากข้ึน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัและพฒันา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                ง.  ด้านการบริหารและจัดการ 

1. มีการก ากบั ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการอยา่งเป็น 
ระบบและต่อเน่ือง 

2. น ามาตรการ “การลด (ภาระงาน)  การเพิ่ม (คุณภาพและประสิทธิภาพ) และการระดม  
(ทรัพยากรและสรรพก าลงั)” มาใช ้เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบั 
อยา่งจริงจงั 

3. ใชห้ลกัลิขิตสมดุล (Balanced scorecard)เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม ประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 

4. มีการพฒันาองคค์วามรู้และเคร่ืองมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ 
ด าเนินงาน ตามปัจจยัหลกัความส าเร็จและดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังานหลกัท่ีก าหนดและใช้เป็นเคร่ืองมือ
หลกัในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

5. มีหน่วยงาน หรือองคค์ณะบุคคลท่ีรับผดิชอบในการก ากบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผล โดยตรง 
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ภาคผนวก 
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คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.58-มี.ค.59) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 756               1,466                  1,108,296  

  
 

ม.2 699               1,466                  1,024,734  
  

 
ม.3 701               1,466                  1,027,666  

  
 

ม.4 758               1,716                  1,300,728  
  

 
ม.5 743               1,716                  1,274,988  

  
 

ม.6 917               1,716                  1,573,572  
  

 
รวม 4574                   7,309,984  

  
       
       
  

คร่ึงปีงบประมาณหลัง(เม.ย.59-ก.ย.59) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 480               1,750                      840,000  

  
 

ม.2 756               1,750                  1,323,000  
  

 
ม.3 699               1,750                  1,223,250  

  
 

ม.4 720               1,900                  1,368,000  
  

 
ม.5 758               1,900                  1,440,200  

  
 

ม.6 743               1,900                  1,411,700  
  

 
รวม 4156                   7,606,150  

  
       
   

รวมทั้งปี               14,916,134  
  

        
 
 

 

ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประเภทเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา (เรียนภาษาต่างประเทศกบัเจา้ของภาษา) 

  
        
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.58-มี.ค.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 756                 350                        264,600  

   
 

ม.2 699                 350                        244,650  
   

 
ม.3 701                 350                        245,350  

   
 

ม.4  758                 350                        265,300  
   

 
ม.5  743                 350                        260,050  

   
 

ม.6  917                 350                        320,950  
   

 
รวม 4574                      1,600,900  

   
        
        
  

คร่ึงปีงบประมาณหลัง(เม.ย.59-ก.ย.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 480                 350                        168,000  

   
 

ม.2 756                 350                        264,600  
   

 
ม.3 699                 350                        244,650  

   
 

ม.4  720                 350                        252,000  
   

 
ม.5  758                 350                        265,300  

   
 

ม.6  743                 350                        260,050  
   

 
รวม 4156                      1,454,600  

   
   

รวมทั้งปี                    3,055,500  
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา(สาธารณูปโภค) 

   
        
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.58-มี.ค.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 756                 150                        113,400  

   
 

ม.2 699                 150                        104,850  
   

 
ม.3 701                 150                        105,150  

   
 

ม.4 758                 150                        113,700  
   

 
ม.5 743                 150                        111,450  

   
 

ม.6 917                 150                        137,550  
   

 
รวม 4574                         686,100  

   
        
        
  

คร่ึงปีงบประมาณหลงั(เม.ย.59-ก.ย.59) 
   

        
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
   

 
ม.1 480                 150                           72,000  

   
 

ม.2 756                 150                        113,400  
   

 
ม.3 699                 150                        104,850  

   
 

ม.4 720                 150                        108,000  
   

 
ม.5 758                 150                        113,700  

   
 

ม.6 743                 150                        111,450  
   

 
รวม 4156                         623,400  

   
        
   

รวมทั้งปี                    1,309,500  
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
(ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา โครงการหอ้งเรียนพิเศษ วทิย-์คณิต) 

 
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.57-มี.ค.58) 
  

       

 
ระดบัชั้น 

จ านวน
นกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 

  
 

ม.1 174               5,000                        870,000  
  

 
ม.2 179               5,000                        895,000  

  
 

ม.3 166               5,000                        830,000  
  

 
ม.4 173               6,000                     1,038,000  

  
 

ม.5 169               6,000                     1,014,000  
  

 
ม.6 181               6,000                     1,086,000  

  
 

รวม 1042                      5,733,000  
  

       
  

คร่ึงปีงบประมาณหลงั(เม.ย.58-ก.ย.58) 
  

       

 
ระดบัชั้น 

จ านวน
นกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 

  
 

ม.1 150               5,000                        750,000  
  

 
ม.2 174               5,000                        870,000  

  
 

ม.3 179               5,000                        895,000  
  

 
ม.4 150               6,000                        900,000  

  
 

ม.5 173               6,000                     1,038,000  
  

 
ม.6 169               6,000                     1,014,000  

  
 

รวม 1015                      5,467,000  
  

       
   

รวมทั้งปี                 10,934,000  
  

       
 

งบโครงการหอ้งเรียนพิเศษ                  10,934,000  
  

 
งบกลางเพื่อการบริหาร(20%)                    2,186,000  

  
 

คงเหลือเพื่อจดัสรรงบหอ้งเรียนพิเศษ                    8,747,200  
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ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา(ค่าจา้งลูกจา้ง) 

   
       
  

คร่ึงปีงบประมาณแรก(ต.ค.57-มี.ค.58) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 756            150                 113,400  

  
 

ม.2 699            150                 104,850  
  

 
ม.3 701            150                 105,150  

  
 

ม.4 758            150                 113,700  
  

 
ม.5 743            150                 111,450  

  
 

ม.6 917            150                 137,550  
  

 
รวม 4574                  686,100  

  
       
       
  

คร่ึงปีงบประมาณหลัง(เม.ย.58-ก.ย.58) 
  

       
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
  

 
ม.1 480            150                  72,000  

  
 

ม.2 756            150                 113,400  
  

 
ม.3 699            150                 104,850  

  
 

ม.4 720            150                 108,000  
  

 
ม.5 758            150                 113,700  

  
 

ม.6 743            150                 111,450  
  

 
รวม 4156                  623,400  

  
       
   

รวมทั้งปี             1,309,500  
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สรุปยอดรวมงบประมาณเพ่ือการบริหารการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 

ยอดส ารอง
เพื่อบริหาร
ส่วนกลาง 

ยอดสุทธิเพื่อจดัสรรตาม
แผน 

 
1.เงินอุดหนุน 14,916,134 4,000,000 10,916,134 

 
2.บ ารุงการศึกษา(ภาษาองักฤษ) 3,055,500 

 
3,055,500 

 
3.บ ารุงการศึกษา(ภาษาจีน) - 

 
- 

 
4.บ ารุงการศึกษา(สาธารณูปโภค) 1,309,500 

 
1,309,500 

 
5.บ ารุงการศึกษา(ค่าจา้งลูกจา้ง
ชัว่คราว) 

1,309,500 
 

1,309,500 

 
6.บ ารุงการศึกษา(ประกนัชีวิต) 914,800 

 
914,800 

 
7.โครงการหอ้งเรียนพิเศษ 11,310,000 2,262,000 9,048,000 

 
8.โครงการ E.P. 28,350,000 5,670,000 22,680,000 

 
รวม 61,165,434 7,932,000 53,233,434 

ประมาณการรายจ่ายงบกลางเพื่อการบริหาร 

 
ประเภทรายจ่าย อุดหนุน บกศ. รวม 

 
 

1.งบสาธารณูปโภค 2,200,000 1,309,500 3,509,500 
 

 
2.ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ 800,000 

 
800,000 

 
 

3.ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 500,000 1,309,500 1,809,500 
 

 
4.ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 

500,000 
 

500,000 
 

 
รวม 4,000,000 2,619,000 6,619,000 

 
 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 
 

 
งบประมาณ จ านวนเงิน 

  
 

งบส ารองจ่าย (ร้อยละ10) 1,091,613.40 
  

 
งบพฒันาคุณภาพวชิาการ (ร้อยละ60) 6,549,680.40 

  
 

งบบริหารทัว่ไป (ร้อยละ30) 3,274,840.20 
  

 
รวม 10,916,134.00 

  
 
 


