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โครงร่างองค์กร  (Organizational  Profile) 

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายนเดิมช่ือ “โรงเรียนขอนแก่น (ชาย)” เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษา 
ใหบ้ริการการศึกษากวา่ 119 ปี เป็นโรงเรียนท่ีมีการแข่งขนัสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถสอบเขา้ศึกษา
ต่อในระดบัอุดมศึกษามากท่ีสุด  มีแผนการจดัชั้นเรียนเป็น (16-15-15 / 20-19-20) จ านวน 105 หอ้งเรียน และมีเขตพื้นท่ีบริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 58 ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รหสัไปรษณีย ์40000 โทรศพัท ์0-4324-6958 
โทรสาร 0-4324-1280 Website  www.kkw.ac.th 

 
1. ลกัษณะขององคก์ร (Organizational Description) 

 ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์ร (Organizational Environment) 
  (1) หลกัสูตร และบริการทางการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

1.1 หลกัสูตรโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

 
ระดบัผูเ้รียน หลกัสูตร 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1. ห้องเรียนปกติ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) 

2.ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program : EP) 

http://www.kkw.ac.th/
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3.ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม (GIFTED Education 
Program : GEP) 

หลกัสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
(gifted) หอ้งเรียนคู่ขนานโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. ห้องเรียนปกติ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 (ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2554) 

2. ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program : EP) 

3. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม (GIFTED Education 
Program : GEP) 

หลกัสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
(gifted) หอ้งเรียนคู่ขนานโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
1.2 บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ไดจ้ดับริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
และสนองกลยทุธ์ของโรงเรียน ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ (สอวน.) ศูนยอ์บรมพฒันาครูสอนภาษาองักฤษระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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(2) วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES) มีดงัน้ี 

   1. วสิัยทศัน์  
   โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมทอ้งถ่ินไทยและสังคมโลก ภายในปี 2559 
   2. พนัธกิจ 
    2.1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและบริบทสังคมโลก 
     2.2 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
    2.3 พฒันาวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและสนบัสนุนส่งเสริมดา้น   

วทิยฐานะใหสู้งข้ึน 
     2.5 พฒันาระบบการบริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการบริหารท่ีเป็นสากล 
     2.6 สร้างเครือข่ายการจดัการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
     2.7 พฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษา ส่ือวสัดุอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในระดบัชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ในทองถ่ินในรูปแบบท่ี 
   หลากหลาย 
     2.8 พฒันาสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี และจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนใหมี้คุณภาพในระดบัสากล 
     3. ค่านิยม : มีความรู้ มีจรรยา รักษาช่ือเสียง 
    4. วฒันธรรมองคก์ร : มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
    5. สมรรถนะหลกัของโรงเรียน (CORE CONPETENCIES) 
      5.1 จดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
      5.2 พฒันาหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและบริบทสังคมโลก 
                  5.3 สร้างเครือข่ายการจดัการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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     (3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 
   ขอ้มูลผูป้ฏิบติังาน โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลดา้นบุคลากรไวด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 จ  านวนครูจ าแนกตามฝ่าย กลุ่มสาระฯ เพศและวฒิุการศึกษา 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ เพศ วฒิุการศึกษา 
ชาย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี รวม 

บริหาร 3 2 5 2 3   5 
ภาษาไทย 1 19 19 1 10 9  20 
คณิตศาสตร์ 9 32 41 1 22 18  41 
วทิยาศาสตร์ 9 37 46  22 24  46 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 6 22 28 1 15 12  28 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 7 13  10 3  13 
ศิลปะ 4 6 10  5 5  10 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 7 12  7 5  12 
ภาษาต่างประเทศ 4 26 30 1 19 10  30 
พนกังานราชการ  1 1   1  1 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 5 8 13  12 1  13 
รวมบุคลากรขา้ราชการครู 52 167 219 6 125 88  219 
ลูกจา้งประจ า 7  7    7 7 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ เพศ วฒิุการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี รวม 
ลูกจา้งรายวนั 3  3    3 3 
ลูกจา้งชัว่คราวทัว่ไป 15 9 24   18 6 24 
ลูกจา้งชัว่คราว(โครงการ EP) 7 16 23  4 19  23 
รวมบุคลากรลูกจา้ง 32 25 57  4 37 16 57 
รวมทั้งส้ิน 84 192 276 6 128 136 16 276 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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ตารางท่ี 3 จ  านวนครูจ าแนก ต าแหน่ง  วทิยฐานะเพศ และวฒิุการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
ต าแหน่ง วทิยฐานะ เพศ วฒิุการศึกษา รวม 

ชาย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ผอ. เช่ียวชาญ 1  1 1 - - 1 
รอง ผอ. ช านาญการพิเศษ 2 2 4 1 3 - 4 
ครู ครูช านาญการพิเศษ 43 153 196 4 116 76 196 
ครู ครูช านาญการ 6 10 16  6 10 16 
ครู - 1 - 1 - - 1 1 
ครูผู้ช่วย - - 1 1 - - 1 1 
จนท.การเงิน - - - - - - - - 
จนท.พสัดุ - - - - - - - - 
 รวม 52 167 219 6 125 88 219 
หมายเหตุ อตัราส่วนเฉล่ียของจ านวนครูต่อนกัเรียนคือ 1 : 20 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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  (4) สินทรัพย ์(Assets) 
   1. อาคารสถานท่ี 
     โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน มีเน้ือท่ี 22 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

อาคารสถานท่ี จ านวน อาคารสถานท่ี จ านวน 
อาคารเรียน 3 หลงั อาคารเอนกประสงค ์ 1 หลงั 
อาคารแบบพเิศษ 6 หลงั อาคารประกอบ 4 หลงั 
อาคารหอประชุม 1 หลงั หอ้งน ้า 70 หอ้ง 
อาคารโรงฝึกงานแบบพเิศษ 1 หลงั   

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

   2. ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก   แสดงดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 5 จ  านวนเก่ียวกบัส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก 

 
ส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก จ านวน ส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก จ านวน 

1. คอมพวิเตอร์ PC เพ่ือการเรียนการสอน 350 เคร่ือง 7. เคร่ืองโทรสาร 4 เคร่ือง 
2. คอมพวิเตอร์ PC เพ่ือการบริหาร 250 เคร่ือง 8. เคร่ืองฉาย Visualizer 20 เคร่ือง 
3. Note book  เพ่ือการเรียนการสอน 70 เคร่ือง 9. เคร่ืองฉาย Projector 80 เคร่ือง 
4. Note book  เพ่ือการบริหาร 20 เคร่ือง 10. กระดาน Active Board 15 เคร่ือง 
5. Wireless Access Point 32 เคร่ือง 11 วทิยส่ืุอสาร 10 เคร่ือง 
6. Server 6 เคร่ือง 12. โทรทศัน์ 60 เคร่ือง 
หมายเหตุ อตัราส่วนเฉล่ียของจานวนคอมพิวเตอร์ต่อนกัเรียน คือ 1 : 10 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
  (5) กฎระเบียบขอ้บงัคบั (Regulatory Requirements) 

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายทางการศึกษาทุกเร่ือง และ
กวดขนั ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติั ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติักรศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณวชิาชีพครูกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ระเบียบส านกั
งบประมาณวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ  เป็นตน้  

 
 ข. ความสัมพนัธ์ระดบัองคก์ร (Organizational Relationships) 
  (1) โครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) 
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โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน จดัท าโครงสร้างและระบบกากบัดูแล โดยผูน้ าระดบัสูงสุดของโรงเรียนก าหนดทิศทางโรงเรียน เป็นโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาการ กลุ่มอานวยการ กลุ่มกิจการนกัเรียนและกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ตามผงัโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2557-2559 

  (2) นกัเรียนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS) 
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ไดด้ าเนิน การส ารวจและประเมินความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มีการก าหนด

วสิัยทศัน์และเป้าหมายการจดัการศึกษา โดยผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหวา่งสมาคม ชมรม หรือองคก์รภายนอก ท่ีมี
ความเขม้แขง็มาใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่บุตรหลาน โดยมีความตอ้งการให้
ผูเ้รียนได ้เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา ดงัตารางต่อไปน้ี  
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  ตารางท่ี 6 กลุ่มนกัเรียนของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

 
กลุ่มนกัเรียน ความตอ้งการและความคาดหวงั 

หลกัสูตร/แผนการเรียน บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ บริการทางการศึกษาอ่ืนๆ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.ห้องเรียนปกติ 
2.ห้องเรียนโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ  
(English Program : EP) 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

-การสอนซ่อมเสริม 
-สอนติว O – NET ม.3 
-สอนติว O – NET ม.6 
-การเขา้ค่ายพฒันาทกัษะทาง
วชิาการดา้นภาษาต่างประเทศ 
-การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา  
-การจดักิจกรรมปลูกฝังและพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นทุกมิติ 
-การจดักิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถส่วนบุคคล 

-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวชิาการและพฒันา
มาตรฐานวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
(สอวน.)  
-ศูนยอ์บรมพฒันาครูสอน
ภาษาองักฤษระดบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
-การศึกษานอกสถานท่ีในรูปแบบ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
-การร่วมมือกบัเครือข่ายทางวชิาการ
ในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนทางดา้นทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
-การร่วมมือกบัเครือข่ายในประเทศ
และต่างประเทศในการพฒันา

3. ห้องเรียนโครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านคณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดล้อม (GIFTED Education 
Program : GEP) 

หลกัสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี(gifted) หอ้งเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

- การเขา้ค่ายพฒันาทกัษะทาง 
วชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี 
-การสอนซ่อมเสริม 
-สอนติว O – NET ม.3 
-สอนติว O – NET ม.6 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.ห้องเรียนปกติ 
2.ห้องเรียนโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ  
(English Program : EP) 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 (ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2554) 

-การสอนซ่อมเสริม 
-สอนติว O – NET ม.3 
-สอนติว O – NET ม.6 
-การเขา้ค่ายพฒันาทกัษะทาง
วชิาการดา้นภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนในลกัษณะ
ต่าง ๆ 
-การร่วมมือกบัเครือข่ายต่าง ๆ ใน
การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน เช่น บา้น วดั สถาน
ปฏิบติัธรรม สถานีต ารวจ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ 
 

3.ห้องเรียนโครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านคณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดล้อม (GIFTED Education 
Program : GEP) 

หลกัสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี(gifted) หอ้งเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

-การเขา้ค่ายพฒันาทกัษะทาง 
วชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี 
-สอนติว O – NET ม.3 
-สอนติว O – NET ม.6 
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  ตารางท่ี 7 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

 
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความตอ้งการและความคาดหวงั 

บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ บริการทางการศึกษาอ่ืนๆ 
ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นทีบ่ริการของ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ประชุม /การมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้และ
บริการทางการศึกษาดา้นต่างๆ/การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร 

เครือข่ายผูป้กครอง/เครือข่ายความร่วมมือทาง
สังคม 

ชมรม หรือองค์กรภายนอก สนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร/การมี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ทุนการศึกษา/เครือข่ายความร่วมมือดา้นต่างๆ 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา การนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม ประเมินผล สนบัสนุนดา้นการด าเนินงานและทรัพยากร 
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   (3) ผูส่้งมอบและพนัธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 

   ตารางท่ี 8 ผูส่้งมอบและพนัธมิตร 
 

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(ผูป้กครอง พนัธมิตรและผูใ้ห้

ความร่วมมือส าคญั) 

กลไกการส่ือสาร 
ระหวา่งกนั 

บทบาทในการสร้างนวตักรรม
ร่วมกนั 

ขอ้ก าหนดหรือบทบาท 
ท่ีส าคญัต่อ 

การท างานร่วมกนั 
1.โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่นและใกล้เคียง 

จดหมาย, ส่ือออนไลน์, 
โทรศพัท ์, โทรสาร 

-สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ 

-เป็นพนัธมิตรส่งมอบนกัเรียน 

2.ผู้ปกครองนักเรียน การประชุม, จดหมาย,  
ส่ือออนไลน์ ,โทรศพัท ์ 

-ส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
การศึกษา 
-พฒันาทกัษะความสามารถ
นกัเรียนในปกครอง 

-ก ากบั ดูแลนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามกฎของ
โรงเรียน 
-เฝ้าระวงัพฤติกรรมนกัเรียนในปกครอง 
-ส่งเสริมใหน้กัเรียนในปกครองร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 

3.ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ
เอกชน 

จดหมาย, ส่ือออนไลน์, 
โทรศพัท ์, โทรสาร 

-สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมพฒันา
นกัเรียน 
-สนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ 
-สร้างเครือข่าย และชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

-ความร่วมมือในการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษา 
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กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(ผูป้กครอง พนัธมิตรและผูใ้ห้
ความร่วมมือส าคญั) 

กลไกการส่ือสาร 
ระหวา่งกนั 

บทบาทในการสร้างนวตักรรม
ร่วมกนั 

ขอ้ก าหนดหรือบทบาท 
ท่ีส าคญัต่อ 

การท างานร่วมกนั 
4. สถาบันการศึกษาในประเทศ 
-มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
-สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชน 

การประชุม , โทรศพัทจ์ดหมาย, 
ส่ือออนไลน์  

-เพิ่มช่องทางการบริการ
การศึกษาต่อ  
-สนบัสนุนการจดับรรยากาศ
การศึกษาต่อ 

-สนบัสนุนขอ้มูลการศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา 
-บริการรับสมคัรศึกษาต่อในระดบั
มหาวทิยาลยั 
 

5. สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
LlandrilloMenai College, North 
Wales 

โทรศพัท,์จดหมาย,  
E-mail 

-สนบัสนุนการเขา้ค่ายพฒันา
ทกัษะทางวชิาการดา้น
ภาษาต่างประเทศ 
 

การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 
2. สภาวการณ์ขององคก์ร (Organizational Situation)  

 ก. สภาพแวดลอ้มของการแข่งขนั (Competitive Environment) 
  (1) ล าดบัในการแข่งขนั (Competitive Position) 

สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน การแข่งขนัในระดบัประเทศกบัเกณฑม์าตรฐานการจดัการศึกษา ท่ีตอ้งมีการ
พฒันาข้ึนอีก โดยมุ่งการแข่งขนัอยูใ่นอนัดบัตน้ๆในระดบัประเทศเม่ือมีการจดัอนัดบั 

คู่แข่งของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ท่ีมีอนัดบัสูงกวา่โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน คือ โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อยูอ่นัดบัท่ี 11  ส่วนโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  
อยูอ่นัดบัท่ี 26 ในการแข่งขนัคร้ังน้ีใชผ้ลการสอบ O-NET รางวลัของนกัเรียนในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 
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ปัจจยัความส าเร็จ : โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน มีการบริหารจดัการโดยน าพนัธกิจลงสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้สร้าง

โอกาสใหก้บันกัเรียนไดมี้เวทีการแข่งขนัทางวชิาการในทุกระดบัการแข่งขนั จดัค่ายโอลิมปิกวชิาการ โดยภาคีเครือข่ายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วน
ร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือ 

  (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness Changes) 
สภาพแวดลอ้มในระดบันานาชาติมีการเปล่ียนแปลงเม่ือ พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มเอเชีตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ กา้วสู่ความประชาคม

อาเซียนอยา่งสมบูรณ์ การจดัการศึกษาจึงตอ้งมีการเปล่ียนรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน โดยโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ไดมี้โครงการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program : EP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบันานาชาติ ใน
ส่วนของบุคลากรครู โรงเรียนไดเ้ป็นศูนยอ์บรมพฒันาครูสอนภาษาองักฤษระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นศูนยฝึ์กอบรมเขม้ครูสอนภาษาองักฤษ 
โดยมีวทิยากรจากสถาบนั บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นวทิยากรหลกัถ่ายทอดเทคนิคการจดัการเรียนรู้แก่ครู นบัเป็นกา้วส าคญัของการเปล่ียนแปลง
ในการจดัเรียนรู้ภาษาองักฤษใหไ้ดม้าตรฐานสากล  

  (3) แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
   แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัทางการศึกษา 

  โรงเรียนคู่แข่ง คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 อยูอ่นัดบัท่ี 11  ของผลการจดัอนัดบัระดบัประเทศ โดยวดัจากผล
การสอบเขา้มหาวทิยาลยั โควตารับตรง โอลิมปิกวชิาการ อีกทั้งยงัเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือสียงเป็นท่ียอมรับในทุกๆ ดา้น โรงเรียนขอนแก่นวทิยายนจึงน ามา
เป็นโรงเรียนคู่แข่ง เพื่อการพฒันา 
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ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้น ม.3 
2557 2558 2559 

โรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน 

โรงเรียน 
บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี 

โรงเรียน 
ขอนแก่นวทิยายน 

โรงเรียน 
บดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) 

โรงเรียน
ขอนแก่น
วทิยายน 

โรงเรียน 
บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี 

ภาษาไทย 41.82 56.36 48.75 51.94 55.37 63.73 
สังคมฯ 53.65 61.19 57.82 65.61 60.46 68.32 
ภาษาองักฤษ 60.46 45.94 46.06 55.83 47.32 61.25 
คณติศาสตร์ 43.07 56.36 49.50 60.84 47.02 65.90 
วทิยาศาสตร์ 51.89 58.55 51.68 58.93 44.68 55.00 
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ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้น ม.6 
2557 2558 2559 

โรงเรียน
ขอนแก่น
วทิยายน 

โรงเรียน 
บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี 

โรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน 

โรงเรียน 
บดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) 

โรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน 

โรงเรียน 
บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี 

ภาษาไทย 62.93 67.56 61.15 67.52 63.96 70.16 
สังคมฯ 44.69 50.40 44.67 47.51 40.99 47.06 
ภาษาองักฤษ 33.52 47.08 35.48 48.58 40.77 53.79 
คณติศาสตร์ 33.01 50.44 37.82 50.26 36.36 51.62 
วทิยาศาสตร์ 39.39 46.59 38.30 43.70 37.06 48.80 

 
  

ข. บริบทเชิงกลยทุธ์ (Strategic Context) 
ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม  และดา้นทรัพยากร

บุคคลของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดบัคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหมี้ค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดงันั้นในการจดัการศึกษาตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพดงัน้ี 
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ตารางท่ี 11 ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ 

ดา้น ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ ความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ 
ดา้นการจดัการ
หลกัสูตร 

-คุณภาพหลกัสูตรหรือการบริหารจดัการหลกัสูตร
ยงัไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

- มีการจดัหลกัสูตรห้องเรียนพิเศษหลากหลายแผนการเรียนของ
โรงเรียนท าใหส้นองความตอ้งการของนกัเรียนในทอ้งถ่ินและสามารถ
พฒันานกัเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

ดา้นการปฏิบติัการ -ระบบสารสนเทศทางการศึกษา มีความซ ้ าซอ้น
ในหลายกลุ่มงาน 
-การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศภายใน
โรงเรียนยงัไม่ครอบคลุม และทัว่ถึง ขาดความ
คล่องตวั  
-ระบบอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพต ่า 

-นกัเรียนมีความพร้อม นกัเรียนและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือ 
- โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับการใหบ้ริการการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  
- โรงเรียนมีเอกสาร ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีเพียงพอ 

ดา้นทรัพยากรบุคคล - ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์  
- ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม   
  แบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียน  
- ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาท่ีสอน  

- การเกษียณอายขุองครูมีจ านวนมากในแต่ละปีท าใหก้ารถ่ายโอนภาระ
งานบางอยา่งยงัไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ดา้นความรับผดิชอบ 
ต่อสังคม 

-จ  านวนหน่วยงานท่ีมารับบริการยงัมีจ านวนนอ้ย 
ไม่หลากหลาย 

- การใหค้วามร่วมมือ พร้อมออกบริการใหค้วามรู้แก่ชุมชนและ
ใหบ้ริการสถานท่ีและส่ืออุปกรณ์ ใหก้บัหน่วยงานท่ีมารับบริการ 

ความทา้ทายกลยทุธ์ คือ ผลคะแนนสอบ O – NET ค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คู่แข่งขนั คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
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ค. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Improvement System)   
         โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ไดบ้ริหารจดัการเพื่อให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการตามกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยใชก้ระบวนการบริหารงานดว้ยระบบคุณภาพ KKW Model และก าหนดระบบปรับปรุงผลการด าเนินงาน อยา่งต่อเน่ืองตามวงจร P D C A 
(Plan–Do-Check-Act) ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือวางแผน- ปฏิบติั-
ตรวจสอบ-ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นระบบและย ัง่ยนื 
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ผลการ SWOT 

KKW Model 

ทฤษฎี 
ทฤษฎีระบบ 

ทฤษฎีบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ความตอ้งการจ าเป็น 

K 
Knowledge 

 

K 
Kindness 

 

W 
Well-known 

 

วิสยัทศัน์/พนัธกิจ/เป้าประสงค/์กลยทุธ์/สมรรถนะหลกั/วฒันธรรมองคก์ร 

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนองต่อกลยทุธ์ทั้ง 8 ขอ้ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
กลุ่มวิชาการ 

 
กลุ่มแผนงานฯ 

 
กลุ่มกิจการนกัเรียน 

 
ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม 

 
 Input 

 
Process 

 

Output 

 
Outcome 

 
การพฒันานกัเรียน/องคก์ร 

 

คุณภาพนกัเรียน/องคก์ร 

การก ากบั/นิเทศติดตาม 

การตรวจสอบ 

สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน 

การวดัและประเมินผล 

 

KKW Model 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
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  ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
1.  ผลการประเมินตามมาตรฐาน 18 มาตรฐานของ สมศ.ปีการศึกษา 2549 

ตารางท่ี 12 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 ผลการประเมิน 

มฐ.22 มฐ.24 มฐ.13 มฐ.14 มฐ.18 มฐ.20 มฐ.25 3.80 ระดับดีมาก 

3.77 3.67 395 3.78 3.76 4.00 4.00 

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 
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2.  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวยัเรียน กลุ่มอายุ 12- 17 ปี  เขา้เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา  2560-61ดงัน้ี 
 
 

ตารางที ่13  แสดงจ านวนประชากรวยัเรียน กลุ่มอาย ุ 12-17  ปี  ท่ีเขา้ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ถึง ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2560   
    (ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา)  

 

กลุ่มอายุ ประชากร เข้าเรียน ร้อยละ 

อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 178 178 100 

อายุ 15 – 17  ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 191 187 97.91 

รวม 369 365 98.92 
 

หมายเหตุ  ประชาการพ้ืนท่ีบริการอาย ุ12-14ปี ประมาณการจากจ านวนนกัเรียนในพ้ืนท่ีบริการท่ีสมคัรเขา้เรียน ม.1 ส่วนขอ้มูลประชากรในพ้ืนท่ีบริการอาย ุ15-17 ปี ประมาณการจากนกัเรียนใน
พ้ืนท่ีบริการท่ีศึกษาในระดบัม.4  
 

จากตารางดา้นสิทธิและโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนสามารถจดัการศึกษาตอบสนองความตอ้งการของประชากรในพื้นท่ีบริการได ้100% ในระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และร้อยละ 97.91 ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนส่วนหน่ึงไดย้า้ยสถานศึกษาไปศึกษาต่อในท่ีอ่ืน เช่นการอาชีวศึกษาหรือการ
มธัยมศึกษาในจงัหวดัอ่ืนหรือต่างประเทศ  
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3.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม โดยพฒันาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียน

การสอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  ในปีการศึกษา 2558-2560  ไดด้ าเนินการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในระบบ O-Net ปรากฏผลดงัน้ี 

ตารางที่    14   แสดงผลการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2557-2559  (การ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติONET&NT) 
 

วชิา ม.3(ONET&NT) ม.6(ONET) 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 41.82 48.75 55.37 62.93 61.15 63.96 

คณติศาสตร์ 43.07 49.50 47.02 33.01 37.82 36.36 

วทิยาศาสตร์ 51.89 51.68 44.68 39.39 38.30 37.06 

ภาษาองักฤษ 35.85 46.06 47.32 33.52 35.48 36.36 

สังคมศึกษา 53.65 57.82 60.46 44.69 44.67 40.99 

สุขศึกษาฯ 66.49   60.04   

ศิลปศึกษา 52.25   39.52   

การงานอาชีพฯ 52.61   55.31   
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนและกระบวนการ 

ในการจดัท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัตกิาร 
ของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
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กระบวนการการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ 
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

  1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
โรงเรียนวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการบริหารการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดว้ยหลกัการของ PDCA โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดบัทุกกลุ่มงาน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน คณะกรรมการนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษยเ์ก่าของโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
ชุมชนในเขตและนอกเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของโรงเรียนและผูน้ าองคก์รทอ้งถ่ิน ในการระดมความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้มูลความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งขอ้มูลสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนในการด าเนินการจดัท ากลยทุธ์  
 จากการศึกษาขอ้มูลการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาการวิเคราะห์ภารกิจ และผูเ้รียนแลว้นั้น จึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก ภายใน และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดทิศทางของสถานศึกษา สร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจเป้าหมาย และน ามาสู่การก าหนดกลยทุธ์สถานศึกษา โดยมีขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. เตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
    1.1 จดัตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจดัท าแผนกลยทุธ์ 
    1.2 ใหค้วามรู้แก่บุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    1.3 รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน จดัท าฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพของโรงเรียน 
    1.4 ศึกษาสภาพขององคก์รและจดัท าภาพรวมของโรงเรียน 
    1.5 ศึกษาแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานสากล 
2. วเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
     2.1 สภาพแวดลอ้มภายนอก -โอกาส , อุปสรรค 

2.2 สภาพแวดลอ้มภายใน -จุดแขง็ , จุดอ่อน 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มตอ้งครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้ง ดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา ท าให้มีขอ้มูลในการ
ก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแข็งของสถานศึกษา และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถก าหนด      กลยุทธ์ท่ีมุ่ง
เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนของสถานศึกษาใหมี้นอ้ยท่ีสุดภายใตก้ารวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มนั้นจะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกโรงเรียน โดยมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 

 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก )O, T: โอกาส -อุปสรรค( ) 
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษานั้น สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจาก

สภาพแวดลอ้มทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานศึกษา 
โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม )O - Opportunities) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกโรงเรียนปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อการด าเนินการของโรงเรียนในระดบัสูง และโรงเรียนสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหอ้งคก์รเขม็แขง็ข้ึนได ้
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม )T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอกโรงเรียน ปัจจยัท่ีสามารถส่งผลกระทบในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง

ทางตรง และทางออ้มต่อโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนจ าตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพของโรงเรียนใหมี้ความแขง็แกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบต่างๆ ได ้
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน )S, W : จุดแข็ง -จุดอ่อน ) 
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาจะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในสถานศึกษา ทุกๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุด

แข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษาแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือระบบขอ้มูลเพื่อ การบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งในดา้น
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของสถานศึกษาดว้ย 

จุดแข็งของสถานศึกษา )S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในสถานศึกษานั้นเองวา่ ปัจจยัใดภายในสถานศึกษาท่ีเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาควรน ามาใชใ้นการพฒันาสถานศึกษาได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการ เสริมสร้างความเขม็แขง็ของสถานศึกษา 

จุดอ่อนของสถานศึกษา  ) W - Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในจากมุมมอง ของผูท่ี้อยูภ่ายในสถานศึกษานั้น ๆ เองวา่
ปัจจยัภายในสถานศึกษาท่ีเป็นจุดดอ้ยขอ้เสียเปรียบของสถานศึกษาท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
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     จากการใชเ้ทคนิค SWOT Analysisในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในโรงเรียนแลว้ประมวลผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเ คราะห์น าไป
เป็นแนวทางก าหนดทิศทางการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนระยะ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ซ่ึงเป็นกรอบวางแผนระยะกลาง ทั้งน้ีโรงเรียนไดส่ื้อสารและ
ถ่ายทอดทิศทางของโรงเรียนใหบุ้คลากรของโรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึงโดยมีผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดงัน้ี 
 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลการวเิคราะห์พบวา่มีทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดงัน้ี 
1. ด้านสังคมและวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มดา้นน้ีมีโอกาสท่ีดี เน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษยเ์ก่า องคก์รทอ้งถ่ินพร้อมให้การสนบัสนุนการ

จดัการศึกษา  ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนศรัทธาและมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนท่ีโรงเรียน จึงท าให้โรงเรียนมีอตัราการแข่งขนัในการสมคัรเขา้เรียนสูง 
เป็นโรงเรียนยอดนิยม เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมอยูใ่จกลางเมืองท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน การใหบ้ริการชุมชน และการคมนาคมสะดวก มี
ความปลอดภยัสูง  ชุมชนรอบโรงเรียนมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในการบริหารการจดัการศึกษา แต่ก็มีอุปสรรคจากปัญหาชุมชนเมือง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เช่นปัญหาอบายมุข ปัญหาจราจร ปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นตน้ 

2. ด้านเทคโนโลย ีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีของสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนดา้นน้ีท าให้โรงเรียนมีทั้งโอกาสและอุปสรรค นกัเรียนบางส่วนมีโอกาส
ในการใช้บริการเทคโนโลยีไดเ้ป็นอย่างดีในการศึกษาคน้ควา้ แต่อีกดา้นหน่ึงการมีแหล่งประกอบการดา้นเทคโนโลยีท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคข์องผูเ้รียนดว้ย 

3. ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงในฐานะเมืองศูนยก์ลางของภาคอีสาน ความเจริญของชุมชนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้นกัเรียนมี
โอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึง ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีช่องทางในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย แต่ก็มีผูป้กครองบางส่วนยงัมี
โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ ท าใหมี้ฐานะยากจนปรากฎอยูเ่ช่นกนั 

 4. ด้านการเมืองและกฎหมาย การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 นโยบายรัฐบาลท่ีมีความมุ่งหวงัจะปฏิรูปการศึกษา เป็นปัจจยัส าคญั
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน การปฏิรูปการเมืองท าให้เกิดผลดีต่อการบริหารจดัการและพฒันาการศึกษาของโรงเรียน ในขณะท่ีนโยบายการจดัการศึกษาของ
รัฐบาลบางเร่ืองทีโรงเรียนตอ้งด าเนินการก่อใหเ้กิดภาระงานมาก และเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานภายในโรงเรียน 



 
30 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
ผลการวเิคราะห์พบวา่มีทั้งจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ดงัน้ี 

1. ด้านโครงสร้าง  เป็นจุดแขง็ของโรงเรียน โรงเรียนไดจ้ดัโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนแบบกระจายอ านาจ มองภาระงานตามกรอบการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคลก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชดัเจนเหมาะสม  มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรให้ปฏิบติังานไดต้รงตามความรู้ความสามารถและสมรรถนะของต าแหน่งท่ี
สอดคลอ้งกบัระเบียบท่ีก าหนด รวมทั้งฝ่ายบริหารมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการบางเร่ืองทั้งระยะยาวหรือระยะสั้นไดช้ดัเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพส่ง
ผลกระทบต่อการจดัการศึกษาพฒันากา้วหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน  เป็นจุดแขง็ของโรงเรียนอีกดา้นหน่ึง คือการใหบ้ริการทางการศึกษานกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ในเขตพื้นท่ีบริการตามสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันในทางการศึกษาได้ทัว่ถึงครอบคลุมในเขตพื้นท่ีบริการได้เป็นอย่างดีมีการจดัหลกัสูตรห้องเรียนพิเศษ
หลากหลายแผนการเรียนของโรงเรียน ท าให้สนองความตอ้งการของนกัเรียนในทอ้งถ่ินและสามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพ และส่งผลถึงการเป็นโรงเรียนเป็น
ยอดนิยม และมีอตัราการแข่งขนัสูง และการท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งท าประกนัชีวติท าใหก้ารจดัการในดา้นความปลอดภยัของผูเ้รียนมีมาตรฐานดีข้ึน 

3. ด้านบุคลากร  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์ รวมทั้งครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบั
นกัเรียน ครูมีวฒิุการศึกษาตรงตามวชิาท่ีสอน เป็นครูมืออาชีพไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ สมรรถนะและมีจิตวิทยาในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนไดอ้ยา่งดี มีวทิยฐานะ
ช านาญการพิเศษเป็นส่วนใหญ่ มีประสบการณ์สูงในการสอน แต่จุดอ่อนดา้นบุคลากรคือการเกษียณอายุของครูมีจ านวนมากในแต่ละปีท าให้การถ่ายโอนภาระงาน
บางอยา่งยงัไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน เป็นจุดแขง็ของโรงเรียน ท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ งบประมาณเพียงพอและมีการใชง้บประมาณอยา่งถูกตอ้ง
และเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ส่งผลใหก้ารพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนอยูใ่นระดบัดีเน่ืองจากมีงบประมาณในการพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีโรงเรียนยงัไดรั้บทุนสนบัสนุนจากองคก์รภายนอก รวมทั้งสมาคมศิษยเ์ก่า ผูป้กครองและครูอยา่งสม ่าเสมอ  ท าให้การพฒันางาน
ดา้นต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โรงเรียนมี
เอกสาร ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาในการใชป้ระกอบการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 
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6. ด้านการบริหารจัดการ ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากร มีระบบการวางแผนและการด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการพฒันางานในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองมีผลท าใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ  การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
ภายในโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุมและทัว่ถึง ส่งผลใหก้ารประสานงานภายในขาดความคล่องตวั การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ยงัมีการใชเ้คร่ืองมือในการ
ประเมินตามตวับ่งช้ียงัไม่หลากหลาย จึงมีผลใหข้อ้มูลในการประเมินไม่ครอบคลุม 

2)  กระบวนการวเิคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  
กระบวนการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์โรงเรียนได้วางระบบติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีผูรั้บผิดชอบแต่ละงานอย่างชดัเจนวิเคราะห์และปรับปรุงการ

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเหล่าน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ซ่ึงล าดบัขั้นตอน
การคิดเชิงกลยทุธ์ คือ 

1. ก าหนดเป้าหมายท่ีจะไปใหถึ้ง เป็นการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคโ์รงเรียนเพื่อเป็นเป้าหมายในการบริการจดัการในโรงเรียนให้บรรลุ
วสิัยทศัน์และเป้าประสงคท่ี์ก าหนด 

2. วิเคราะห์ปัจจยัและประเมินสภาวะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆท่ีเหมาะสม  โดยการวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายใน เพื่อรู้จุดแข็ง
และจุดอ่อนของการบริหารจดัการภายในโรงเรียน และวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน เพื่อรู้คู่แข่ง หรือโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นการ
คาดการณ์ในอนาคต 

3.  หาทางเลือกกลยุทธ์ท่ีเป็นโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อน ากลยุทธ์ไปการวางแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ซ่ึงมีการก าหนดวธีิการ ระยะเวลาและเป้าหมายเพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนด าเนินการโครงการ /กิจกรรมใหบ้รรลุผลสนองตอบวสิัยทศัน์แ ละเป้าประสงค ์

4. ประเมินผลการปฏิบติังานประเมินผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม่ บรรลุเป้าหมายเพียงใดซ่ึงเป็นการตรวจสอบ
ความส าเร็จหรือความลม้เหลว หากพบวา่มีความลม้เหลวหรือบรรลุผลตามเป้าหมาย ก็จะปรับปรุง พฒันา หรือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ต่อไป  

5. การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงในโรงเรียน เป็นการวางแผนคู่ขนาน กบัแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการในการบริหารจดัการศึกษา และประเมินผลควบคู่กบัการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ  นิเทศ 
ติดตาม มีการประเมินสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะแกไ้ขปรับปรุงพฒันาในปีต่อไป  
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ข้ันตอนการด าเนินงานจัดท าแผนกลยุทธ์ละแผนปฏิบัติการ 
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ปรัชญาของโรงเรียน 
สุวชิาโน ภวงั  โหติ “ผูมี้ความรู้ดี  เป็นผูเ้จริญ” 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 

คติพจน์ของโรงเรียน 
ความรู้ดี  มีจรรยา  กีฬาเด่น  ดนตรีดงั 

วสิัยทศัน์ 
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายนมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลก 

พนัธกิจ 1.จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
2.พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามบริบทสังคมไทยและสงัคมโลก 
3.บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ OBECQA 
4.พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.พฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1.ส่งเสริมผูเ้รียนให้
มีอตัลกัษณ์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

2.ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาตนเองเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

3.พฒันาระบบเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพ 

4.พฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

5.พฒันาระบบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

6.พฒันาระบบ
บริหารOBECQA 

7.สร้างความ
เขม้แขง็และย ัง่ยนื
ขององคก์ร 

8.พฒันาความพร้อม
ดา้นทรัพยากรและ
การบริการ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จและ
จุดเนน้ปีการศึกษา

2561 

1.ผูเ้รียนระดบั ม.3 
และ ม.6 มีผลการสอบ
โอเน็ตรายวิชาต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน5คะแนน 
2.ผูเ้รียนท่ีจบชั้น ม.6 
สามารถเขา้ศึกษาต่อ 
ระดบัอุดมศึกษาร้อย
ละ 100 
3.ผูเ้รียนม.3 ม.6 ร้อย
ละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินการใชภ้าษาท่ี 
2 ในการส่ือสาร 

1.ผูเ้รียนร้อยละ 90  
1.1มีสุขภาวะและ
สุนทรียภาพท่ีดี 
1.2มีวินยัคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์
1.3มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดสงัเคราะห์
ฯ 
1.4มีทกัษะในการท างาน 
2.ผูเ้รียนร้อยละ 80 มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป 

ครูผูส้อนร้อยละ 100 
สามารถจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ,จดัการเรียนการ
สอนแบบโครงงานและ
จดัการเรียนการสอน
แบบ STEM 
 

1.นกัเรียนร้อยละ
100 เขา้สู่ระบบดูแล
ช่วยเหลือของ
โรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2.นกัเรียนร้อยละ
100ไดรั้บการพฒันา
ดา้นวินยั บุคลิกภาพ 
และจริยธรรมและ
คดัเป็นนกัเรียน
ตน้แบบดา้นต่างๆ 
ร้อยละ10 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

ผลการแข่งขนัไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นนัทนาการในระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค 
ระดบัประเทศและ
นานาชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ทุกดา้น 
 

ระบบการ
บริหารจดัการ
โรงเรียนทุก
ดา้นผา่นเกณฑ์
การประเมิน 
OBECQAและ
เกณฑ์
มาตรฐาน 
TQA 

1.องคก์รบริหาร
ภายในมีเครือข่าย
ความร่วมมือกบั
องคก์รต่าง ๆ ใน
และนอกประเทศท่ี
หลากหลายและ
เขม้แขง็ 
2.ความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตร
สถานศึกษาและ
การจดักิจกรรมต่าง 
ๆ ทางการศึกษา 
ร้อยละ 95 

ความพึงพอใจต่อ
อาคารสถานท่ี 
ระบบส่ือสาร
และการบริการ
ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนร้อยละ 
95 
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Balanced Scorecard  KKW
          

                                                     
                                                   

          
1.                                                     

2.                                            
3.                                  4.                               

5.                              6.               OBECQA 
7.                                     

8.                                      

                                                      
            

 1.                  
                  
                 
             

2.                      
                  
                   

3.                    
      

4.                     
                  

                       
                  

        

          
1.                  

2.                 
                

3.                   
        2 

4.                     
5.                
                   
6.                 
                   

7.                    
                     

           

        
1.                  5      

2.                           100 
3. .3    .6                 

               80 
4.              100          
                           
                           

        
5.             80             

                  2.5 
6.                                

               10 
7.                          

                  95

       /       

1.                           
                         

2.                          
           

3.                          
         

4.               0  .   .
   

                 

            

1.                    
              

2.                 
                   
            

3.                
                   
           

         

1.                         
                      

2.                  
                         

              
                   
3.                 
                       
                

       

        

1.                           
                       

   100               
2.          100         
                         
                    
                   
3.          100         

                        
                    
              

       /       

1.                           
                  

2.                         
                           

        
3.                     

                 
4.                        

             

                                      
             

1.                 
                      
                   

       OBECQA 
2.                   
                       
                      

           
3.                 
                         

        
4.                     
               

         

1.                 
               

2.                   
                 
                      
                   

               
3.                

        
4.                      
                     

               

        

1.          100               
                           

                          
2.          100         

                              
                              

                      
                        

3.          90                
                

4.         100               
                          

                           

       /       

1.                      
                    

2.                     
                

3.                           
                  

4.                        
                           

            

                        

            

1.             
                        
2.                 
                  
               

         

1.                   
                    
2.                      
                     

        
3.                 
                         
4.                    

               

        
1.                    
                     

                       
2.                            
                         
                        

90                                    
3.                 

                      
               

4.                        
                100

       /       

1.                       
                            

        
2.                        
                          

               
3.                      

                



 
37 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

 
ส่วนที่ 3  

ประมาณการรายรับและรายจ่าย 
ของโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

ปีการศึกษา 2561 
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1.เงินงบประมาณประเภทเงินอดุหนุนภาครัฐ 
 รัฐสนบัสนุนค่าจดัการศึกษารายหวัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หวัละ 3,216 บาท/คน/ปี  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหวัละ 3,616 บาท/คน/ปี  ซ่ึงสามารถ
ค านวณเป็นงบประมาณรายรับประเภทเงินอุดหนุนไดด้งัน้ี 
 

ประมาณการจ านวนนกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัราอุดหนุน ประมาณการรายรับ อตัราอุดหนุน ประมาณการรายรับ 

ม.1 640 1,750 1,120,000 1,466 938,240 
ม.2 714 1,750 1,249,500 1,466 1,046,724 
ม.3 703 1,750 1,230,250 1,466 1,030,598 
ม.4 800 1,900 1,520,000 1,716 1,372,800 
ม.5 803 1,900 1,525,700 1,716 1,377,948 
ม.6 771 1,900 1,464,900 1,716 1,323,036 
รวม 4431 รวม 8,110,350 รวม 7,089,346 

  รวมทั้งส้ิน 15,199,696 
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2. เงินงบประมาณประเภทเงินบ ารุงการศึกษา 
2.1 งบประมาณหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

ประมาณการจ านวนนกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัราอุดหนุน ประมาณการรายรับ อตัราอุดหนุน ประมาณการรายรับ 

ม.1 70              12,000                 840,000               12,000                 840,000  
ม.2 69              12,000                 828,000               12,000              1,032,000  
ม.3 72              12,000                 864,000               12,000              1,044,000  
ม.4 70              14,000                 980,000               14,000                 980,000  
ม.5 60              14,000                 840,000               14,000              1,260,000  
ม.6 63              14,000                 882,000               14,000              1,246,000  
รวม 404               5,234,000                6,402,000  

  รวมทั้งส้ิน 11,636,000 
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2.2 งบประมาณโครงการหอ้งเรียนเศษ EP 
 

ประมาณการจ านวนนกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัราอุดหนุน ประมาณการรายรับ อตัราอุดหนุน ประมาณการรายรับ 

ม.1 90 35,000 3,150,000                   35,000              3,150,000  
ม.2 88 35,000 3,080,000                   35,000              3,080,000  
ม.3 91 35,000 3,185,000                   35,000              3,185,000  
ม.4 90 35,000 3,150,000                   35,000              3,150,000  
ม.5 90 35,000 3,150,000                   35,000              3,150,000  
ม.6 89 35,000 3,115,000                   35,000              3,115,000  
รวม 538  18,830,000            18,830,000  

  รวมทั้งส้ิน 37,660,000 
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2.3 งบประมาณค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ (Native Speaker) 
    

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1 640                700                 448,000  
ม.2 714                700                 499,800  
ม.3 703                700                 492,100  
ม.4 800                700                 560,000  
ม.5 803                700                 562,100  
ม.6 771                700                 539,700  
รวม 4431               3,101,700  
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2.4  งบประมาณค่าใชจ่้ายในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยระบบดิจิตอล 

 

 
ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดิจิตอล 
 

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1 640                300                 192,000  
ม.2 714                300                 214,200  
ม.3 703                300                 210,900  
ม.4 800                300                 240,000  
ม.5 803                300                 240,900  
ม.6 771                300                 231,300  
รวม 4431               1,329,300  
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2.5 งบประมาณบ ารุงการศึกษาสมทบการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ค่าปฐมนิเทศและคู่มือนกัเรียน ค่าจดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียน ค่าวารสารโรงเรียน ค่าประกนัอุบติัเหตุ
นกัเรียน  ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  และค่าจา้งบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา 

                         ค่าจัดปฐมนิเทศ/คู่มือนักเรียน 
ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 

ม.1 640 400 256,000 
ม.2 714 400 285,600 
ม.3 703 400 281,200 
ม.4 800 400 320,000 
ม.5 803 400 321,200 
ม.6 771 400 308,400 
รวม 4431  1,772,400 

                            ค่าจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  
ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 

ม.1 640                100                  64,000  
ม.2 714                  -                          -    
ม.3 703                  -                          -    
ม.4 800                100                  80,000  
ม.5 803                  -                          -    
ม.6 771                  -                          -    
รวม 4431                  144,000  
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                                       ค่าวารสารโรงเรียน  
    

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1 640 200 128,000 
ม.2 714 200 142,800 
ม.3 703 200 140,600 
ม.4 800 200 160,000 
ม.5 803 200 160,600 
ม.6 771 200 154,200 
รวม 4431  886,200 

 
                                          ค่าประกนัอุบัติเหตุนักเรียน  
    

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1 640 200 128,000 
ม.2 714 200 142,800 
ม.3 703 200 140,600 
ม.4 800 200 160,000 
ม.5 803 200 160,600 
ม.6 771 200 154,200 
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รวม 4431  886,200 

  ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
     

ระดบัชั้น  จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1  640 800 512,000 
ม.2  714 800 571,200 
ม.3  703 800 562,400 
ม.4  800 800 640,000 
ม.5  803 800 642,400 
ม.6  771 800 616,800 
รวม  4431  3,544,800 

     
                ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ระดบัชั้น  จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1  640                   800                 512,000  
ม.2  714                   800                 571,200  
ม.3  703                   800                 562,400  
ม.4  800                   800                 640,000  
ม.5  803                   800                 642,400  
ม.6  771                   800                 616,800  
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รวม  4431               3,544,800  
      

                                                                      เงินแรกเข้าโครงการห้องเรียนพเิศษ EP  
    

ระดบัชั้น จ านวนนกัเรียน อตัรา(บาท) ประมาณการรายรับ 
ม.1 90                   45,000              4,050,000  
ม.2 88                         -    
ม.3 91                         -    
ม.4 90                   45,000              4,050,000  
ม.5 90                         -    
ม.6 89                         -    
รวม 538              8,100,000  
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สรุปรวมงบประมาณรายรับปีการศึกษา 2561 

ประเภทเงินงบประมาณตามแผนปฏิบติัการปีการศึกษา 2561 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
เงิน บกศ. เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ 

1.เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
2.เงินงบประมาณโครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 
3.เงินงบประมาณโครงการห้องเรียนพเิศษ EP 
4.เงินงบประมาณค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (Native Speaker) 
5.เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิตอล 
6.เงินงบประมาณค่าจัดปฐมนิเทศและคู่มือนักเรียน 
7.เงินงบประมาณค่าจัดท าบัตรประตัวนักเรียน 
8.เงินงบประมาณค่าจัดท าวารสารโรงเรียน 
9.เงินงบประมาณค่าประกนัอุบัติเหตุนักเรียน 
10.เงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
11.เงินงบประมาณค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
12.เงินงบประมาณแรกเข้าโครงการห้องเรียนพเิศษ EP 

 
11,636,000 
37,660,000 
3,101,700 
1,329,300 
1,772,400 
144,000 
886,200 
886,200 

3,544,800 
3,544,800 
8,100,000 

15,199,696 
 

 15,199,696 
11,636,000 
37,660,000 
3,101,700 
1,329,300 
1,772,400 
144,000 
886,200 
886,200 

3,544,800 
3,544,800 
8,100,000 

รวม 72,605,400 15,199,696  87,805,096 
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การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ปีการศึกษา 2561 

ประเภทงบประมาณ เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินระดมทรัพยากร เงินงบประมาณอ่ืนๆ หมายเหตุ 

-งบงานประจ าของกลุ่ม/
ฝ่าย/งานต่าง ๆ ตลอดปี 

13,202,572 62,971,200 945,180 2,032,000 รายละเอียดการใชจ่้าย
ทั้งหมดปรากฎในส่วนท่ี 
4 หนา้ 32-83 -งบกจิกรรม/โครงการ

ขับเคล่ือนกลยุทธ์ตาม
แผนกลยุทธ์ 

1,997,124 9,648,000 34,191,271 - 

รวม 15,199,696 72,605,400 35,136,451 2,032,000 
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ส่วนที่ 4 

สรุปรายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ าแนกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนที ่1 ประเภทงานประจ า หน้า 33-61 
ตอนที ่2 ประเภทโครงการ/กจิกรรมขับเคล่ือนกลยุทธ์  หน้า 62-84 

 



 
50 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

ตอนที่ 1 ประเภทงานประจ า 
1.กลุ่มอ านวยการ 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

 

1. งานส านกังานกลุ่มอ านวยการ วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี
ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
20 รายการ 
-ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 10
รายการ 

130,415  ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 130,415  
2. งานเลขานุการผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 

วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี
ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
20 รายการ 
-จดัท าเกียรติบตัร 

49,848  
 

ตลอดปี งานเลขานุการ
อ านวยการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 49,848  

  



 
51 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

 

3. งานปฏิคม วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี
ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุงานปฏิคม 7 
รายการ 
 

16,750  ตลอดปี งานปฏิคม 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 รวม 16,750  
4. งานพยาบาล ความพึงพอใจต่อการ

จดับริการพยาบาลใน
โรงเรียนในระดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ85 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
10 รายการ 

7,000  ตลอดปี งานพยาบาล 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

-จดัซ้ือจดัจา้งยาและเวชภณัฑ ์
70 รายการ 

50,000  

-กิจกรรมควบคุมและป้องกนั
โรค 

10,000  

-ค่าจา้งซกัรีด 5,000  

รวม 72,000  
5. งานยานพาหนะ มีวสัดุอุปกรณ์ดูแล

รถยนตต์ลอดปี 
-จดัซ้ือวสัดุในการดูแล
ยานพาหนะ 10 รายการ 

19,030  ตลอดปี งานยานพาหนะ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 19,030  

  



 
52 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

 

6. งานประชาสัมพนัธ์ วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี
ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
19 รายการ 
-ซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองเสียง 5 
รายการ 

43,512 
 

30,000 

 ตลอดปี งานประชาสัมพนัธ์ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 73,512  
7.งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี

ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
20 รายการ 

15,282  ตลอดปี ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ใน
การจดักิจกรรมวนัส าคญั 

50,000  

-จดัซ้ือและซ่อมแซมโตะ๊เกา้อ้ี 50,000  
-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

127,940  

รวม 247,940  

  



 
53 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

 

8. งานสัมพนัธ์ชุมชน วสัดุอุปกรณ์ส านกังานมี
ใชอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 
29 รายการ 

30,920  ตลอดปี ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 30,920  

9.งานสร้างเสริมวฒันธรรมองคก์ร
ขอนแก่นวทิยายน 

ความภาคภูมิใจของครูต่อ
องคก์รในระดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 

-จดักิจกรรมชุมชนและวนั
ส าคญัต่าง ๆ 
-จดักิจกรรมรดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ 
-จดักิจกรรมสานสัมพนัธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา 

45,000 
 

35,000 
30,000 

 ตลอดปี ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 
กลุ่มอ านวยการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 110,000  
10.งานโรงเรียนอุปถมัป์(ครอบครัว
อุปถมัภ)์ 

จดัระบบบริการนกัเรียน
อุปถมัภจ์  านวน 5 คน 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อจดั
กิจกรรม 7 รายการ 
-จดัซ่อมครุภณัฑ ์1 รายการ 

6,840   -งานโรงเรียน
อุปถมัภ ์
-กลุ่มอ านวยการ 

รวม 6,840  
 
 
 



 
54 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
11. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

ความพึงพอใจต่อระบบ
บริการน ้าด่ืม ไฟฟ้า 
ประปา และครุภณัฑใ์น
โรงเรียนในระดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ85 

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ระบบน ้าด่ืมนกัเรียน 

100,000  ตลอดปี ฝ่ายอาคารสถานท่ี
ฯ 
กลุ่มอ านวยการ 
 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 

200,000  

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ระบบประปาโรงเรียน 

100,000  

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑแ์ละซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

450,000  

-จดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมบ ารุง
สวนหยอ่ม สนามกีฬา และ
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

300,000  

รวม 1,150,000  
  



 
55 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

2.กลุ่มกจิการนักเรียน 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

1. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีถึงประสงคข์อง
นกัเรียน 

นกัเรียนเขา้ร่วม
โครงการร้อยละ
100 

-จดักิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 18,000  
 
 
 
 
 
 

 

ตลอดปี กลุ่มกิจการนกัเรียน 

-จดักิจกรรมธนาคารความดี 51,450 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

-จดักิจกรรมเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม 2,000 
-จดักิจกรรมวนัไหวค้รู 41,000 
-กิจกรรมท าบุญตกับาตรเขา้พรรษา 3,000 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน  ม.6 30,000 
-กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 42,400 

-กิจกรรมนกัเรียนแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ  60,000 
งบอ่ืนๆ 

รวม 218,850  
  



 
56 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัเรียนไดรั้บการดู
และและพฒันาตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนร้อยละ 100 

-จดักิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 60,000  ตลอดปี 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มกิจการ
นกัเรียน สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

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

47,000  

-จดัพิมพเ์อกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

52,400  

-การจดัปฐมนิเทศและจดัท าคู่มือ
นกัเรียน 

 1,772,400 
บกศ. 

-จดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียน  144,000 
บกศ. 

-จดัระบบดิจิตอลดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  1,329,300 
บกศ. 

-จดัระบบประกนัอุบติัเหตุหมู่  886,200 
บกศ. 

รวม 159,400 4,131,900 

 
 
 



 
57 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

บกศ./งบอ่ืนๆ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อ่ืนๆ 

3. ส านกังานกลุ่มกิจการนกัเรียน การจดัซ้ือ จดัจา้งและซ่อม
บ ารุงวสัดุอุปกรณ์ 30 
รายการ 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 20 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 
13 รายการ 

130,075 
 

41,220 

 ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

รวม 171,295  
4. งานโครงการโรงเรียนสีขาว นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ

ร้อยละ100 
-จดักิจกรรมห้องเรียนสีขาว 16,000  ตลอดปี กลุ่มกิจการ

นกัเรียน สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

-กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วนั 5,000 
-จดักิจกรรมต่อตา้นส่ิงเสพติด
และอบายมุข 

10,000 

รวม 31,000 
 
 

 
 
 
 



 
58 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

3.กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

งาน/โครงการ 

เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ 

1.งานส านกังานกลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ 

-จดัซ้ือจดัจา้ง
และซ่อมบ ารุง
วสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 32 
รายการ และ
จดัซ้ือจดัจา้งการ
ด าเนินประจ า 2 
รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 20 รายการ 34,120  บกศ. กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ -ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 4 รายการ 10,000  

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน มาตรฐานท่ี 2 และ4 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุงานบริหารความเส่ียง  10,000  
-จดัซ้ือจดัจา้งการบนัทึกขอ้มูลรายบุคคลของ
นกัเรียน 

50,000  

-งานบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 2,000,000  บกศ.สมทบ
ค่าสาธาฯ 
3,544,800  

-งานบริหารงบส่วนกลางจากโครงการEPและ
โครงการหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(ใชจ่้ายตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน) 

             

2,327,200  
 

-งานบริหารค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 300,000  
-งานบริหารค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 500,000  
-งานบริหารซ่อมบ ารุงรถยนตแ์ละเช้ือเพลิงรถยนต ์ 500,000  
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งาน/โครงการ 

เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ 

1.งานส านกังานกลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ (ต่อ) 

 -ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว  บกศ. 
3,544,800 

  

-งานบริหารเงินงบประมาณกองทุน EP (งบ
กองทุนEPใชต้ามมติคณะกรรมการบริหาร
โครงการEP) 

 บกศ. 
8,100,000 

รวม 3,404,120 18,416,800 
2.งานการเงินและบญัชี -จดัซ้ือจดัจา้ง

และซ่อมบ ารุง
วสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 21 
รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 14 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 7 รายการ 

106,140  ตลอดปี งานบริหารการเงิน 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน มาตรฐานท่ี 2 และ4 

รวม 106,140  

3.งานพสัดุและบริหาร
สินทรัพย ์

-จดัซ้ือจดัจา้ง
และซ่อมบ ารุง
วสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 24 
รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 20 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 4 รายการ 

92,750 
 

10,000 

 ตลอดปี งานบริหาร
สินทรัพย ์

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน มาตรฐานท่ี 2 และ4 

รวม 102,750  
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งาน/โครงการ 

เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ 

4.งานฝ่ายวางแผนและประกนั
คุณภาพการศึกษา 

-จดัซ้ือจดัจา้งและ
ซ่อมบ ารุงวสัดุ
อุปกรณ์
ส านกังาน 28 
รายการ 
และจดัซ้ือจดัจา้ง
การด าเนินงาน
ประจ าดา้น ต่าง ๆ 
6 รายการ 

-จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 20 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 6 
รายการ 

20,000  ตลอดปี ฝ่ายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 และ4 

-จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 150 
เล่ม 

15,000  

-จดัจา้งจดัท ารายงานประจ าปี 700 เล่ม 75,000  
 -จดัพิมพแ์ผนกลยทุธ์ 200 เล่ม 10,000  

 
รวม 

 
120,000 
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4. กลุ่มวชิาการ  
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานโครงการจดัการเรียน
การสอนโดยใชภ้าษาองักฤษ
เป็นส่ือ (EP) 

นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑท่ี์
ก าหนดเกินกวา่
ร้อยละ 98  

-จดัซ้ือวสัดุส านกังานบริการครู  1,300,000 ตลอดปี โครงการ EP 
กลุ่มวชิาการ -ค่าจา้งครู  23,000,000 

-ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีทัว่ไป  800,000 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์บริการห้องสมุด  280,000 

-จดัซ้ือจดัจา้งซ่อมวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  860,000 
-จดัซ้ือจดัจา้งซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  500,000 
-ค่าเช่าLease Line  200,000 

-ค่าโทรศพัทแ์ละการส่ือสาร  20,000 
-จดัซ้ือจดัจา้งงานธุรการและเอกสาร  350,000 
-สบทบค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน  1,000,000 

-จดักิจกรรมMOU และกิจกรรมแลกเปล่ียนทาง
วชิาการกบัต่างประเทศ 

 1,818,000 

-งบการบริหารส่วนกลาง  7,532,200 
รวม  37,660,000 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
2. งานกิจกรรมวชิาการ นกัเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมร้อยละ 100 
-จดันิทรรศการวนั
พระราชทานนาม 

100,000   กลุ่มวชิาการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-งานกิจกรรมแข่งขนั
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

500,000  

-งานจดัท าวารสารโรงเรียน  886,200 
บกศ. 

รวม 600,000 886,200 
3. งานบริหารการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตร 

-ครูจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรในระดบัดีข้ึนไป
ร้อยละ 90 

-การจดัท าหลกัสูตรและ
ปรับปรุงหลกัสูตรและคู่มือครู 

70,000  ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-การจดัตารางเรียนตารางสอน 5,000  

-การด าเนินการนิเทศภายใน ใชง้บ
ส านกังาน 

 

-การเดินทางไปราชการดา้น
วชิาการและการเรียนการสอน 

200,000  

-การวจิยัในชั้นเรียน 80,000  
รวม 355,000  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
4. งานส านกังานกลุ่มวชิาการ วสัดุอุปกรณ์

เพียงพอในการ
บริการการเรียน
การสอนและการ
วดัผลประเมินผล
ตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 70 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 20 
รายการ 
-งานประสานงานวชิาการทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
-ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ ์
-จดัซ้ือกระดาษและหมึกอดัส าเนา 200 
รายการ 

2,291,000  ตลอดปี กลุ่มวชิาการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 2 

รวม 2,291,000  
5. งานทะเบียนและวดัผล วสัดุอุปกรณ์

เพียงพอในการ
บริการตลอดปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังานทะเบียน 
24 รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังานวดัผล 27 
รายการ 

139,826 
 

176,547 
 

 ตลอดปี ฝ่ายทะเบียนและ
วดัผล สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 316,373  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
6. งานหอ้งสมุด วสัดุอุปกรณ์เพียงพอใน

การบริการตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุส านกังาน 30 
รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งหนงัสือและ
ส่ิงพิมพ ์
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑส์ านกังาน 
20 รายการ 

 150,00 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี งานหอ้งสมุด 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม  150,000   
7. งานแข่งขนักีฬาภายใน นกัเรียนเขา้ร่วม

โครงการร้อยละ100 
-จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาภายใน 
 

 งบกิจกรรม
พฒันา
ผูเ้รียน 

1,200,000 

ส.ค.-พ.ย. 
61 

กลุ่มวชิาการ 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1 

รวม  

8.งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ความพึงพอใจต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
ในระดบัดีข้ึนไปเกิน
กวา่ร้อยละ 85 

-ค่าเช่าลีดไลน์ 400,000  ตลอดปี งานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลย ีสอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 400,000  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
9. งานโสตทศันูปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์เพียงพอใน

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

50,000  ตลอดปี งาน
โสตทศันูปกรณ์ สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 50,000  
11. งานโยธวาฑิต มีวสัดุอุปกรณ์เพียงใช้

งานและบริการตลอดปี 
-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ 30 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 4 
รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์
โยธวาฑิต 20 รายการ 
 

80,000  ตลอดปี งานโยธวาฑิต 
สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 80,000  
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4.1กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรวทิยาศาสตร์โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 50 รายการ 

60,000   
ตลอดปี 

กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ 
20 รายการ 

40,000 100,000 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษาและอุปกรณ์
สารสนเทศ 

120,000 100,000 

-งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรพฒันาจุดเนน้สู่
มาตรฐานสากล 

160,000 100,000 

-กิจกรรมสัปดาห์วนั
วทิยาศาสตร์ 

40000  

-กิจกรรมสัปดาห์ส่ิงแวดลอ้ม 25,000  
-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
วชิาการ 

40,000  

รวม 485,000 300,000 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
2.งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรมค่ายสถานี
ทดลองสะแกราช            
จ.โคราช 

-นกัเรียนโครงการพิเศษวทิย์
คณิตชั้น ม.1 เขา้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ100 
-นกัเรียนร้อยละ100 ผา่นการ
ประเมินการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

 500,000  กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรมค่าย
มหาวทิยาลยัมหิดลและ
นิเวศทางทะเล 

-นกัเรียนโครงการพิเศษวทิย์
คณิตชั้น ม.4 เขา้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ100 
-นกัเรียนร้อยละ100 ผา่นการ
ประเมินการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

 700,000  กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรมศูนย ์สอวน. ประสานงานการด าเนินงาน
ศูนย ์สอวน. 

 ไม่ใชง้บ  กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรม the best of 
science 

-จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ 

 ใชง้บ
โครงการ 

 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

รวม  1,200,000   

 
 



 
68 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

 

4.2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรคณิตศาสตร์โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 13 รายการ 

70,400  ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
20 รายการ 

25,000  

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-กิจกรรมKKW Math TopTen  งบโครงการ 

-กิจกรรมESAN Math Top 
Ten 

 งบโครงการ 

-ส่งนกัเรียนแข่งขนัทาง
คณิตศาสตร์ 

124,020 200,000 
บกศ. 

รวม 219,420 200,000 
บกศ. 
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4.3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/

กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรภาษาต่างประเทศโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับ
จดัการเรียนการสอน
และการบริการตลอด
ปี 
2.มีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน
เสริมหลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 16 รายการ 

61,550  ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ10 
รายการ 

20,000  

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการ
ทางภาษาองักฤษ 

111,000  

-กิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรม 5,000  
-กิจกรรมสอบวดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษ 

ใชง้บ
ส านกังาน 

 

รวม 197,550  
2. งานโครงการจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษโดยเจา้ของภาษา 

นกัเรียนไดเ้รียน
ภาษาองักฤษจาก
เจา้ของภาษาร้อยละ 
70 

-ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ 
-จดัการเรียนการสอน 
-จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
-พฒันาส่ือวสัดุอุปกรณ์ 

 งบ บกศ. 
3,101,700 

 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 รวม  งบ บกศ. 

3,101,700 
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4.4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรภาษาไทยโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 24 รายการ 

25,000  ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาร10 
รายการ 

8,200  

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
วชิาการทางภาษาไทย 

37,000  

-กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 35,000  
-กิจกรรมวนัภาษาไทย
แห่งชาติ 

35,000 
 

 

-แข่งขนัต่ออกัษรภาษาไทย 
-แข่งขนัอ่านธนชาติ 
-แข่งขนัสารานุกรม 
-แข่งขนัเพชรยอดกุฎ 
-สอบแข่งขนัเพชรภาษาไทย 

50,000 
10,000 
20,000 
20,000 
ไม่ใชง้บ 

รวม 240,200  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
2. งานโครงการรักการอ่าน นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรม

รักการอ่านและผา่นเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 100 

-จดัท าแผนกิจกรรมรักการ
อ่าน 
-จดักิจกรรมตามแผน 
-ประเมินผลการจดักิจกรรม 
-พฒันาส่ือวสัดุอุปกรณ์ส่งเก
ริมกิจกรรมรักการอ่าน 

84,000  ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 84,000  
3. งานหอ้งสมุด Easy Lirary วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ

ส าหรับการบริการตลอด
ปี 

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

311,615  ตลอดปี งานหอ้งสมุด Easy 
Library สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 311,615  
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4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมโรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 27 รายการ 

55,000  ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
20 รายการ 

30,000  

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
วชิาการ 8 รายการ 

105,500  

-กิจกรรมแข่งขนัความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา 

ใชง้บ
ส านกังาน 

 

รวม 190,500  
2. งานหอ้งสมุด Easy SOC วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ

ส าหรับการบริการตลอด
ปี 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ 15 
รายการ 
-จดัซ้ือจดัจา้งหนงัสือ วารสาร 
และส่ิงพิมพ ์ 40 รายการ 

30,000  ตลอดปี งานหอ้งสมุด Easy 
SOC สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

รวม 30,000  
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4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 15 รายการ 

31,237  ตลอดปี กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 -จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา 20 รายการ 

91,495  

-กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นโรค
เอดส์ 

10,000  

-กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก 200,000 468,400 
งบระดม
ทรัพย ์

-ซ่อมครุภณัฑก์ลุ่มสาระ 8 
รายการ 

25,000  

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
วชิาการ 

30,000  

-กิจกรรมรณรงคต่์อตา้น
ปัญหาทางเพศฯ 

10,000  
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน (ต่อ) 

 -กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์
ต่อตา้นปัญหาการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 

10,000    

-กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก 10,000  
-กิจกรรมรณรงคป้์องกนั
อุบติัเหตุ 

10,000  

รวม 427,732  
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4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรการงานอาชีพและ
เทคโนโลยโีรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 26รายการ 

26,000  ตลอดปี กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ

16รายการ 
40,000  

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา 3 รายการ 

116,542  

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
วชิาการ 

60,000  

รวม 242,542  

 
 
 
 



 
76 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรศิลปศึกษาโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 26 รายการ 

15,000  ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
5 รายการ 

10,000  

สอดคลอ้งมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 
มาตรฐานท่ี 1และ3 

-จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 25
รายการ 

76,300  

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
วชิาการ 

20,000  

รวม 121,300  
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4.9 กลุ่มงานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 17 รายการ 

39,500  ตลอดปี กลุ่มงานกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
นกัศึกษาวชิาทหาร 

20,000  

-กิจกรรมอบรมนายหมู่
ลูกเสือ-เนตรนารี 

40,000  

-กิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์
สังคม 

40,000  

-กิจกรรมอบรมครู
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและผู ้
ก  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร 

10,000  

รวม 149,500  
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4.10 กลุ่มงานแนะแนว 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรงานแนะแนวโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

1.วสัดุอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับจดัการเรียนการ
สอนและการบริการ
ตลอดปี 
2.มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริม
หลกัสูตร 

-จดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 20รายการ 

32,030  ตลอดปี กลุ่มงานแนะแนว 

 -จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 24 
รายการ 

88,000  

-กิจกรรมบริการแนะแนว 5
บริการ 

20,000  

-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

35,000  

-กิจกรมอบรมเพื่อนท่ีปรึกษา 15,000  
รวม 190,030  
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ตอนที ่2 ประเภทโครงการ/กจิกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์และจุดเน้นปีการศึกษา 2561 
Vision                                                                                                

        
(Results)
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Mission
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ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีอตัลกัษณ์ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 

-โครงงานวทิยาศาสตร์ 
-กิจกรรมฟิสิกส์
สัประยทุธ์ 
-กิจกรรมSTEM ศึกษา 
-กิจกรรมอบรมครูสเตม็
ศึกษา 

1.นกัเรียนโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศวทิย-์คณิตเขา้
ร่วมโครงการร้อยละ100 
2.ครูมีความสามารถในการ

สอนสเตม็ศึกษาผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน 

 
 

 100,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

2.โครงการโอลิมปิกวชิาการสู่
มาตรฐานสากล 

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
480 คน 

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
การพฒันาทกัษะทาง

วทิยาศาสตร์ตามแนวทางการ
แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการ    

ร้อยละ100 
 
 

 100,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
3.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ทกัษะชีวติ นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 
-กิจกรรมค่ายวชิาการ ม.5 
-กิจกรรมประชุมวชิาการ 
ม.6 
-กิจกรรมแล็ปร่วมกบั มข. 

-ไดจ้ดักิจกรรมตามเป้าหมาย 
-ครูนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมร้อยละ90 

 600,000 ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาส าหรับนกัเรียนห้องเรียน
พิเศษวทิย-์คณิต 

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
ม.ตน้ระดบัละ4ห้องเรียน  
ม.ปลายระดบัละ 4 
หอ้งเรียน 

-นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายได้
เรียนภาษาองักฤษกบัเจา้ของ
ภาษาเพิ่มเติมร้อยละ 100 
-นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถใชภ้าษาองักฤษ
ส่ือสารไดร้้อยละ100 

 

 1,540,000. ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
5. โครงการพฒันาวชิาการทาง
คณิตศาสตร์นกัเรียนกิฟวทิย-์คณิต
และคู่ขนาน  

นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะ
ทางคณิตศาสตร์ตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดร้อย
ละ 100 

-สอนเสริม ม.1,2,3  200,000  
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

-ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 
 

 370,000  
บกศ. 

-ติวเขม้วชิาการภาคฤดูร้อน   ม.4,5  600,000  
บกศ. 

-ติวเขม้ภาคฤดูร้อนเขา้ 
มหาวทิยาลยั ม.6 

 600,000  
บกศ. 

-ค่ายวชิาการคณิตศาสตร์  ม.ตน้  580,000 
บกศ. 

-ปลูกป่าอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  90,000 
บกศ. 

-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 

 231,800 
บกศ. 

-จดัหาส่ือการเรียนการสอน
หอ้งเรียนพิเศษ 

 124,720 
บกศ. 

-ปรับปรุงหลกัสูตรห้องเรียนพิเศษ  10,000 
บกศ. 

รวม  2,806,520 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการจุดประกายความใฝ่ฝัน
เพาะเมด็พนัธ์ุวรรณกรรม 
 
 
 
 

-นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน 120 คน 

1.นกัเรียนมีทกัษะทาง
ภาษาไทย ดา้นการอ่าน การ
เขียนและบทกวตีามเกณฑ์ 
2.นกัเรียนมีทกัษะดา้นศิลปะ 
ดนตรีแลการแต่งเพลงตาม
เกณฑ ์

 200,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระศิลปะ 

2.โครงการสอนเสริมวทิยาศาสตร์ -นกัเรียนโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศวทิย์
คณิต ม.3 เขา้ร่วม
โครงการร้อยละ 100 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 85ของนกัเรียน
ทั้งหมด 
-นกัเรียนมีคะแนนโอเน็ตวชิา
วทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึน5 คะแนน 

 500,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

3. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 

-นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึน 

-คะแนนโอเน็ตเพิ่มข้ึนรายวิชา
ละ5คะแนน 
-นกัเรียน ม.6 สอบเรียนต่อ
ระดบัอุดมศึกษาไดร้้อยละ100 

200,000  พ.ย.2561-
มี.ค.2562 

กลุ่มวชิาการ 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
4.โครงการค่ายความสามารถพิเศษ
ทางคอมพิวเตอร์ 

นกัเรียน 50 คน นกัเรียนท่ีเขา้อบรมผา่นการ
ประเมินทกัษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนตต์าม
เกณฑร้์อยละ100 

 50,000 
งบระดม
ทรัพย ์

พ.ค.-ก.ย.
2561 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

5.โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะทาง
วชิาการสังคมศึกษา 

1.ศึกษานอกสถานท่ีทาง
สังคมศึกษา 

-กิจกรรมประวติัศาสตร์ศึกษา 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางกฎหมาย และ 
เศรษฐศาสตร์ 

 20,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

2.การผลิตภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมารเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

-จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพเพื่อผลิต
ภาพยนตร์สั้น 
-ผลิตภาพยนตร์สั้นไดอ้ยา่ง
นอ้ย 50 เร่ือง 

 80,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

3.จดักิจกรรมศูนย์
ครอบครัวพอเพียง 

-ตั้งศูนยกิ์จกรรมครอบครัว
พอเพียง 
-จดักิจกรรมสมุดบนัทึกความ
ดี 

 95,200 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
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กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
5.โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะทาง
วชิาการสังคมศึกษา (ต่อ) 

4.จดักิจกรรม สอวน.
ภูมิศาสตร์ 

-ตั้งศูนย ์สอวน.ภูมิศาสตร์ 
-จดักิจกรรมอบรมพฒันา
นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั 

 20,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

5.กิจกรรมส่งเสริมการ
ออม 

-นกัเรียน ม.ปลายเขา้ร่วม
กิจกรรมการออมกบั กอช. 
ร้อยละ20 

ใชง้บ
ส านกังาน 

 ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
86 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาระบบเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 

ปรับปรุงวสัดุครุภณัฑ์
ของหอ้งเรียน
วทิยาศาสตร์ 7 รายการ 
เช่นระบบไฟฟ้า ระบบน ้า 
ระบบเสียง ส่ืออุปกรณ์
ต่าง ๆ 

-ไดว้สัดุอุปกรณ์ตามเป้าหมาย 
-ผูเ้รียนผูส้อนมีความพึงพอใจ
ต่อการใชง้านร้อยละ90 

 100,000 
บกศ. 

พ.ค.-ม.ย.
2561 

กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

2.โครงการจดัหาและผลิตส่ือการ
เรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-จดัหาส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-จดัอบรมการผลิส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-ครูไดรั้บการพฒันาทกัษะการ
ผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ100 

 30,000 
บกศ. 

มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

3.โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูน้ า
การเปล่ียนแปลงและพฒันา
หลกัสูตร 

-ครูเป้าหมายจ านวน 20 
คน 
-ปรับปรุงหลกัสูตร
วทิยาศาสตร์ 

-ครูกลุ่มเป้าหมายผา่นการ
อบรมพฒันาตามเกณฑร้์อยละ
100 
-นกัเรียน ครูมีความพึงพอใจ
ต่อหลกัสูตรร้อยละ 100 

25,000  มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

  



 
87 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
4.โครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ ครูวทิยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50
คน 

ครูกลุ่มเป้าหมายผา่นการ
อบรมพฒันาตามเกณฑร้์อยละ
100 

 50,000 
บกศ. 

มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

5.โครงการพฒันาครูดา้นการจดัการ
เรียนการสอน 

ครูจ านวน 231 คน ครูร้อยละ 100 ผา่นการอบรม
และผา่นการประเมิน
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ร้อยละ 100 

 200,000 
งบระดม
ทรัพย ์

มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มวชิาการ 

6.โครงการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ดว้ยโปรแกรมMoodle 

ครูจ านวน 30 คน ครูร้อยละ 100 ผา่นการอบรม
และผา่นการประเมิน
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยระบบออนไลน์ 
ร้อยละ 95 

 20,000 
งบระดม
ทรัพย ์

มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

7.โครงการส่งเสริมและพฒันาครูสุข
ศึกษาพลศึกษา 

ครูจ านวน 11 คน ครูร้อยละ 100 ผา่นการอบรม
และผา่นการประเมิน
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ตามเกณฑร้์อยละ 100 

 10,000 
งบระดม
ทรัพย ์

มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

  



 
88 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
8.โครงการส่งเสริมพฒันาครู
คณิตศาสตร์ 

ครูจ านวน 38 คน ครูร้อยละ 100 ผา่นการอบรม
และผา่นการประเมิน
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ตามเกณฑร้์อยละ 100 

 192,600 
บกศ. 

 กลุ่มสาร
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
89 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการพฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

1.กิจกรรมอบรมพฒันา
ครูท่ีปรึกษาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

-ครูท่ีปรึกษาร้อยละ 100 ผา่น
การอบรมกิจกรรมตามเกณฑ ์

 20,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

2.กิจกรรมครูท่ีปรึกษา
ดีเด่น 

-คดัเลือกครูท่ีปรึกษาดีเด่น
ระดบัละ3 คนมอบรางวลั 

 500 
งบระดม
ทรัพย ์

3.กิจกรรมครูเวรดีเด่น -คดัเลือกครูเวรดีเด่น 20 คน
มอบรางวลั 

 500 
งบระดม
ทรัพย ์

4.กิจกรรมพฒันานกัเรียน
กลุ่มเส่ียงและมีปัญหา
ดา้นต่าง ๆ 

-นกัเรียนกลุ่มเส่ียงร้อยละ 100 
ผา่นกิจกรรมการพฒันา 

 10,000 
งบระดม
ทรัพย ์

  

5.กิจกรรมพฒันาเครือข่าย
ความร่วมมือดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

-มีเครือข่ายความร่วมมือ
ครอบคลุมทุกดา้น 
-นกัเรียน ครูพึงพอใจต่อ
บทบาทเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละ80 

 2,000 
งบระดม
ทรัพย ์

  



 
90 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการพฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน(ต่อ) 

6.กิจกรรมอบรมครูแกน
น าและนกัเรียนแกนน า
โรงเรียนคุณธรรม 

กลุ่มเป้าหมายผา่นการอบรม
และพฒันาตนเองตามเกณฑร้์อย
ละ100 

 30,000 
งบระดม
ทรัพย ์

  

7.กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการ
พฒันาร้อยละ90 

 ใชง้บ
ส านกังาน 

8.กิจกรรมสภานกัเรียน นกัเรียนสภานกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการพฒันางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนร้อยละ 100 

 30,000 
งบระดม
ทรัพย ์

รวม  93,000 
งบระดม
ทรัพย ์

 
 
 
 
 
 
 



 
91 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการพฒันาวงโยธวาทิต 
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน
(โครงการต่อเน่ือง) 
 
 
 
 

-จดัซ้ือจดัซ่อมเคร่ือง
ดนตรีโยธวาทิตจ านวน 
60 ช้ิน 
-ตดัชุดโยธวาทิต จ านวน 
60 ชุด 
-จดักิจกรรมเขา้ค่าย
ฝึกซอ้ม 2 คร้ังคร้ังละ 30 
วนั 
-ส่งเขา้แข่งขนัโยธวาทิต 
จ านวน 2 คร้ัง 

-ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ชุมชนต่อวงโยธวาทิตระดบัดี
ข้ึนไปร้อยละ 80 
-มีรางวลัชนะเลิศในการ
แข่งขนัระดบัต่างๆ 1 รางวลั 

 5,500,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี งานโยธวาทิต 
กลุ่มวชิาการ 

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

-จดักิจกรรมประกวด
แข่งขนัการร้องเพลง 
-ส่งนกัเรียนเขา้ร่วม
แข่งขนัในรายการต่างๆ 

-ไดรั้บรางวลัชนะเลิศใน
รายการต่าง ๆ อยา่งนอ้ย5 
รางวลั 

 67,800 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

  



 
92 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์(ต่อ) 

-จดักิจกรรมให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ใน
งานประเพณีชุมชนต่าง ๆ  

-ความส าเร็จของการเขา้ร่วม
กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  
-ครู นกัเรียนและผูป้กครองมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อย
ละ80 

 140,075 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี  

3. โครงการลูกชมพูฟ้าเหลืองจิต
อาสาพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

-สร้างจิตสึกนึกการรักษา
ความสะอาดในบริเวณ
โรงเรียน 

-นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ความสะอาดภายในบริเวณ
โรงเรียนร้อยละ 80 

7,450  ตลอดปี คณะกรรมการสภา
นกัเรียนโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

4. โครงการสร้างเครือข่ายแกนน า
นกัเรียนส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-พฒันาเครือข่ายนกัเรียน
แกนน าคุณธรรม243 คน 

-นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่น
การอบรมตามเกณฑ์ร้อยละ 
100 
-นกัเรียนแกนน าผา่นการ
ประเมินเป็นแบบอยา่งท่ีดีร้อย
ละ 100 

68,620  พ.ค.-ต.ค. 
2561 

คณะกรรมการสภา
นกัเรียนโรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน 

 
 
 
 



 
93 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาระบบบริหารOBECQA 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการศึกษาดูงานเพื่อถอดแบบ
การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน
คุณภาพของกลุ่มงานต่างๆ 

1.จดักิจกรรมการศึกษาดู
งานสถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชนเพื่อถอดแบบ
กิจกรรมการท าคู่มือการ
ปฏิบติังาน 
2.กลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มสาระ/
งานต่าง ๆ ในโรงเรียนมี
คู่มือการปฏิบติังาน
คุณภาพของตนเอง 

มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของกลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน
เพื่อการบริหารคุณภาพ ร้อย

ละ 100 

 410,000 
งบระดม
ทรัพย ์

มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
94 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่7 สร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนขององค์กร 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการพฒันาครูละบุคลากรทาง
การศึกษาและสร้างขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังาน 
 
 
 

1.กิจกรรมฝึกอบรมครูมือ
อาชีพ 

-ครูร้อยละ100 เขา้ร่วม
กิจกรรมฝึกอบบรมและผา่น
การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 300,000 
งบระดม
ทรัพย ์

มิถุนายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

2.จดักิจกรรมสืบสาน
ต านานครูขอนแก่น
วทิยายน 

-ครูร้อยละ 100 เขา้ร่วม
กิจกรรมและมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมร้อยละ 90 

 950,000 
งบระดม
ทรัพย ์

กรกฎาคม-
กนัยาน
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

3.กิจกรรมสร้างขวญั
ก าลงัใจสร้างสายใยความ
ผกูพนัและถ่ายทอด
วฒันธรรมองคก์รครู
เกษียณอายรุาชการ 

-ครูเกษียณเขา้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 และมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 (860,000 บาท 
งบกองทุน EP 
หนา้ 42) 

กรกฎาคม-
กนัยาน
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

4.กิจกรรมครูดีไม่มีวนัลา คดัเลือกครูดีไม่มีวนัลาเพื่อ
มอบเกียรติบตัรป็นครูตน้
แบบอยา่งนอ้ย 10 คน 

3,000  กนัยายน 
2561 

งานบุคลากร 
กลุ่มอ านวยการ 

  



 
95 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการพฒันาครูละบุคลากรทาง
การศึกษาและสร้างขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 
 

5.กิจกรรมเสริมสร้าง
ก าลงัใจส่งความสุขปีใหม ่

ครูเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
และมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ90 

 200,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ธนัวาคม
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

6.กิจกรรมลดน ้าด าหวัขอ
พรผูใ้หญ่ 

ครูและบุคลากรร้อยละ100 เขา้
ร่วมกิจกรรมและมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 50,000 
งบระดม
ทรัพย ์

เมษายน 
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

7.กิจกรรมอวยพวนัเกิดครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูและบุคลากรร้อยละ100 เขา้
ร่วมกิจกรรมและมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 180,000 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

รวม 3,000  2,460,000   
 
 
 
 
 
 



 
96 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที ่8 พฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรและการบริการ 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1.โครงการก่อสร้างอาคารโดม
สนามกีฬาระหวา่งอาคาร 1 และ
อาคาร 2 (โครงการต่อเน่ือง) 

ก่อสร้างอาคารโดมครอบ
พื้นท่ีระหวา่งอาคาร1 
และอาคาร 2 

ไดอ้าคารโดมครอบคลุมพื้นท่ี 
1,568 ตารางเมตร 

 12,000,000 
งบระดมทรัพย ์

2561-2562 งานอาคารสถานท่ี 
กลุ่มอ านวยการ 

2.โครงการจดัซ้ือยานพาหนะ
โรงเรียน 

จดัซ้ือรถยนตตู์ ้1 คนัและ
รถยนตก์ระบะตอนเดียว 
1 คนั 

ไดร้ถยนตต์ามเป้าหมาย  (2,326,000บาท 
ใชง้บกองทุน
EPหนา้ 42) 

เมษายน 
2561 

งานยานพาหนะ 
กลุ่มอ านวยการ 

3.โครงการพฒันาส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ 

1.จดัซ้ือครุภณัฑ์
ส านกังาน6 รายการ 

ไดค้รุภณัฑ์ตามรายการท่ี
ก าหนด 

 81,600 
งบระดมทรัพย ์

พฤษภาคม-
มิถุนายน 
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

2.ปรับปรุงท าเนียบ
บุคลากร 

จดัแสดงท าเนียบบุคลากร
อยา่งเหมาะสมสวยงามเกิด
ความพึงพอใจร้อยละ80 

 40,000 
งบระดมทรัพย ์

พฤษภาคม-
มิถุนายน 
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

 รวม  121,600 
งบระดมทรัพย ์

  

  



 
97 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
4.โครงการพฒันาโรงอาหาร 1.ปรับปรุงส านกังานโรง

อาหาร 
-จดัสถานท่ีส าหรับอ านวยการ
ในการบริหารโรงอาหาร
บุคลากรมีความพึงพอใจร้อย
ละ90 

 60,000 
งบระดม
ทรัพย ์

 งานโรงอาหาร 
กลุ่มอ านวยการ 

2.กิจกรรมประกวด
ร้านอาหารดีเด่น 

-ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้น
คุณภาพบริการและมีความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการร้อยละ
90 

 10,000 
งบระดม
ทรัพย ์

  

3.กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ 

-ผูป้ระกอบการเขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ100 

 25,000 
งบระดม
ทรัพย ์

  

4.กิจกรรมฝึกอบรม
ผูป้ระกอบการอาหาร 

-ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรม
ร้อยละ100 

 15,000 
งบระดม
ทรัพย ์

  

รวม 110,000 110,000 
งบระดม
ทรัพย ์

  

  



 
98 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
5.โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ 

ปรับปรุงห้องเรียน แหล่ง
เรียนรู้และระบบเครือข่าย
สารสนเทศวทิยาศาสตร์ 

-ไดว้สัดุครุภณัฑต์าม
เป้าหมาย 
-ครูและนกัเรียนมีความพึง
พอใจในการใชง้านห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้และระบบ
สารสนเทศร้อยละ90 

 904,400 
บกศ. 

 กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

6. โครงการปรับปรุงห้องประชุม
วชิาการ 

-จดัซ้ือคอมพิวเตอร์1ชุด 
-ซ่อมบ ารุงเคร่ืองเสียง 
-ปรับปรุงเคร่ืองฉายภาพ 
-ขยายพื้นท่ีหอ้งประชุม 
-ปรับปรุงผนงัและฝ้า
เพดาน 
-จดัซ้ือครุภณัฑห์้อง
ประชุม 

ไดป้รับปรุงครุภณัฑ์ตาม
เป้าหมาย 

 500,000 
งบระดม
ทรัพย ์

 กลุ่มวชิาการ 

  



 
99 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
7.โครงการพฒันาหอ้งเรียนSmart 
Class Room 

ติดตั้งอุปกรณ์และ
ครุภณัฑก์ารสอนใน
หอ้งเรียน 81 ห้องไดแ้ก่ 
-เคร่ืองฉายภาพทึบแสง1
เคร่ือง 
-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 
เคร่ือง 
-เคร่ืองเสียง 1 ชุด 
-เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 

ไดค้รุภณัฑ์ตามเป้าหมาย  8,002,300 
งบระดม
ทรัพย ์

พ.ค.-ก.ย.
2561 

กลุ่มวชิาการ 

8.โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

หอ้งปฏิบติัการ
คณิตศาสตร์ 10 หอ้ง 

-ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม
หอ้งเรียน 10 ห้อง 
-ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ห้องเรียน 10ห้อง 

 685,280 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

  



 
100 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
9.โครงการพฒันาศูนยภ์าษาจีน 
ญ่ีปุ่น สเปน 

หอ้งศูนยภ์าษาฯ 1 
หอ้งเรียน 

-ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม
หอ้งเรียน 1 ห้อง 
-ปรับปรุงครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ปฏิบติัการทางภาษา 
1 หอ้ง 

 200,000 
งบระดม
ทรัพย ์

เมษายน-
กนัยายน 
2561 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

10.โครงการจดัตั้งศูนยค์รอบครัว
พอเพียง 

หอ้งศูนยค์รอบครัว
พอเพียง 1 หอ้ง 

-ปรับปรุงหอ้งโดยติดตั้ง
อุปกรณ์ครุภณัฑ์ 
-จดักิจกรรมสมุดบนัทึกความ
ดีมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 95,200 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

11.โครงการจดัระบบการจราจร
ภายใน 

-จดัระบบจราจรภายใน
โรงเรียน 

-จดัท าป้ายจราจรครบทุก
พื้นท่ี 

 40,200 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี ฝ่ายปกครอง 
กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

12.โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด -จดัระบบความปลอดภยั
ภายในโรงเรียน 

-ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด26 จุด  479,200 
งบระดม
ทรัพย ์

ตลอดปี ฝ่ายปกครอง 
กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

  



 
101 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
13.โครงการพฒันาระบบรักษา
ความปลอดภยั 

-จดัระบบยามรักษาการใน
โรงเรียน 

-จดัจา้งยาม 4 คน 
-จดัซ้ืออุปกรณ์วทิยสุนาม
และเส้ือทีมงานภาคสนาม 

 (1,181,800บาท 
บกศ. งบรวมใน
งบจา้งบุคลากร
กลุ่มแผนงานฯ) 

21,000 
งบระดมทรัพย ์

ตลอดปี ฝ่ายปกครอง 
กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

14.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี -ปรับปรุงกนัสาดอาคาร 
10 ชั้น 2,3และ4 

-ไดก้นัสาดตามเป้าหมาย  (บกศ.EP 
1,481,600 
หนา้ 44 งบ
บริหาร

ส่วนกลาง) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการ
และกลุ่มแผนงานฯ 

-ปรับปรุงลานกิจกรรม
หลงัหอประชุม 

-ไดพ้ื้นท่ีลานกิจกรรมและ
นกัเรียนมีความพึงพอใจร้อย
ละ 90 

 (บกศ.EP 
124,200 

หนา้ 44 งบ
บริหาร

ส่วนกลาง) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 

-ปรับปรุงลานกิจกรรม
หนา้อาคาร 10 

-ไดห้ลงัคาและผูค้า้ขายมี
ความพึงพอใจร้อยละ 90 

 (บกศ.EP 
185,600  

หนา้ 44 งบ
บริหาร

ส่วนกลาง) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 

  



 
102 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
14.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
(ต่อ) 

-ปรับปรุงหอ้งสภา
นกัเรียนขา้งหอประชุม 

-ไดห้อ้งสภานกัเรียนและ
นกัเรียนมีความพึงพอใจ   
ร้อยละ 90 

 (บกศ.EP 
275,000 

หนา้ 44 งบ
บริหาร

ส่วนกลาง) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 

-ปรับปรุงทางเทา้หนา้
อาคาร 1 และอาคาร 4 

-ไดพ้ื้นท่ีทางเทา้และนกัเรียน
มีความพึงพอใจร้อยละ 90 

 (บกศ.กิฟวิทย-์
คณิต 135,740 
หนา้ 41) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 

-ปรับปรุงภูมิทศัน์ศาลเจา้
ปู่ 

-ไดพ้ื้นท่ีใชส้านและพกัผอ่น
สวยงามตามเป้าหมายและ
นกัเรียนมีความพึงพอใจ   
ร้อยละ 90 

 (งบระดมทรัพย ์
232,720 

หนา้ 44 งบ
บริหาร

ส่วนกลาง) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 

-ปรับปรุงร่องระบายน ้า
หลงัอาคาร 1 

-ไดร่้องระบายน ้าตาม
เป้าหมาย 

 (บกศ.กิฟวิทย-์
คณิต 50,400 
หนา้ 41) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 

-ลานกิจกรรมเช่ือมอาคาร 
2และอาคาร 4 

-ไดพ้ื้นท่ีลานกิจกรรมและ
นกัเรียนมีความพึงพอใจ   
ร้อยละ 90 

 (บกศ.กิฟวิทย-์
คณิต 104,400  
หนา้ 41) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 

-ปรับปรุงฐานเสาธง -ไดเ้สาธงและนกัเรียนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 90 

 (บกศ.EP 97,000 
หนา้ 44 งบ
บริหาร

ส่วนกลาง) 

เม.ย.-ก.ค.
2561 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มแผนงานฯ 



 
103 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

 
กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
15.โครงการปรับปรุง
พฒันาแหล่งเรียนรู้ หอ้ง
โสตทศันูปกรณ์และ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างเสาและ
ฐานรากอาคาร 8 จ  านวน 4 ตน้ 

1.ไดป้รับปรุงพฒันางาน
ต่างๆ ตามเป้าหมาย 
2.ครู นกัเรียน ผูป้กครองมี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มและการใช้
งานร้อยละ 80 

 (บกศ.EP 71,000 
หนา้44 งบ
บริหาร
ส่วนกลาง) 
 

ตุลาคม 
2560 - 
กุมภาพนัธ์
2562 
 

-กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มแผนงานฯ 
และกลุ่มวชิาการ 

2. การเปล่ียนกระเบ้ืองหลงัคาอาคาร 
8 เป็นแผน่หลงัคาเหล็ก 

 (บกศ.EP 
150,500 หนา้44 
งบบริหาร
ส่วนกลาง) 

3 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง พื้ น ท่ี ห้ อ ง
โสตทศันูปกรณ์ ออกแบบและขยาย
พื้นท่ีบริการ 

 (บกศ.EP 
750,450 หนา้44 
งบบริหาร
ส่วนกลาง) 

4. การปรับปรุงพื้นท่ีศูนยว์ิทยบริการ
เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์จ านวน 2 
หอ้งเรียน 

 (บกศ.EP 
175,000 หนา้44 
งบบริหาร
ส่วนกลาง) 

5. การปรับปรุงพื้นท่ีบริการห้องสมุด
อาคาร 8 

 (บกศ.EP 
217,000 หนา้44 
งบบริหาร
ส่วนกลาง) 

  



 
104 แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2561 

กจิกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
15.โครงการปรับปรุง
พฒันาแหล่งเรียนรู้ หอ้ง
โสตทศันูปกรณ์และ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
(ต่อ) 

6 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค รุ ภัณ ฑ์ ห้ อ ง
โสตทศันูปกรณ์ 

  (บกศ.EP 
111,500 หนา้44 
งบบริหาร
ส่วนกลาง) 

 -กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มแผนงานฯ 
และกลุ่มวชิาการ 

7 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค รุ ภั ณ ฑ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 
82 ชุดๆละ 25,000บาทพร้อมโตะ๊เกา้อ้ี 
และเคร่ืองฉาย 1 ชุด 

1,468,054 (บกศ.EP 
661,946 หนา้44 
งบบริหาร
ส่วนกลาง) 

8. การปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้อาคาร 8   (บกศ.EP 50,600 
หนา้44 งบ
บริหาร
ส่วนกลาง) 

รวม 1,468,054 2,187,996 

16. โครงการพฒันา          
ซอฟแวร์งานบริหารการเงิน
และบญัชี 

-จดัซ้ือจดัหาซอฟแวร์เพื่องานบริหาร
การเงินและบญัชี 1 ระบบ 

1.ไดซ้อฟแวร์ตาม
เป้าหมาย 
2.ผูใ้ชบ้ริการมีความพึง
พอใจระบบริหารการเงิน
ร้อยละ 80 

25,000  เม.ย.-ต.ค. 
2561 

งานบริหารการเงิน
และบญัชี 

กลุ่มแผนงานฯ 

 


