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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 2559 
 
 

ช้ันเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 16 299 400 699  

มัธยมศึกษาทีท่ี ่2 16 349 406 755  

มัธยมศึกษาปีที ่3 15 301 388 689  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 47 949 1194 2143  

มัธยมศึกษาปีที ่4 20 356 420 776  

มัธยมศึกษาทีท่ี ่5 19 311 462 773  

มัธยมศึกษาปีที ่6 19 310 424 734  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 58 977 1306 2283  

รวมทั้งหมด 105 1926 2500 4426  

 
หมายเหตุ   ข้อมูล 10 มิถุนายน  2559 
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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  2559 

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  าแนกตามวทิยฐานะ 
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 กลุ่มอายุ 

12- 17 ปี  เขา้เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา  2558-59  ดงัน้ี 
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ตารางที ่10  แสดงจ านวนประชากรวยัเรียน กลุ่มอาย ุ 12-17  ปี  ท่ีเขา้ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     
       ถึง ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2559  (ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา)  
 

กลุ่มอายุ ประชากร เข้าเรียน ร้อยละ 

อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 189 189 100 

อายุ 15 – 17  ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 278 267 96.05 

รวม 467 456 97.65 
 

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

 จากตารางดา้นสิทธิและโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนสามารถจดัการศึกษาตอบสนองความตอ้งการ
ของประชากรในพื้นท่ีบริการได ้100% ในระดบัมธัยมศึกษปีท่ี 1 และร้อยละ 96.05 ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 ทั้ งน้ีเพราะนักเรียนส่วนหน่ึงได้ย ้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อในท่ีอ่ืน เช่นการอาชีวศึกษาหรือการ
มธัยมศึกษาในจงัหวดัอ่ืนหรือต่างประเทศ  
 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มุ่งจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณธรรม โดยพฒันาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  ในปีการศึกษา 
2556-2558  ได้ด าเนินการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และชั้ น
มธัยมศึกษา    ปีท่ี 6  ในระบบ O-Net ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที่    11   แสดงผลการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2556-2558  (การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติONET&NT) 
 

วชิา ม.3(ONET&NT) ม.6(ONET) 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ภาษาไทย 63.21 41.82 48.75 57.91 62.93 61.15 

คณติศาสตร์ 34.62 43.07 49.50 31.55 33.01 37.82 

วทิยาศาสตร์ 45.92 51.89 51.68 39.32 39.39 38.30 

ภาษาองักฤษ 38.62 35.85 46.06 30.58 33.52 35.48 

สังคมศึกษา 59.29 53.65 57.82 42.27 44.69 44.67 

สุขศึกษาฯ 65.18 66.49  59.93 60.04  

ศิลปศึกษา 51.57 52.25  35.50 39.52  

การงานอาชีพฯ 57.46 52.61  50.58 55.31  
 

  จากตารางพบว่า นักเรียนระดับชั้น ม.3 มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียของ
คะแนนเกือบทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ยกเวน้วชิาวทิยาศาสตร์   ส่วนระดบัชั้น ม.6  มีคะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึนเกือบทุกรายวชิายกเวน้รายวชิาภาษาไทยและวทิยาศาสตร์ลดลงเล็กนอ้ย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โรงเรียนยงั
มีปัญหาในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในบางสาขาวชิา จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 
 

ส่วนที ่3  ปัญหา/ความต้องการพฒันา  
                3.1.   สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนโดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ของการด าเนินงาน โรงเรียนสามารถประมวลปัญหาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน ไดด้งัน้ี   
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1. ปัญหาด้านการขาดแคลนอตัราก าลงัครู  
ตารางที ่ 13 อตัราก าลงัครูในโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครู 
ตาม จ.18 

ช่ัวโมงสอน
เฉลีย่ 

จ านวนครู 
ขาด,เกนิ 

ความต้องการ
ครู 

บริหารการศึกษา 5 - - - 

ภาษาไทย 20 16 -2 2 

คณติศาสตร์ 41 13 0 0 

วทิยาศาสตร์ 46 14 0 0 

สังคมศึกษา 28 17 -2 2 

สุขศึกษา 13 17 -1 1 

ศิลปะ 10 15 - - 

การงานและเทคโนโลย ี 13 12 - - 

ภาษาต่างประเทศ 30 16 -2 -2 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน+แนะแนว 13 10 - - 

รวมผู้สอน 214 14 -7 7 

รวมบริหาร+ผู้สอน 219    
หมายเหตุ  ขอ้มูล 20 กมุภาพนัธ ์2560 
 

                  2.  ปัญหาการขาดปัจจัยพืน้ฐาน 
                        โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยงัมีปัญหาการขาดปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น   เช่น ปัญหาขาด
แคลนแหล่งพลงังานส ารอง อาคารเรียน สนามกีฬาในร่ม รวมทั้งครุภณัฑ์ ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้
ในการจดัการเรียนการสอน เช่น  ครุภณัฑก์ารศึกษาต่าง ๆ  เป็นตน้  
 
                 3.   ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

จากความเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมท่ีมุ่งเนน้ดา้นเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อใหเ้กิดค่านิยมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของเด็กและเยาวชนในหลายดา้น ซ่ึงทางโรงเรียนไดพ้ยายามเร่งรัดแกปั้ญหาโดยการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นหลาย ๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10 

 

 

                 4.  ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
                   จากการวเิคราะห์ขอ้มูล  โรงเรียนมีขอ้จ ากดัดา้นบริการพื้นฐานท่ีไม่เพียงพอ เช่น การขาดแคลน
หอ้งเรียน ขาดแคลนหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ประกอบกบัการจดันกัเรียนต่อหอ้งจ านวนมากท าใหก้ารพฒันา
กิจกรรมการเรียนในห้องเรียนเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ท าใหป้ระสิทธิภาพการเรียนการสอนไม่กา้วหนา้
เท่าท่ีควรจะเป็นซ่ึงในเร่ืองน้ีฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการแกไ้ขโดยเร่ิมรับนกัเรียนต่อหอ้งใหล้ดลงและวางแผน
ลดจ านวนห้องเรียนลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรภายในท่ีมีอยูเ่พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนใหดี้ข้ึน 
  

  จากตารางพบว่า นักเรียนระดับชั้น ม.3 มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียของ
คะแนนเกือบทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ยกเวน้วชิาวทิยาศาสตร์   ส่วนระดบัชั้น ม.6  มีคะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึนเกือบทุกรายวชิายกเวน้รายวชิาภาษาไทยและวทิยาศาสตร์ลดลงเล็กนอ้ย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โรงเรียนยงั
มีปัญหาในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในบางสาขาวชิา จ าเป็นตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 
 

ส่วนที ่4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงานบังคบับัญชา 
 

1.ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – 2561)
กระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 1 :  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  
ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย  

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจากการทดสอบระดบัชาติ มีคะแนนเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 50 2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึนเป็นไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียนานาชาติ 
(ผลทดสอบ  PISA)  

2) ความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
4) สัดส่วนผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามญัศึกษาเป็น  60 : 40 
5) ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดบัสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
6) จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย (อาย ุ 15 – 59  ปี) เพิ่มข้ึนเป็น 12  ปี  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง  
ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย  
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1) ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

2) อตัราการรู้หนงัสือของประชากร (อาย ุ15-60 ปี) เป็นร้อยละ 100  
3) ผูเ้ขา้รับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึนปีละอยา่งนอ้ยร้อยละ 10  
4) คนไทยใชเ้วลาอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานโดยเฉล่ียอยา่งนอ้ยวนัละ 60 นาที  
5) สัดส่วนผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไปเป็นร้อยละ 50  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพืน้ฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒันธรรมประชาธิปไตย  
ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย  

1) ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  75  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นพลเมือง 
2) จ านวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  ลดลงร้อยละ  

10  ต่อปี  
3) จ านวนเด็กอาย ุ15 ปี  ท่ีตั้งครรภ ์ ลดลงร้อยละ  10  ต่อปี 
4) จ านวนเด็กและเยาวชนเขา้รับการบ าบดัยาเสพติดลดลง ร้อยละ  10  ต่อปี 
5) สัดส่วนคนไทยท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา  และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม

อยา่งสม ่าเสมอ  เพิ่มข้ึนร้อยละ  5  ต่อปี 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 4   คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทกัษะในการคิดและปฏิบัติ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร  
ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย  

1) ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์ 

2) ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช ้ และมีงานท าภายใน  
1  ปี  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มข้ึน 

3) ก าลงัแรงงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป  เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  65  และมีสมรรถนะทาง
วชิาชีพตามมาตรฐาน  

นโยบาย 4 ใหม่  
1. คนไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีสุข และภูมิใจในความเป็นไทย  

คือ การพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ด ารง
รักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทนักบัสถานการณ์ของโลก 
2. ครูยุคใหม่  
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คือ  การพฒันาครูยคุใหม่ โครงการครูพนัธ์ุใหม่ ดว้ยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจ าการใหมี้
ความพร้อมมากยิง่ข้ึนใหมี้จิตวญิญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวชิาชีพชั้นสูง 
3. สถานศึกษายุคใหม่  

คือการพฒันาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และพฒันาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑ ์สวน
สัตว ์อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ ใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ส าหรับประชานชนทัว่ไป 
4. การบริหารจัดการจัดการแบบใหม่ การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

คือ การพฒันาการบริหารจดัการใหม่ ท่ีมุ่งเนน้เร่ืองการกระจายอ านาจ เพื่อท่ีใหก้ารบริหาร
สถานศึกษามีความคล่องตวัและเป็นอิสระมากท่ีสุดควบคู่ไปกบัการเนน้ธรรมาภิบาล 
 
2.กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
วสัิยทัศน์  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองคก์รหลกัขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้น
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  
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จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด กลยทุธ ์
จานวน 6 กลยทุธ ์ดงัต่อไปน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

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 
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6.ร่วมส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
 
4.กลยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

วสัิยทศัน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมทอ้งถ่ิน
ไทยและสังคมโลก 

พนัธกจิ 
 ปฏิรูประบบเรียนรู้ ระบบสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม ระบบกิจกรรมนักเรียนและระบบ
บริหารจดัการสถานศึกษาเพื่อพฒันาไปสู่คุณภาพระดบัสากล  

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 1 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศดา้นวชิาการ” 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเชิงคุณภพ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 7 ความเขม้แขง็และความย ัง่ยนืขององคก์ร 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมดา้นทรัพยากรและการบริการ 
กลยุทธ์ของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
1. พฒันาคุณลกัษณะความเป็นเลิศทางวชิาการของนกัเรียนเนน้การพฒันาการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ การส่ือสารสองภาษาและทกัษะโครงงาน 
2.พฒันาสุขภาพอนามยั สมรรถภาพทางกาย การออกก าลงักาย  การกีฬา และการต่อตา้นส่ิงเสพติด 

อบายมุข อุบติัเหตุ ความไม่ปลอดภยัและความรุนแรงทางสังคม  
3.พฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูน้ า  การท างานแบบกระบวนการกลุ่มโดยบูรณาการกบักิจกรรม  

ต่าง ๆ เช่นกิจกรรมประชาธิปไตย  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา และประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ 
4. เร่งรัดพฒันาวนิยั คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
5. พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรองอยา่งมีวจิารณญาณ และคิดสร้างสรรค์

ดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลายเนน้ดว้ยกระบวนการโครงงานแบบ IS และกระบวนการแบบSTEM โดย
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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6. พฒันาการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 

7. พฒันาทกัษะกระบวนการในการท างานดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนเนน้กระบวนการกลุ่มและการสร้าง
เจตคติท่ีดีต่อการท างานดา้นต่าง ๆ 

8. เร่งรัดพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการโดยบูรณาการกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานแบบ IS และการจดัการเรียนรู้แบบSTEM 

9. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยน าเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมมาใชใ้นการพฒันา 

10. พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 
11. เร่งรัดพฒันาการจดัระบบบริหารแบบOBECQAในองคก์รใหค้รอบคลุมภารงานทุกดา้นอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
12. เร่งรัดพฒันาบทบาทความร่วมมือกบัองคก์ร ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา พฒันาทรัพยากรทางการศึกษา พฒันากองทุนทางการศึกษา
ประสิทธิภาพ 

13. ปรับปรุงพฒันาระบบส่ือสาร อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ และบริการต่าง ๆ ใน
โรงเรียนใหมี้ความพร้อมและเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่ 2 
แผนงาน /โครงการ และงบประมาณ  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
               เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเ ร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กลยุทธ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25        
กลยุทธ์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและแนว
ทางการพฒันาการศึกษาทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงก าหนดการ
ด าเนินงานโดยมีแผนการใชจ่้ายงบประมาณพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 1 
สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มอ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานส านกังานกลุ่มอ านวยการ วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี

ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
20 รายการ 
-ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 7 
รายการ 

งบอุดหนุน 
140,000 
(ถวัจ่ายทุก
รายการ) 

 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 140,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
2. งานเลขานุการผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 

วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี
ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
20 รายการ 

งบอุดหนุน 
20,000 

 
 

ตลอดปี งานเลขานุการ
อ านวยการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 20,000  

3. งานปฏิคม วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี
ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุงานปฏิคม 
20 รายการ 
-ซ่อมครุภณัฑ ์5 รายการ 

งบอุดหนุน 
15,000 

 ตลอดปี งานปฏิคม 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรีนขอนแก่นวทิยายน มาตรฐาน
ท่ี 2 รวม 15,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
4. งานพยาบาล ความพึงพอใจต่อการ

จดับริการพยาบาลใน
โรงเรียนในระดบัข้ึนไป
ร้อยละ85 

 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
10 รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งยาและเวชภณัฑ ์
70 รายการ 
-กิจกรรมเฝ้าระวงัไขเ้ลือดออก 
 
-ค่าจา้งซกัรีด 

งบอุดหนุน 
2,000 

งบอุดหนุน 
60,000 

งบอุดหนุน 
5,000 

งบอุดหนุน 
5,000 

 ตลอดปี งานพยาบาล 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 72,000  
5. งานยานพาหนะ มีวสัดุอุปกรณ์ดูแลรถยนต์

ตลอดปี 
-จดัซ้ือวสัดุในการดูแล
ยานพาหนะ 10 รายการ 

19,000  ตลอดปี งานยานพาหนะ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรีนขอนแก่นวทิยายน มาตรฐาน
ท่ี 2 

รวม 19,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
6. งานประชาสัมพนัธ์ วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี

ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
10 รายการ 
-ซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองเสียง 5 
รายการ 

งบอุดหนุน 
46,000 

 ตลอดปี งานประชาสัมพนัธ์ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 46,000  
7.งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี

ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
20 รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ใน
การจดักิจกรรมวนัส าคญัต่าง 
ๆ  
-จดัซ้ือและซ่อมแซมโตะ๊เกา้อ้ี 
 
-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

งบอุดหนุน 
15,000 

งบอุดหนุน 
50,000 

งบอุดหนุน 
50,000 

งบอุดหนุน 
120,000 

 ตลอดปี ฝ่ายอาคารสถานท่ี
ฯ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 235,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
8. งานสัมพนัธ์ชุมชน วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี

ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
10 รายการ 

งบอุดหนุน 
28,280 

 ตลอดปี ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 28,280  

9. โครงการพฒันาและสร้างขวญั
ก าลงัใจใหก้บับุคลากรในโรงเรียน 

-ความพึงพอใจของครูต่อ
สถานศึกษาและอาชีพครู
ในระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 
85 

-กิจกรรมประเมินความดี
ความชอบ 
-กิจกรรมอบรมพฒันาครู 
-กิจกรรมส่งเสริมวนิยั
จรรยาบรรณครู 
-กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูครู 
-กิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจครู 
-กิจกรรมส่งเสริมการพฒันา
วชิาชีพครู 

งบอุดหนุน 
20,000 

 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 20,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
10. โครงการพฒันาระบบงานธุรการ
โรงเรียน 

ความพึงพอใจต่อระบบ
บริการงานธุรการใน
ระดบัดีเกินกวา่ร้อยละ85 

-จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน 
3 ชุด 
-จดัซ้ือเคร่ืองพิมพส์ านกังาน 2 
ชุด 
-ติดตั้งระบบ Lan เครือข่าย
งานธุรการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งอุปกรณ์
ส านกังาน 

งบอุดหนุน 
60,000 

 เม.ย.-ก.ค. 
2560 

กลุ่มอ านวยการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 60,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
11.โครงการพฒันาวฒันธรรม
องคก์รขอนแก่นวทิยายน 

ความภาคภูมิใจของครูต่อ
องคก์รในระดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมวนัพอ่ 
-จดักิจกรรมวนัแม่ 
-จดักิจกรรมวนัส าคญัทาง
ศาสนา 
-จดัร่วมกิจกรรมประเพณี
ชุมชน 
-จดักิจกรรมวนัสถาปนา
โรงเรียน 
-จดักิจกรรมวนัครูผูนิ้เทศ 
-จดักิจกรรมวนัเกษียณอายุ
ราชการ 
-จดักิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 
-จดักิจกรรมรดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ 
-จดักิจกรรมอวยพรวนัเกิด 

งบอุดหนุน 
99,720 

 ตลอดปี ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 
กลุ่มอ านวยการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 99,720  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บก
ศ. 

งบอ่ืนๆ  

1.โครงการพฒันาบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ความพึงพอใจต่อบทบาท
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขอนแก่น
วทิยายนในระดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
-กิจกรรมอบรมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานฯ 
-จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานฯ 

 งบระดม
ทรัพย ์
100,000 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 
ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม  100,000 
2. โครงการพฒันาภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 

ความพึงพอใจต่อบทบาท
ความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายดา้นต่าง ๆ ใน
ระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 85 

-พฒันาเครือข่ายศิษยเ์ก่า
ขอนแก่นวทิยายน 
-พฒันาเครือข่ายดา้นศาสนา
ร่วมกบัวดัธาตุเมืองเก่า 

 งบระดม
ทรัพย ์
50,000 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 
ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 รวม  50,000 
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บก
ศ. 

งบอ่ืนๆ  

3.โครงการพฒันาระบบการส่ือสาร
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ความพึงพอใจต่อการ
บริการส่ือสารภานในและ
ภายนอกโรงเรียนใน
ระดบัดีข้ึนไปเกินกวา่ร้อย
ละ 85 

-พฒันาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
-พฒันาเวบ็ไซตแ์ละเฟชบุค๊
โรงเรียน 
-พฒันาระบบเสียงตามสาย 
-พฒันาระบบเครือข่ายไร้สาย 
-พฒันาระบบส่ือสารผา่น
เครือข่ายสมาร์ทโฟน 

 งบระดม
ทรัพย ์

5,000,000 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 
กลุ่มวชิาการ 
กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม  5,000,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

ความพึงพอใจต่อระบบ
บริการน ้าด่ม ไฟฟ้า 
ประปา และครุภณัฑใ์น
โรงเรียนในระดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ85 

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ระบบน ้าด่ืมนกัเรียน 
-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ระบบประปาโรงเรียน 
-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑแ์ละซ่อมแซมอาคาร
เรียน 
-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
สวนหยอ่ม สนามกีฬา และ
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

งบอุดหนุน 
920,000 

 
 

 ตลอดปี ฝ่ายอาคารสถานท่ี
ฯ 
กลุ่มอ านวยการ 
 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 920,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บก
ศ. 

งบอ่ืนๆ  

2. โครงการปรับปรุงห้องส านกังาน
อ านวยการ 

ความพึงพอใจต่อสถานท่ี
และการบริการของ
ส านกังานอ านวยการเกิน
กวา่ร้อยละ85 

-ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มหอ้ง
ส านกังาน 
-ปรับปรุงครุภณัฑส์ านกังาน 

 งบระดม
ทรัพย ์
500,000 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 
 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม  500,000 

3. โครงการก่อสร้างโดมหลงัคา
สนามบาสเกตบอล 

ความพึงพอใจต่อสถานท่ี 
เกินกวา่ร้อยละ85 

-ก่อสร้างโดมหลงัคาสนาม
บาสเกตบอล 

 งบระดม
ทรัพย ์

15,000,000 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 
 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม  15,000,000 
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ส่วนที่ 2 
สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มกจิการนักเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ 
1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และพฒันาผูน้ าในโรงเรียน 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ประชาธิปไตยร้อย
ละ 100 

-จดักิจกรรมเลือกตั้ง 
-จดักิจกรรมคณะกรรมการนกัเรียน 
-จดักิจกรรมการปกครองหอ้งเรียน 
-กิจกรรมอบรมนกัเรียนแกนน า 

งบอุดหนุน 
20,000 

 ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 รวม 20,000 
2. โครงการแข่งขนักีฬาภายใน นกัเรียนเขา้ร่วม

โครงการร้อยละ
100 

-จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาภายใน 
-จดักิจกรรมบูรณาการส่งเสริมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคก์บักีฬาภายใน 
 

งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
1,200,000 

 ส.ค.-พ.ย. 
60 

กลุ่มกิจการ
นกัเรียน สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

รวม 1,200,000 
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ 
3. โครงการโรงเรียนสีขาว นกัเรียนเขา้ร่วม

โครงการร้อยละ
100 

-จดักิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
-กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วนั 
-จดักิจกรรมต่อตา้นส่ิงเสพติดและอบายมุข 

งบอุดหนุน
65,000 

 ตลอดปี กลุ่มกิจการนกัเรียน 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 รวม 65,000 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีถึงประสงค์
ของนกัเรียน 

นกัเรียนเขา้ร่วม
โครงการร้อยละ
100 

-จดักิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ งบอุดหนุน 
20,000 

 ตลอดปี กลุ่มกิจการนกัเรียน 

-จดักิจกรรมธนาคารความดี 45,000 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

-จดักิจกรรมเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม 30,000 

-จดักิจกรรมวนัไหวค้รู 40,000 
-กิจกรรมท าบุญตกับาตร 5,000 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน  ม.6 30,000 
-กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 20,000 

-ยิม้ไวท้กัทายเขา้แถวมีวนิยั 3,000 

รวม 193,000 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน/
บกศ. 

งบอ่ืนๆ 

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัเรียนไดรั้บการดู
และและพฒันาตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน
ร้อยละ 100 

-จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันานกัเรียน  งบอุดหนุน 
50,000 

งบระดม
ทรัพย ์

30,000 

ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

-จดักิจกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรียน - ค่าลงทะเบียน
จากผูป้กครอง 

-จดักิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน งบอุดหนุน 
42,000 

 

-จดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ ม.
1และ ม.4 

งบอุดหนุน 
20,000 

 

-จดักิจกรรมประชุมนกัเรียน ม.1-ม.6 
(classroom  meeting) 

งบอุดหนุน 
159,000 

 

-จดัพิมพเ์อกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

งบอุดหนุน 
10,000 

 

รวม 281,000 30,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน/
บกศ. 

งบอ่ืนๆ 

1. ส านกังานกลุ่มกิจการนกัเรียน การจดัซ้ือ จดัจา้งและซ่อม
บ ารุงวสัดุอุปกรณ์ 30 
รายการ 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 20 
รายการ 

งบอุดหนุน 
100,000 

งบระดม
ทรัพย ์
150,000 

ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 -ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 7 

รายการ 
งบอุดหนุน 
30,000 

 

-จดัประเมินผลงานกลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

งบอุดหนุน 
10,000 

 

รวม 140,000 150,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน/
บกศ. 

งบอ่ืนๆ 

1. โครงการพฒันาเครือข่ายระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

สามารถแกปั้ญหานกัเรียน
ท่ีมีปัญหาดา้นต่าง ๆ โดย
ใชก้ลไกระบบเครือข่ายได้
ร้อยละ90  

-จดัตั้งเครือข่ายผูป้กครอง
นกัเรียนขอนแก่นวทิยายนเพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันานกัเรียน
อยา่งครบวงจร 

 งบระดม
ทรัพย ์
20,000 

ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 -ท า MOUกบัสถานีต ารวจภูธร

ขอนแก่น และหน่วยงาน
สารวตัรนกัเรียน  เพื่อร่วมมือกนั
แกปั้ญหานกัเรียน 

 งบระดม
ทรัพย ์
6,000 

รวม  26,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน/
บกศ. 

งบอ่ืนๆ 

1. โครงการปรับปรุงระบบความ
ปลอดภยัภายในสถานศึกษา 

ความพึงพอใจต่อระบบ
ความปลอดภยัภายในใน
ระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 85  

-ติดตั้งกลอ้ง CCTV  งบระดม
ทรัพย ์ 
200,000 

ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

-จดัจา้งเวรยามรักษาความ
ปลอดภยั 

360,000 
(บกศ.) 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

-จดัระบบการจราจรภายใน อุดหนุน 
30,000 

งบระดม
ทรัพย ์
50,000 

รวม 390,000 250,000 
2. โครงการปรับปรุงระบบขอ้มูล
สานสนเทศกิจการนกัเรียน 

ความพึงพอใจต่อระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศกิจการ
นกัเรียนเกินกวา่ร้อยละ85  

-จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 ชุด 

งบอุดหนุน 
80,000 

 ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

-จดัซ้ือปร้ินเตอร์ จ  านวน 2 ชุด งบอุดหนุน 
15,000 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

รวม 95,000  
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ส่วนที่ 3 
สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ 

1.งานส านกังานกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อม
บ ารุงวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 32 รายการ 
และจดัซ้ือจดัจา้งการ
ด าเนินประจ า 2 รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 20 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 
7 รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุงานบริหาร
ความเส่ียง  
-จดัซ้ือจดัจา้งการบนัทึกขอ้มูล
รายบุคคลของนกัเรียน 

งบอุดหนุน 
35,000 
10,000 

 
10,000 

 
45,000 

 ตลอดปี กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

รวม 100,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ 

2.งานการเงินและบญัชี -จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อม
บ ารุงวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 21 รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 10 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 
7 รายการ 
-คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ ์ 
1 ชุด 
 

70,000 
 

20,000 
 

30,000 
 
 

 ตลอดปี งานการเงินและ
บญัชี สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

รวม 120,000  
3.งานพสัดุและบริหารสินทรัพย ์ -จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อม

บ ารุงวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 24 รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 20 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 
4 รายการ 

งบอุดหนุน 
90,000 

 
10,000 

 ตลอดปี งานพสัดุและ
บริหารสินทรัพย ์สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

รวม 100,000  
 
 

งาน/โครงการ เป้าหมาย/ โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ 

4.งานฝ่ายวางแผนและประกนั
คุณภาพการศึกษา 

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อม
บ ารุงวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 28 รายการ 
และจดัซ้ือจดัจา้งการ
ด าเนินงานประจ าดา้น    
ต่าง ๆ 6 รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 20 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 5 
รายการ 
-จดัท าแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี 150 เล่ม 
-จดัจา้งจดัท ารายงานประจ าปี 700 
เล่ม 
-จดัท าคู่มือประกนัคุณภาพ
การศึกษา 300 เล่ม 
 -จดัพิมพแ์ผนกลยทุธ์ 200 เล่ม 

งบอุดหนุน 
30,000 

 
7,000 

 
15,000 

 
80,000 
20,000 
10,000 

 ตลอดปี ฝ่ายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

รวม 192,000  
4.โครงการปรับปรุงเทคโนโลยงีาน
สารสนเทศ 

-ไดอุ้ปกรณ์
คอมพิวเตอร์จ านวน 2 
ชุด 

จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในงานสารสนเทศโรงเรียน 

42,000  พฤษภาคม 
2560 

งานสารสนเทศ 
ฝ่ายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

งาน/โครงการ เป้าหมาย/ โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ 

5.โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดู
งานเพื่อทบทวนแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อปรับ
แผนพฒันาโรงเรียน 

-บุคลากรแกนน ามีส่วน
ร่วมในการ
ประชุมสัมมนาร้อยละ90 
-ไดแ้นวทางในการ
ปรับปรุงแผนพฒันา
โรงเรียน 

-จดักิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนเป้าหมาย  
-จดัประชุมสัมมนาทบทวน
แผนพฒันาโรงเรียนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
เปล่ียนแปลง 

 งบระดม
ทรัพย ์
200,000 

มกราคม 
2561 

ฝ่ายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ 

1.โครงการเปิดผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อ
ตอบสนองการเปล่ียนสู่สังคมAEC  

เปิดแผนการเรียนใหม่ 2 
แผนการเรียน 

-โรงเรียนสามารถเปิดแผนการ
เรียนใหม่ในปีการศึกษา 2561 
ได ้2 แผนการเรียน 

 งบระดม
ทรัพย ์
500,000 

ตลอดปี ฝ่ายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา ร่วมกบั
ฝ่ายวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

รวม  500,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มวชิาการ  
ฝ่ายหลกัสูตรและการสอน 
 ฝ่ายทะเบียนและวดัผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการจดัการเรียน
ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 

นกัเรียนไดเ้รียน
ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 
2ร้อยละ 50 

-จดัท าหลกัสูตร
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
-เปิดสอนวชิาภาษาต่างประเทศ
ท่ี 2 ทุกแผนการเรียน 

 งบระดม
ทรัพย ์
100,000 

 

ตลอดปี ฝ่ายหลกัสูตรและ
การสอน 
กลุ่มวชิาการ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายนมาตรฐาน
ท่ี 1และ3 รวม  100,000 
2. โครงการพฒันาการเรียนการสอน
วชิาโครงงานIS และSTEM 

-นกัเรียนไดผ้า่นการเรียน
วชิาโครงงานร้อยละ100 
-ครูร้อยละ 100 จดั
กิจกรรมการเรียนแบบ 
STEM 

-จดัท าหลกัสูตรและแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
-จดัท าคู่มือการสอนวชิา
โครงงานIS และSTEM 
-จดัท าระบบการประเมินการ
เรียนการสอน 

 งบระดม
ทรัพย ์
50,000 

 

ตลอดปี ฝ่ายหลกัสูตรและ
การสอน 
กลุ่มวชิาการ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  50,000 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
3. โครงการจดัการเรียนการ
สอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือ (EP) 

นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑท่ี์
ก าหนดเกินกวา่
ร้อยละ 98  

 
-จดัซ้ือวสัดุส านกังานบริการครู 
-ค่าจา้งครู 
-ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีทัว่ไป 
-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์บริการห้องสมุด 
-จดัซ้ือจดัจา้งซ่อมวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
-จดัซ้ือจดัจา้งซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
-ค่าเช่าLease Line 
-ค่าโทรศพัทแ์ละการส่ือสาร 
-จดักิจกรรม MOU ร่วมกบัLlandrillo Menai 

International College, UK 

-จดัซ้ือจดัจา้งงานธุรการและเอกสาร 
-สบทบค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน 
-งบการบริหารส่วนกลาง 

งบ บกศ. 
1,300,000 
22,000,000 

800,000 
280,000 
860,000 
500,000 
200,000 
20,000 

1,845,000 
 

350,000 
1,000,000 
5,145,000 

 ตลอดปี โครงการ EP 
กลุ่มวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 34,300,000  
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ 

-นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑร้์อยละ 100 
-นกัเรียนผา่นกิจกรรมตาม
เกณฑร้์อยละ 100 
-นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 
สามารถเขา้ศึกษาต่อชั้น  ม.4 
ในแผนการเรียนเดิมร้อยละ 
90 
-นกัเรียนท่ีจบชั้น ม.6สามารถ
เขา้ศึกษาต่อในสาขาวชิา
ส าคญัร้อยละ 100 

-จดักิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวชิาการ เนน้
การแข่งขนัทางวชิาการ 
 

งบอุดหนุน
500,000 
 

 
 

ตลอดปี ฝ่ายวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-สอนเสริมวชิาการ ม.3 
และ  ม.6 

งบอุดหนุน
450,000 
 

   

รวม 950,000  

4.โครงการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา 

ไดห้ลกัสูตรฉบบัปรับปรุง
ครอบคลุมวสิัยทศัน์ และ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

-ปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษาทุกระดบัชั้น 

งบอุดหนุน
30,000 

 

 ตลอดปี ฝ่ายหลกัสูตรและ
การสอน 
กลุ่มวชิาการ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 30,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการวนัพระราชทานนาม
และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร้อยละ 100 

-จดันิทรรศการกลุ่มสาระ
ต่างๆ 
-จดักิจกรรมทางศาสนา 
-จดักิจกรรมการแสดง 
 

งบอุดหนุน
95,000 
 

 ก.พ.2560 กลุ่มวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 95,000  
2. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นกัเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมร้อยละ 100 
-จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
หลากหลาย เนน้  
ม.1-2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี 
ม.3 เนน้กิจกรรมกิจอาสา 
ม.4-5 เนน้กิจกรรมโครงงาน 
ม.6 เนน้กิจกรรมกิจอาสา 

 งบระดม
ทรัพย์
300,000 
 

ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  300,000 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
3. โครงการท่องอาขยานตาม
นโยบายรัฐ 

นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและผา่นเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 100 

-จดัจดักิจกรรมท่องอาขยาน
และสาระการเรียนท่ีส าคญั
ดงัน้ี 
ม.1 ท่องสูตรคูณ 
ม.2 ท่องมาตรตราส่วน 
ม.3 ท่องค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
ม4 ท่องตารางธาตุ 
ม.5 ท่องสูตรตรีโกณมิติ 
ม.6 ท่องกาพยเ์ห่เรือ 

 งบระดม
ทรัพย์
50,000 
 

ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  50,000 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน -จดัท าคู่มือการนิเทศภายใน  ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

ครูผา่นเกณฑก์ารนิเทศใน
ระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 90 

-ด าเนินการนิเทศภายใน 
-ประเมินผลการนิเทศ 

งบอุดหนุน
10,000 
 

รวม 10,000  
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
2. โครงการอบรมพฒันาครูดา้นการ
การปฏิบติังานตามระบบ OBEQA 

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ในระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 
90 

-จดัท าคู่มือการอบรมสัมมนา 
-ด าเนินการอบรมสัมมนา 
-ประเมินผลการอบรมสัมมนา 

งบอุดหนุน
100,000 
 

 ตลอดปี ฝ่ายหลกัสูตรและ
การสอน 
กลุ่มวชิาการ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 100,000  

3. โครงการอบรมพฒันาครูในการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
มาตรฐานสากล  

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ในระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 
90 

-จดัท าคู่มือการอบรมสัมมนา 
-ด าเนินการอบรมสัมมนา 
-ประเมินผลการอบรมสัมมนา 

งบอุดหนุน
140,000 
 

 ตลอดปี ฝ่ายหลกัสูตรและ
การสอน 
กลุ่มวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 140,000  
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4. โครงการส่งเสริมการวจิยัในชั้น
เรียน  

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ในระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 
90 

-จดัท าคู่มือการอบรมสัมมนา 
-ด าเนินการอบรมสัมมนา 
-ประเมินผลการอบรมสัมมนา 

งบอุดหนุน
20,000 
 

 ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 20,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการแข่งขนัศิลปหตัถกรรม นกัเรียนและครูเขา้ร่วม

แข่งขนัรายการต่าง ๆ 100 
รายการ 

-จดัแสดงนิทรรศการผลงาน 
-จดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั
รายการต่าง ๆ 

งบอุดหนุน
300,000 
 

 ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม 300,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานส านกังานกลุ่มวชิาการ -จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 70 รายการ  ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

วสัดุอุปกรณ์
เพียงพอในการ
บริการตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอดัส าเนา 200 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 20 
รายการ 
-จดักิจกรรมประสานงานวชิาการ 

งบอุดหนุน
2,007,920 
 

รวม 2,007,920  
  



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 50 

 

 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
2. งานทะเบียนและวดัผล วสัดุอุปกรณ์

เพียงพอในการ
บริการตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 10 รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งท าแบบพิมพ ์
-ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 6 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 8 รายการ 
-จดัสอบLAS 
-จดัท าสมุด ปพ.5 และ ปพ.6 

งบอุดหนุน
230,000 
 

 ตลอดปี ฝ่ายทะเบียนและ
วดัผล สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 230,000  
  



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 51 

 

 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
3. งานหอ้งสมุด วสัดุอุปกรณ์

เพียงพอในการ
บริการตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 30 
รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งหนงัสือและส่ิงพิมพ ์
-ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 20 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 20 
รายการ 

งบอุดหนุน
250,000 
 

 ตลอดปี งานหอ้งสมุด 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 250,000    
4. งานศูนยว์ทิยบริการ วสัดุอุปกรณ์

เพียงพอในการ
บริการตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 10 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 20 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 80 
รายการ 

งบอุดหนุน
40,000 
 

 ตลอดปี งานศูนยว์ทิบริการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 40,000  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
5.งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ความพึงพอใจต่อระบบ

อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
ในระดบัดีข้ึนไปเกินกวา่
ร้อยละ 85 

จดัซ้ือจดัจา้งและวางระบบ
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 

 งบระดม
ทรัพย์

650,000 
 

ตลอดปี งานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลย ีสอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  650,000 
6. งานโสตทศันูปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์เพียงพอใน

การบริการตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
10 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
20 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 
80 รายการ 

งบอุดหนุน
50,000 

 

 ตลอดปี งาน
โสตทศันูปกรณ์ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 50,000  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานโยธวาฑิต มีวสัดุอุปกรณ์เพียงใชง้าน

และบริการตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ 30 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 4 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์โยธวาฑิต 20 รายการ 
 

10,000 
 

2,000 
 

70,000 
งบอุดหนุน 

 ตลอดปี งานโยธวาฑิต 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 80,000  
2. โครงการปรับปรุงโยธวาฑิตโรง
เรียน 

1.ตดัชุดโยธวาฑิต
นกัเรียน 
2.ปรับปรุงเคร่ืองดนตรี
โยธวาฑิต 

1.ตดัชุดโยธวาฑิตนกัเรียน 
จ านวน 50 ชุด 
 
2.ปรับปรุงเคร่ืองดนตรีโยธ
วาฑิต จ านวน 20 รายการ 
 

 งบระดม
ทรัพย์

300,000 
งบระดม
ทรัพย์

3,000,000 

ตลอดปี งานโยธวาฑิต 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ท่ี
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  3,300,000 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
3. โครงการปรับปรุงเทคโนโลย ี มีวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยี

วชิาการเพื่อการบริการ 
จดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์ระบบฉาย
ภาพเพื่อการประชุมและ
น าเสนอ จ านวน 1 ชุด 
 

งบอุดหนุน
100,000 

 

 ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 100,000  
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สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ “ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 500 คน 

-จดักิจกรรมกลุ่มตามความ
สนใจ 
-จดักิจกรรมติวเขม้วชิาการ 
 

งบ บกศ.
300,000 

 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม 300,000  
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวทิยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ตามเกณฑท่ี์
ก าหนดร้อยละ 100 

-โครงงานวทิยาศาสตร์สู่สากล 
-กิจกรรมฟิสิกส์สัประยทุธ์ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
STEM 

งบ บกศ. 
100,000 

 
 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 กิจกรรมติวเขม้นกัเรียนชั้น ม.

3 
งบ บกศ.
700,000 

 

 ตลอดปี 

รวม 800,000  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
3. โครงการส่งเสริมประสบการณ์
ทางวทิยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ตามเกณฑท่ี์
ก าหนดร้อยละ 100 

-กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ งบอุดหนุน 
30,000 

 มิ.ย.-ก.ค. กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

กิจกรรมสัปดาห์ส่ิงแวดลอ้ม
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อตา้นส่ิงเสพติดและ
ป้อวงกนัภยัพิบติัธรรมชาติ 

งบอุดหนุน 
25,000 

 มิ.ย.-ก.ค. 

รวม 55,000  
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ทกัษะชีวติ นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
ร่วมกบักลุ่มเครือข่ายในและนอก
สถานศึกษา 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมนะดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมพฒันาทกัษะ
วทิยาศาสตร์ระดบัชั้น ม.4 
(LABมหาวทิยาลยัขอนแก่) 

งบ บกศ. 

500,000 
 ตลอดปี กลุ่มสาระ

วทิยาศาสตร์ 

-จดักิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 งบ บกศ. 

82,000 
 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดักิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 
ม.5 

งบ บกศ. 

85,500 
 

-กิจกรรมประชุมทางวชิาการ 
ม.6 

งบ บกศ. 

190,000 
 

-ค่ายสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้ม
สะแกราช นครราชสีมา(ม.1) 

งบ บกศ. 

500,000 
 

-ค่ายระบบนิเวศทางทะเล 
มหาวทิยาลยัมหิดล(ม.4) 

งบ บกศ. 

800,000 
 

รวม 2,157,500  
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครู
มืออาชีพ 

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑร้์อยละ 90 

-กิจกรรมการเรียนการสอน 
EIS 
-กิจกรรมอบรมภาษาองักฤษ
ครูและนกัเรียนกลุ่มหอ้งเรียน
พิเศษ 
-กิจกรรมศึกษาดูงานในและ
ต่างประเทศ 
-พฒันาศกัยภาพครู EIS 
-พฒันาศกัยภาพครูดา้นการ
วดัผลปะเมินผลและการวจิยั 

งบ บกศ 
375,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-พฒันาครูผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

งบ อุดหนุน. 
20,000 

 

รวม 395,000  
  



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 60 

 

 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
2. โครงการพฒันาหลกัสูตร
วทิยาศาสตร์ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

ไดห้ลกัสูตรวทิยาศาสตร์
ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

-จดัประชุมระดมสมองพฒันา
หลกัสูตร 

งบอุดหนุน
5,000 

 
 
 

 มิ.ย.-ต.ค.
2560 

กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

รวม 5,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรวทิยาศาสตร์โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 50 รายการ 

งบอุดหนุน 
60,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ฯ 20 รายการ 
 

งบอุดหนุน 
50,000 
งบ บกศ.
100,000 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา 

งบอุดหนุน
100,000 
งบ บกศ.
100,000 

 

-งานจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์พฒันาจุดเนน้สู่
มาตรฐานสากล 

งบอุดหนุน
160,000 
งบ บกศ.
219,400 

 

รวม 789,400  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1.โครงการพฒันาส่ือและเทคโนโลยี
ในการสอนทางวทิยาศาสตร์ 

วสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมใน
การจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ 

-จดัหาส่ือและเทคโนโลยกีาร
เรียนการสอน 

งบ บกศ. 
50,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

-พฒันาระบบสารสนเทศ
กลถุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

งบอุดหนุน 
20,000 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-พฒันาระบบ WIFI กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

งบ บกศ.
250,000 

 

-พฒันาส่ืออุปกรณ์ศูนยก์าร
เรียนรู้นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

งบ บกศ. 
200,000 

 

รวม 520,000  
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สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะ
วชิาการทางคณิตศาสตร์นกัเรียนกิฟ
วทิย-์คณิตและคู่ขนาน 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ตามเกณฑท่ี์
ก าหนดร้อยละ 100 

-สอนเสริม ม.1,2,3 
 

งบ บกศ. 
200,00 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

-ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 
 

งบ บกศ. 
370,000 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-ติวเขม้วชิาการภาคฤดูร้อน   
ม.4,5 

งบ บกศ. 
500,000 

 

-ติวเขม้ภาคฤดูร้อนเขา้ 
มหาวทิยาลยั ม.6 

งบ บกศ. 
600,000 

 

-ค่ายวชิาการคณิตศาสตร์ ม.
ตน้ 

งบ บกศ. 
800,000 

 

รวม 2,470,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม
นะดบัดีข้ึนไปร้อย
ละ 85 

-จดักิจกรรมKKW Math top 
Ten 
 

 
 
 

งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
25,000 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดักิจกรรมESARN Math 
Top Ten 

 งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
25,000 

 

-ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัทาง
คณิตศาสตร์ 

งบอุดหนุ121,000 
งบ บกศ.200,000 

  

-พฒันาโครงงานคณิตศาสตร์ งบอุดหนุน45,000   

-A-Math งบอุดหนุน20,000   
-ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค งบอุดหนุน45,000   

รวม 431,000 50,000  
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครู
คณิตศาสตร์ 

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑร้์อยละ 90 

-จดักิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาส่ือการเรียนการสอน 
-จดักิจกรรมพฒันางานวิจยัใน
ชั้นเรียน 
-จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-ส่งเสริมการพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
-จดักิจกรรมศึกษาดูงาน 

งบ บกศ. 
375,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 375,000  
2. โครงการพฒันาหลกัสูตร
คณิตศาสตร์ 

ไดห้ลกัสูตรท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์
และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

จดัประชุมสัมมนาปรับปรุง
หลกัสูตรคณิตศาสตร์ 

งบ บกศ. 
60,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 60,000  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
3. โครงการปลูกป่าวนัตน้ไม้
แห่งชาติ 

นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรม
600 คน 

นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์
ตามเป้าหมายกิจกรรมร้อยละ 
100 

งบ บกศ. 
97,500 

 มิ.ย.-ส.ค.
2560 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 97,500  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 68 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรคณิตศาสตร์โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี ส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 30 รายการ 

งบอุดหนุน 
69,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ฯ 20 รายการ 

งบอุดหนุน 
20,000 

 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนรายวชิาต่าง 
ๆ  30 รายการ 

งบอุดหนุน 
30,000 

 

รวม 119,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการพฒันาส่ือเทคโนโลยี
และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

มีส่ือ เทคโนโลยแีละการ
จดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ 

-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และ
หอ้งเรียนคณิตศาสตร์ 

งบ บกศ. 
590,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

-ผลิตส่ือการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

งบ บกศ. 
150,000 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 740,000  
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สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโดยเจา้ของภาษา 

นกัเรียนไดเ้รียน
ภาษาองักฤษจากเจา้ของ
ภาษาร้อยละ 70 

-จดัท าหลกัสูตร 
-จดัการเรียนการสอน 
-จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
-พฒันาส่ือวสัดุอุปกรณ์ทาง 
-พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-สอนเสริมวชิาการ 

งบ บกศ. 
3,082,100 

 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 3,082,100  
2. โครงการจดัการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี2 

นกัเรียนผา่นเกณฑก์าร
ประเมินทกัษะทางภาษา
ตามเกณฑร้์อยละ 80 
รวม 

-จดัท าหลกัสูตร 
-จดัการเรียนการสอน 
-จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
-พฒันาส่ือวสัดุอุปกรณ์ทาง 
-พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-จา้งครูภาษาจีน 2 คน 
-จา้งครูภาษาสเปน 2 คน 

งบอุดหนุน 
80,000 

 
 
 
 
 

งบระดม
ทรัพย ์

1,200,000 
 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 80,000 1,200,000 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
3. โครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางวชิาการดา้นภาษาต่างประเทศ 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 100 คน 

-จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
ภาษา 
-ส่งเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทาง
ภาษา 
 

งบอุดหนุน 
50,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 50,000  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะทางภาษาต่างประเทศส าหรับ
นกัเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมนะดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมวนัส าคญัใน
วฒันธรรมของชาว
ต่างประเทศ 
-จดักิจกรรมแลกเปล่ียน
นกัเรียนกบัต่างประเทศ 
 

งบอุดหนุน 
10,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 10,000  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บก
ศ. 

งบอ่ืนๆ  

2.โครงการสอบวดั English 
Proficiency 

นกัเรียนผา่นการสอบตาม
เกณฑร้์อยละ 85 

จดัสอบวดัความรู้ทางดา้น
ภาษาร่วมกบัสถาบนั
ภาษาต่างประเทศ 
 

 งบระดม
ทรัพย ์
150,000 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม  150,000 
3.โครงการ English Camp นกัเรียนพึงพอใจต่อ

กิจกรรมในระดบัดีข้ึนไป
เกินกวา่ร้อยละ 85 

จดักิจกรรมเขา้ภาษาองักฤษ
ภาคฤดูร้อนตามกลุ่มความ
สนใจของนกัเรียน 
 

 งบระดม
ทรัพย ์
50,000 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  50,000 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บก
ศ. 

งบอ่ืนๆ  

1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครู
ภาษาต่างประเทศร่วมกบัโครงการ
Boot Camp 

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑร้์อยละ 90 

-จดัครูเขา้รับการอบรมร่วมกบั
โครงการ Boot Camp 

 งบ สพฐ. 
14,000,000 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  14,000,000 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรภาษาต่างประเทศโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี ส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 40 รายการ 

งบอุดหนุน 
30,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนรายวชิาต่าง 
ๆ  40 รายการ 

งบอุดหนุน 
80,000 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม 110,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
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สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์”ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษดา้นภาษาไทย 

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะทาง
ภาษาไทยตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 100 คน 

-ส่งเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทาง
ภาษา 

งบอุดหนุน 
40,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-เพชรยอดมงกุฎ งบอุดหนุน 
20,000 

 

-แข่งขนัค าคม งบอุดหนุน 
40,000 

 

-แข่งขนัการอ่านธนชาติ งบอุดหนุน 
10,000 

 

-แข่งขนัตอบปัญหา
สารานุกรม 

งบอุดหนุน 
10,000 

 

รวม 120,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะทางภาษาไทยส าหรับนกัเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมนะดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมวนัภาษาไทย
แห่งชาติ  

งบอุดหนุน 
35,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดักิจกรรมวนัสุนทรภู่  งบอุดหนุน 
35,000 

 

-จดักิจกรรมรักการอ่าน 
 

งบอุดหนุน 
84,000 

 

รวม 154,000  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรภาษาไทยโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปีส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 25 รายการ 

งบอุดหนุน 
15,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ฯ 20 รายการ 

งบอุดหนุน 
15,000 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 30,000  

2. งานหอ้งสมุด Easy Lirary วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับการบริการตลอด
ปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ 15 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 10 
รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งหนงัสือ วารสาร 
และส่ิงพิมพ ์ 100 รายการ 

งบอุดหนุน 
205,000 

 ตลอดปี งานหอ้งสมุด Easy 
Library สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 205,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ “ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษาฯ 

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะทาง
สังคมศึกษาฯ ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 500 คน 

-จดันิทรรศการทางสังคม
ศึกษา 
-จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
สังคมศึกษาฯ 

งบอุดหนุน 
50,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 -กิจกรรมละครประวติัศาสตร์ งบอุดหนุน 

40,000 
 

รวม 90,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะทางสังคมศึกษาฯส าหรับ
นกัเรียน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมในระดบัดีข้ึน
ไปร้อยละ 85 

-กิจกรรมพฒันาจิตชีวิตมีสุข งบอุดหนุน 
10,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-กิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและการเรียน
ธรรมะศึกษาในสถานศึกษา 

งบอุดหนุน 
10,000 

 

รวม 20,000  
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์(ค่ายประวติัศาสตร์) 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม300 คน 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมใน
ระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 85 

ไม่ใชง้บ ไม่ใชง้บ พ.ค.-ต.ค.
2560 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 84 

 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม   

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสังคมศึกษาฯโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปีส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 27 รายการ 

งบอุดหนุน 
55,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ฯ 20 รายการ 

งบอุดหนุน 
30,000 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 85,000  

2. งานหอ้งสมุด Easy Soc วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับการบริการตลอด
ปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ 15 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 4 รายการ 

งบอุดหนุน 
30,000 

 ตลอดปี งานหอ้งสมุด Easy 
Soc 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดัซ้ือจดัจา้งหนงัสือ วารสาร 
และส่ิงพิมพ ์ 100 รายการ 

รวม 30,000  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการพฒันาส่ือ เทคโนโลยี
และสภาพแวดลอ้มการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา 

มีส่ือ เทคโนโลยแีละ
สภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมในการจดัการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 

-จดัซ้ืออุปกรณ์ในการถ่ายท า
วดีีโอเพื่อจดัท าภาพยนตร์สั้น 
-จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน 
-จดัอบรมผลิตส่ือการสอน 

งบอุดหนุน 
100,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-ปรับปรุงหอ้งเรียนวชิาหนา้ท่ี
พลเมืองและหอ้งแสดงผลงาน 

งบอุดหนุน 
25,000 

 

รวม 125,000  
2. โครงการปรับปรุงกนัสาดและบงั
แดดอาคาร 4 

ติดตั้งพลางแสงบงัแดด
ดา้นทิศตะวนัตกชั้น 2 ,3 

-มีระบบพลางแสงและบงัแดด
อาคาร 4 

 งบระดม
ทรัพย ์

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

และ 4 ตลอดแนวอาคาร 
และติดตั้งหลงัคาไวนิลบงั
แดดดา้นติดตะวนัออกชั้น 
2,.และ 4 ตลอดแนว
อาคาร 

-ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดลอ้มร้อยละ80
ข้ึนไป 

500,000 เมษายน-
ตุลาคม 
2560 

รวม  500,000 

 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ “ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษดา้นการกีฬา 

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะ
ทางดา้นกีฬาตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 100 คน 

-จดัแข่งขนักีฬาภายนอก  งบระดม
ทรัพย ์
700,000 

ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดักิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถทกัษะกีฬา 

งบอุดหนุน 
30,000 

 

รวม 30,000 70,000 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนและรณรงคต่์อตา้นโรค
เอดส์ ปัญหาทางเพศ การกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และ
ปัญหาส่ิงเสพติด  

นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและเขา้ใจใน
ปัญหาทางสังคมอยา่ง
ถูกตอ้งเกินกวา่ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้น
โรคเอดส์ 

งบอุดหนุน 
10,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

-จดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้น
ปัญหาทางเพศ การกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

งบอุดหนุน 
10,000 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้น
ปัญหาทางเพศท่ีไม่เหมาะสม
ในสังคม 

งบอุดหนุน 
10,000 

 

-กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก งบอุดหนุน 
10,000 

 

-กิจกรรมโชป้าแอนดช์ายดป้์า งบอุดหนุน 
10,000 

 

-กิจกรรมรณรงคป้์องกนั
อุบติัเหตุ 

งบอุดหนุน 
10,000 
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-กิจกรรมรงเรียนขยะเป็นศูนย ์ งบอุดหนุน 
20,000 

 

-กิจกรรมทดสอบสมรถภาพ งบอุดหนุน 
12,000 

 

-กิจกรรมคดักรองนกัเรียนท่ีมี
น ้าหนกัเกินเกณฑ์ 

งบอุดหนุน 
20,000 

 

รวม 102,000  
 
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครู
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑร้์อยละ 90 

-จดักิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาส่ือการเรียนการสอน 
-จดักิจกรรมพฒันางานวิจยัใน
ชั้นเรียน 
-จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

งบอุดหนุน 
10,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-ส่งเสริมการพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
-จดักิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

รวม 10,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภพ 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปีส าหรับนกัเรียน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 35 รายการ 

งบอุดหนุน 
28,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนรายวชิาต่าง 
ๆ  40 รายการ 

งบอุดหนุน 
80,000 

 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 91 

 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

รวม 108,000  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
 

 
 
 

 
สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 92 

 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ “ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษดา้นทกัษะการ
อาชีพและทกัษะการด ารงชีพ 

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะ

-ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั
ทกัษะอาชีพ 

งบอุดหนุน 
60,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 93 

 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

อาชีพตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมพฒันาโครงงาน
อาชีพ 

รวม 60,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

-จดักิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาส่ือการเรียนการสอน 

งบอุดหนุน 
30,000 

 ตลอดปี 
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สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑร้์อยละ 90 

-จดักิจกรรมพฒันางานวิจยัใน
ชั้นเรียน 
-ส่งเสริมการพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้ STEM 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

รวม 30,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรการงานอาชีพและ

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 50 รายการ 

งบอุดหนุน 
40,000 

 

 ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 95 

 

 

เทคโนโลยโีรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน 

ตลอดปีส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ฯ 100 รายการ 

งบอุดหนุน 
60,000 

 

 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

 -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนรายวชิา 
ต่าง ๆ  70 รายการ 

งบอุดหนุน 
110,000 

 

รวม 210,000  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 96 

 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ “ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 97 

 

 

1. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษดา้นทกัษะดนตรี 
นาฏศิลป์ และศิลปศึกษา 

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และ
ศิลปะตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 
-ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั
ทกัษะดนตรี นาฏศิลป์ และ
ศิลปะ 
-จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันา
ทกัษะดนตรี นาฏศิลป์ และ
ศิลปะ 
-จดักิจกรรมพฒันาโครงงาน
ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 
 

งบอุดหนุน 
90,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 90,000  
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 98 

 

 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  

1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรวชิาศิลปศึกษาโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปีส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 20 รายการ 

งบอุดหนุน 
15,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ฯ 10 รายการ 

งบอุดหนุน 
10,000 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนรายวชิาต่าง 
ๆ  20 รายการ 

งบอุดหนุน 
35,000 

 

รวม 60,000  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 99 

 

 

สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ “ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 



แผนปฏิบติัราชการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 100 

 

 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  

1. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน
ตามศกัภาพส่วนบุคคล 

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะดา้น
ต่าง ๆตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ร้อยละ 90 

-จดักิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์
สังคมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งบอุดหนุน 
30,000 

 ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดักิจกรรมอบรมนายหมู่
ลูกเสือ-เนตรนารี 

งบอุดหนุน 
40,000 

 

-จดักิจกรรมนกัศึกษาวชิา
ทหาร กองลูกเสือสวสัดิภาพ
และลูกเสือ กกต. 

งบอุดหนุน 
20,000 

 

-จดักิจกรรมเดินทางไกลเขา้
ค่ายพกัแรม 

 งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
280,000 

-จดักิจกรรมสอบวชิาพิเศษ
ของลูกเสือ ยวุกาชาดชั้น ม.3 

 งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
149,600 

รวม 90,000 229,600 
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครู
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ครูผา่นเกณฑก์ารประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑร้์อยละ 90 

-จดักิจกรรมอบรม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ และผู ้
ก  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร 
 

งบอุดหนุน 
20,000 

 ตลอดปี กลุ่มงานกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม 20,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
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ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  

1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปีส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 20 รายการ 

งบอุดหนุน 
10,000 

 ตลอดปี กลุ่มงานกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนรายวชิาต่าง 
ๆ  20 รายการ 

งบอุดหนุน 
30,000 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม 40,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
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สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มงานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ “ความเป็นเลิศด้านวชิาการ” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน
ตามความสนใจส่วนบุคคล 

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาตามความ
สนใจตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ร้อยละ 90 

-จดักิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

งบอุดหนุน 
25,000 

 ตลอดปี กลุ่มงานแนะแนว 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดักิจกรรมอบรมนกัเรียน
เพื่อนท่ีปรึกษา YC  

งบอุดหนุน 
15,000 

 

รวม 40,000  
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเชิงคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พฒันาระบบบริหารเชิงคุณตามแนวทางบริหาร OBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน/บกศ. งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรแนะแนวโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปีส าหรับนกัเรียน 
104 หอ้งเรียน จ านวน 
4500 คน 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
บริการครูผูส้อน 20 รายการ 

งบอุดหนุน 
20,000 
 

 ตลอดปี กลุ่มงานแนะแนว 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือ
การเรียนการสอนรายวชิาต่าง 
ๆ  20 รายการ 

งบอุดหนุน 
20,000 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม 40,000  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ความเข้มแข็งและความยัง่ยืนขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 
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บทที ่3 
การก ากบั ติดตามและรายงานผล 

 
                เพื่อใหก้ารด าเนินการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนใหบ้รรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบติั
ราชการและสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานตน้สังกดัต่าง ๆ   โรงเรียนจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. โรงเรียนตอ้งเร่งรัดและเสริมสร้างความเขม้แขง็ในดา้นบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารงาน
บุคคล ดา้นบริหารงบประมาณและดา้นบริหารงานวชิาการ 

2. โรงเรียนตอ้งเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบติังาน ทั้งใน
ระดบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และชุมชนทอ้งถ่ิน 

3. โรงเรียนตอ้งเร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
เป็นกลไกในการผลกัดนัการปฏิรูปการศึกษาในทุก ๆ ดา้น 

4. โรงเรียน ต้องพฒันาระบบงานทุกด้านให้เก้ือหนุน และส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี   

5. โรงเรียนต้องเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
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 มีความมุ่งมัน่และร่วมกนัผนึกก าลงัในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

         2.   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกบัองคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป และให้ความส าคญักบัการปฏิรูปการศึกษา มีกระบวนการและรูปแบบความ
ร่วมมือในการด าเนินการอยา่งจริงจงั 

         3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวญัก าลงัใจท่ีดี  มีความตอ้งการและมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

         4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพฒันาให้มีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน มีความกา้วหนา้ในอาชีพและไดรั้บสวสัดิการท่ีดี 

 
   ค. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         1.  มีการเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ จะตอ้ง

ด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
         2.  มีการเร่งรัดพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลกัสูตรตอ้งเร่งรัดการจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษา และกระบวนการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งเร่ืองตัว
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 าคญัต่อการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 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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ระดบัชั้น 
 

จ านวนนกัเรียน 
 

เงิน 
อุดหนุน 

ประมาณการรายรับ 
เงินอุดหนุน 

 
  

 ม.1 640 1,750 2,240,000   
 ม.2 699 1,750 2,446,500   
 ม.3 755 1,750 2,642,500   
 ม.4 760 1,900 2,888,000   
 ม.5 776 1,900 2,948,800   
 ม.6 773 1,900 2,937,400   
 รวม 4,426  16,103,200      
       
       
 ตารางท่ี 2 ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา พ.ศ.2560 
 ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา (เรียนภาษาต่างประเทศกบัเจา้ของภาษา)   
        
 ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ    
 ม.1 640 700 448,000    
 ม.2 699 700 489,300    
 ม.3 755 700 528,500    
 ม.4  760 700 532,000    
 ม.5  776 700 543,200    
 ม.6  773 700 541,100    
 รวม 4,426   3,082,100    
        

 
 
 
 

ตารางที ่1 ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา พ.ศ.2560 
ประเภทเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน   
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ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับเงินงบประมาณโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ปีการศึกษา พ.ศ.2560 

 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา(ค่าจา้งและค่าสาธารณูปโภค) 

  
       
 ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ   
 ม.1 640 800 512,000   
 ม.2 699 800 559,200   
 ม.3 755 800 604,000   
 ม.4 760 800 608,000   
 ม.5 776 800 620,800   
 ม.6 773 800 618,400   
 รวม 4,426   3,522,400   
       

 
 

 
ตารางท่ี 4 ประมาณการรายรับเงินบ ารุงการศึกษา โครงการหอ้งเรียนพิเศษ วทิย-์คณิต

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา พ.ศ.2560 
   
       
 ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ   
 ม.1 160 10,000 1,600,000   
 ม.2 159 10,000 1,590,000   
 ม.3 162 10,000 1,620,000   
 ม.4 160 12,000 1,920,000   
 ม.5 152 12,000 1,824,000   
 ม.6 175 12,000 2,064,000   
 รวม 968   10,618,000   
       

 
งบโครงการหอ้งเรียนพิเศษ                  10,618,000    
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งบกลางเพื่อการบริหาร(20%)                    2,123,600    

 คงเหลือเพื่อจดัสรรงบหอ้งเรียนพิเศษ                    8,494,400    
       

 

โครงการ English  Program  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ประมาณการรายรับ  ปีการศึกษา  2560 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ประเภทรายรับ 

รวมรายรับ/ภาคเรียน 
(บาท) 

รายรับตลอดปี 
เงินบ ารุงการศึกษา 

ภาคเรียนละ 

 

ม.1 90 35,000 3,150,000 5,880,000 

ม.2 84 35,000 2,940,000 4,690,000 

ม.3 67 35,000 2,345,000 6,300,000 

ม.4 90 35,000 3,150,000 5,880,000 

ม.5 84 35,000 2,940,000 5,250,000 

ม.6 75 35,000 2,625,000 5,880,000 

รวม 437  17,150,000 34,300,000 
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สรุปยอดรวมงบประมาณเพ่ือการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2560 

 ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 
ยอดส ารอง
เพื่อบริหาร
ส่วนกลาง 

ยอดสุทธิ 
เพื่อจดัสรรตามแผน 

 1.เงินอุดหนุน 16,103,200 4,600,000 11,503,200 
 2.บ ารุงการศึกษา(ภาษาองักฤษ) 3,082,100  3,082,900 

 
3.บ ารุงการศึกษาค่าจา้งและค่า
สาธารณูปโภค 

3,522,400  
 

3,522,400 

 5.โครงการห้องเรียนพิเศษ 10,618,000 2,123,600 8,494,400 
 6.โครงการ E.P. 34,300,000 6,145,000 28,155,000 

 
ประมาณการรายจ่ายงบกลางเพื่อการบริหาร 

 ประเภทรายจ่าย อุดหนุน บกศ. รวม  
 1.งบสาธารณูปโภค 2,000,000 1,517,600 3,517,600  
 2.ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ 700,000  700,000  

 
3.ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 1,000,000 2,004,800 3,004,800  

 4.ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 400,000  400,000 

 
5.ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 

500,000  500,000 
 
 

 รวม 4,600,000 3,522,400       8,122,400   

 
 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 
 

 งบประมาณ จ านวนเงิน   
 งบส ารองจ่าย (ร้อยละ10) 1,150,320   
 งบพฒันาคุณภาพวชิาการ (ร้อยละ60) 6,901,920   
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 งบบริหารทัว่ไป (ร้อยละ30) 3,450,960   
 รวม 11,503,200   

 
 


