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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเดิมชื่อ “โรงเรียนขอนแก่น (ชาย)” เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้บริการการศึกษามากว่า 120 ปี เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษามากที่สุด มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น (18-18-16 / 20-20-20) จ านวน 112 ห้องเรียน และมีเขตพ้ืนที่บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน ตั้งอยู่เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6958  โทรสาร 0-4324-1280  
Website: www.kkw.ac.th 

 1. ลักษณะขององค์กร (Organizational Description) 
  ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
   (1) หลักสูตร และบริการทางการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 1.1 หลักสูตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 

ระดับผู้เรียน หลักสูตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ห้องเรียนปกต ิ(Platinum Classroom, Gold classroom)    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) 2. ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 

3. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (GIFTED Education Program : GEP) 

3.1 หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Premium Classroom)  

3.2 หลักสูตรห้องเรยีนคู่ขนาน (Premium Classroom) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ห้องเรียนปกติ (Platinum Classroom, Gold classroom)    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2554) 

2. ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 

http://www.kkw.ac.th/
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ระดับผู้เรียน หลักสูตร 

3. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (GIFTED Education Program : GEP) 

3.1 หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Premium Classroom)  

3.2 ห้องเรียนคู่ขนาน (Premium Classroom) 
 
    1.2 บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้จัดบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสนองกลยุทธ์

ของโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ศูนย์อบรมพัฒนา
ครูสอนภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES) มีดังนี ้
    1. วิสัยทัศน์  
     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องบริบทสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลก  

    2. พันธกิจ 
     2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

      2.2 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     2.3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
      2.4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
      2.5 จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
      2.6 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA 
      2.7 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.8 พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      3. ค่านิยม : มีความรู้ มีจรรยา รักษาชื่อเสียง 
     4. วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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     5. สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE CONPETENCIES) 
      5.1 จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      5.2 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและบริบทสังคมโลก 

                   5.3 สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
   (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 

    ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านบุคลากรไว้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 จ านวนครูจ าแนกตามฝ่าย กลุ่มสาระฯ เพศและวุฒิการศึกษา 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 
เพศ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่าป.
ตรี 

รวม 

บริหาร 2 3 5 2 3   5 
ภาษาไทย 1 16 17 1 6 10  17 
คณิตศาสตร์ 11 28 39 1 28 10  39 
วิทยาศาสตร์ 12 40 52 3 33 16  52 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 19 26 1 12 13  26 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 5 11  4 7  11 
ศิลปะ 4 6 10  3 7  10 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 7 12  6 6  12 
ภาษาต่างประเทศ 4 30 34 1 13 20  34 
พนักงานราชการ  1 1   1  1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 5 9  7 2  9 
รวมบุคลากรข้าราชการครู 56 160 216 9 115 92  216 
ลูกจ้างประจ า 7  7   1 6 7 
ลูกจ้างชั่วคราว 14 19 33  2 12 19 33 



แผนปฏบิัติการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนปีการศึกษา พ.ศ. 2562        6 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 
เพศ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่าป.
ตรี 

รวม 

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ EP) 9 22 31  1 25 5 31 
รวมบุคลากรลูกจ้าง 30 41 71  3 38 30 71 

รวมทั้งสิ้น 86 201 287 9 118 130 30 287 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
ตารางที่ 3 จ านวนครูจ าแนก ต าแหน่ง  วิทยฐานะ เพศ และวุฒิการศึกษา  
 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ วุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี 

ผอ. เชี่ยวชาญ 1 - 1 1 - - 1 
รอง ผอ. เชี่ยวชาญ 1 - 1 1 - - 1 
รอง ผอ. ช านาญการพิเศษ - 3 3 - 3 - 3 
คร ู ครูช านาญการ

พิเศษ 
43 130 173 7 103 63 173 

คร ู ครูช านาญการ 7 12 19 - 6 13 19 
คร ู - 1 5 6 - 1 5 6 
ครูผู้ช่วย - 3 10 13 - 2 11 13 
จนท.การเงิน - - - - - - - - 
จนท.พัสดุ - - - - - - - - 

รวม 56 159 216 9 115 92 216 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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   (4) สินทรัพย์ (Assets) 
    1. อาคารสถานที่ 
     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีเนื้อท่ี 22 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

อาคารสถานที่ จ านวน อาคารสถานที่ จ านวน 
อาคารเรียน 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
อาคารแบบพิเศษ 6 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง 
อาคารหอประชุม 1 หลัง ห้องน้ า 70 ห้อง 
อาคารโรงฝึกงานแบบพิเศษ 1 หลัง   

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก แสดงดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 5 จ านวนเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
 

สื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก จ านวน สื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความ
สะดวก 

จ านวน 

1. คอมพิวเตอร์ PC เพ่ือการเรียนการสอน 350 เครื่อง 7. เครื่องโทรสาร 4 เครื่อง 
2. คอมพิวเตอร์ PC เพ่ือการบริหาร 250 เครื่อง 8. เครื่องฉาย Visualizer 20 เครื่อง 
3. Note book  เพ่ือการเรียนการสอน 70 เครื่อง 9. เครื่องฉาย Projector 80 เครื่อง 
4. Note book  เพ่ือการบริหาร 20 เครื่อง 10. กระดาน Active Board 15 เครื่อง 
5. Wireless Access Point 32 เครื่อง 11 วิทยุสื่อสาร 10 เครื่อง 
6. Server 6 เครื่อง 12. โทรทัศน์ 60 เครื่อง 
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ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
   (5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 
    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ปฏิบัติตามกฎหมายทางการศึกษาทุกเรื่อง และกวดขัน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยกฎระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติกรศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครูกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบส านักงบประมาณว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ เป็นต้น  
  ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

   (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจัดท าโครงสร้างและระบบกากับดูแล โดยผู้น าระดับสูงสุดของโรงเรียนก าหนดทิศทางโรงเรียน เป็นโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียนออกเป็น 4 กลุม่งาน ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มกิจการนักเรียน และกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ตามผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2562-2564 

   (2) นักเรียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS) 
    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้ด าเนินการส ารวจและประเมินความต้องการของผู้เรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์

และเป้าหมายการจัดการศึกษา โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคม ชมรม หรือองค์กรภายนอก ที่มีความเข้มแข็งมาให้
การสนับสนุนโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลาน โดยมีความต้องการให้ผู้เรียนได้ เรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ บริการทางการศึกษาอ่ืนๆ 

ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่บริการของ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ประชุม /การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้และ
บริการทางการศึกษาด้านต่างๆ/การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร 

เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายความร่วมมือ
ทางสังคม 

ชมรม หรือองค์กรภายนอก 
สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร/การ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทุนการศึกษา/เครือข่ายความร่วมมือด้าน

ต่างๆ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนด้านการด าเนินงานและทรัพยากร 

 
   (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 

 
ตารางที่ 7 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(ผู้ปกครอง พันธมิตรและผู้ให้

ความร่วมมือส าคัญ) 

กลไกการสื่อสาร 
ระหว่างกัน 

บทบาทในการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน 

ข้อก าหนดหรือบทบาท 
ที่ส าคัญต่อ 

การท างานร่วมกัน 
1. โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่นและใกล้เคียง 

จดหมาย, สื่อออนไลน์, 
โทรศัพท์ , โทรสาร 

- สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

- เป็นพันธมิตรส่งมอบนักเรียน 

2. ผู้ปกครองนักเรียน การประชุม, จดหมาย,  
สื่อออนไลน์ ,โทรศัพท์ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
- พัฒนาทักษะความสามารถ
นักเรียนในปกครอง 

- ก ากับ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
- เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในปกครอง 
- ส่งเสริมให้นักเรียนในปกครองร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(ผู้ปกครอง พันธมิตรและผู้ให้

ความร่วมมือส าคัญ) 

กลไกการสื่อสาร 
ระหว่างกัน 

บทบาทในการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน 

ข้อก าหนดหรือบทบาท 
ที่ส าคัญต่อ 

การท างานร่วมกัน 
3. ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ
เอกชน 

จดหมาย, สื่อออนไลน์, 
โทรศัพท์ , โทรสาร 

- สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนา
นักเรียน 
- สนับสนุนแหล่งเรียนรู ้
- สร้างเครือข่าย และชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

- ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. สถาบันการศึกษาในประเทศ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชน 

การประชุม , โทรศัพท์จดหมาย, 
สื่อออนไลน์  

- เพ่ิมช่องทางการบริการ
การศึกษาต่อ  
- สนับสนุนการจัดบรรยากาศ
การศึกษาต่อ 

- สนับสนุนข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
- บริการรับสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 

5. สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
- LlandrilloMenai College, 
North Wales 
- Hakuba High School Nagano 
Japan 
- Chongqing Technology and 
Business Institute, China 
- Business Hotel Management 
School Luzern Switzerland 
- IUBH University of Applied 
Sciences Germany 
- Educational Testing Service 

 

โทรศัพท์,จดหมาย,  
E-mail 
- บันทึกข้อตกลง (MOU) 
- เดินทางศึกษาดูงาน 
- เป็นสถานที่จัดสอบ (ศูนย์สอบ)
การสอบวัดความรู้ TOEFL ITP  
อย่างเป็นทางการ 

- สนับสนุนการเข้าค่ายพัฒนา
ทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
- สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาต่อในต่างประเทศ 
สอบวัดความรู้ TOEFL ITP 
ให้กับคุณครู นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 

- การพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความสนใจด้านกีฬา 
- การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความสนใจศึกษาด้าน
วิชาชีพเฉาะสาขา 
- วัดความรู้ TOEFL ITP ให้กับคุณครู นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_Testing_Service
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 2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)  
  ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment) 
   (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
    สภาพแวดล้อมการแข่งขันของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน การแข่งขันในระดับประเทศกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ที่ต้องมีการพัฒนาขึ้นอีก  

โดยมุ่งการแข่งขันอยู่ในอันดับต้นๆ ในระดับประเทศเม่ือมีการจัดอันดับคู่แข่งของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่มีอันดับสูงกว่า
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คือ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อยู่อันดับที่ 11  ส่วนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อยู่อันดับที่ 26 ในการแข่งขันครั้งนี้ใช้ผลการสอบ O-
NET รางวัลของนักเรียนในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
    ปัจจัยความส าเร็จ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการบริหารจัดการโดยน าพันธกิจลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ สร้างโอกาส
ให้กับนักเรียนได้มีเวทีการแข่งขันทางวิชาการในทุกระดับการแข่งขัน จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ โดยภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ 

   (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
    สภาพแวดล้อมในระดับนานาชาติมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มเอเชีตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ก้าวสู่ความประชาคมอาเซียน

อย่างสมบูรณ์ การจัดการศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ในส่วนของบุคลากรครู โรงเรียนได้เป็นศูนย์
อบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ฝึกอบรมเข้มครูสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรจากสถาบัน บริติช เคานซิล ประเทศไทย  
เป็นวิทยากรหลักถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แก่ครู นับเป็นก้าวส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในการจัดเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานสากล  

   (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
    แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทางการศึกษา 
    โรงเรียนคู่แข่ง คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 อยู่อันดับที่ 11  ของผลการจัดอันดับระดับประเทศ โดยวัดจากผลการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มีชื่อสียงเป็นที่ยอมรับในทุกๆ ด้าน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงน ามาเป็นโรงเรียนคู่แข่ง เพ่ือการพัฒนา 
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 
2558 2559 2560 

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิง

หเสนี) 

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ภาษาไทย 48.75 51.94 55.37 63.73 60.23 70.07 
สังคมฯ 57.82 65.61 60.46 68.32 - - 

ภาษาอังกฤษ 46.06 55.83 47.32 61.25 46.19 58.66 
คณิตศาสตร์ 49.50 60.84 47.02 65.90 47.87 65.25 
วิทยาศาสตร์ 51.68 58.93 44.68 55.00 41.81 51.09 

 
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 
2558 2559 2560 

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ภาษาไทย 61.15 67.52 63.96 70.16 60.33 67.42 
สังคมฯ 44.67 47.51 40.99 47.06 41.25 46.94 

ภาษาอังกฤษ 35.48 48.58 40.77 53.79 43.01 54.13 
คณิตศาสตร์ 37.82 50.26 36.36 51.62 40.22 54.37 
วิทยาศาสตร์ 38.30 43.70 37.06 48.80 38.35 44.77 
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 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านการจัดการศึกษา ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  และด้านทรัพยากรบุคคลของ

โรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัด
การศึกษาต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 

 
ตารางที่ 10 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้านการจัดการ
หลักสูตร 

- คุณภาพหลักสูตรหรือการบริหารจัดการหลักสูตร
ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

- มีการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษหลากหลายแผนการเรียนของโรงเรียน
ท าให้สนองความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่นและสามารถพัฒนา
นักเรียนได้เต็มศักยภาพ 

ด้านการปฏิบัติการ - ระบบสารสนเทศทางการศึกษา มีความซ้ าซ้อนใน
หลายกลุ่มงาน 
- การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศภายใน
โรงเรียนยังไม่ครอบคลุม และทั่วถึง ขาดความ
คล่องตัว  
- ระบบอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพต่ า 

- นักเรียนมีความพร้อม นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
- โรงเรียนมีเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่เพียงพอ 

ด้านทรัพยากรบุคคล - ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ 
- ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
- ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน 

- การเกษียณอายุของครูมีจ านวนมากในแต่ละปีท าให้การถ่ายโอนภาระงาน
บางอย่างยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

- จ านวนหน่วยงานที่มารับบริการยังมีจ านวนน้อย 
ไม่หลากหลาย 

- การให้ความร่วมมือ พร้อมออกบริการให้ความรู้แก่ชุมชนและให้บริการ
สถานที่และสื่ออุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานที่มารับบริการ 

ความท้าทายกลยุทธ์ คือ ผลคะแนนสอบ O – NET ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คู่แข่งขัน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
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 ค. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Improvement System)   
     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้บริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้
กระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  KKW Model และก าหนดระบบปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามวงจร P D C A (Plan–Do-Check-Act) ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้ 
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นระบบและยั่งยืน 
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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 ำเนินงำนตำมโครงกำร/กจิกรรม 

 
 Input 

 
Process 

 

Output 

 
Outcome 

 

การพฒันานกัเรียน/องคก์ร 

 

คุณภาพนกัเรียน/องคก์ร 

การก ากบั/นิเทศติดตาม 

 การตรวจสอบ 
สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน การวดัและประเมินผล 

KKW Model 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนและกระบวนการ 

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
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กระบวนการการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 
1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 โรงเรียนวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้วยหลักการของ PDCA โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า ระดับทุกกลุ่มงาน คณะกรรมการบริ
หารโรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในเขตและนอก
เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของโรงเรียนและผู้น าองค์กรท้องถิ่น ในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียนในการด าเนินการจัดท ากลยุทธ์  
 จากการศึกษาข้อมูลการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาการวิเคราะห์ภารกิจ และผู้เรียนแล้วนั้น จึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มทั้งภายนอก ภายใน และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดทิศทางของสถานศึกษา สร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย และน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

      1.1 จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ 
      1.2 ให้ความรู้แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
      1.3 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน 
      1.4 ศึกษาสภาพขององค์กรและจัดท าภาพรวมของโรงเรียน 
      1.5 ศึกษาแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานสากล 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
      2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก -โอกาส , อุปสรรค 
  2.2 สภาพแวดล้อมภายใน -จุดแข็ง , จุดอ่อน 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมต้องครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา ท าให้มีข้อ มูลใน         

การก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของสถานศึกษา และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด  กลยุทธ์ที่มุ่ง
เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของสถานศึกษาให้มีน้อยที่สุดภายใต้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนั้นจะต้องวิเคราะห์ทั้ง สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
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 3. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (O, T: โอกาส-อุปสรรค) 

  ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษานั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมทั้งในและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O- Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกโรงเรียนปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด าเนินการของโรงเรียนในระดับสูง และโรงเรียนสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้องค์กรเข็มแข็งข้ึนได้ 

  อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกโรงเรียน ปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมต่อโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพของโรงเรียนให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบต่างๆ ได้ 

 4. การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (O, W : จุดแข็ง-  จุดอ่อน ) 
  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในสถานศึกษา ทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุ

จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษาแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือ การบริหารที่ครอบค ลุมทุกด้านทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาด้วย 

  จุดแข็งของสถานศึกษา(S -Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในสถานศึกษานั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในสถานศึกษาที่เป็นข้อ
ได้เปรียบหรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาควรน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งของสถานศึกษา 

  จุดอ่อนของสถานศึกษา(W - Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในสถานศึกษานั้น ๆ เอง
ว่าปัจจัยภายในสถานศึกษาที่เป็นจุดด้อยข้อเสียเปรียบของสถานศึกษาที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

      จากการใช้เทคนิค SWOT Analysisในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนแล้วประมวลผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์น าไป
เป็นแนวทางก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 ซึ่งเป็นกรอบวางแผนระยะกลาง ทั้งนี้โรงเรียนได้สื่อสารและ
ถ่ายทอดทิศทางของโรงเรียนให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงโดยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนดังนี้ 
 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  ผลการวิเคราะห์พบว่ามีท้ังโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 
  1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมด้านนี้มีโอกาสที่ดี เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า องค์กรท้องถิ่นพร้อมให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนศรัทธาและมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียน จึงท าให้โรงเรียนมีอัตราการแข่ งขันในการสมัครเข้าเรียนสูง 
เป็นโรงเรียนยอดนิยม เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งเหมาะสมอยู่ใจกลางเมืองที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน การให้บริการชุมชน และการคมนาคม สะดวก มี
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ความปลอดภัยสูง ชุมชนรอบโรงเรียนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในการบริหารการจัดการศึกษา แต่ก็มีอุปสรรคจา กปัญหาชุมชนเมือง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เช่นปัญหาอบายมุข ปัญหาจราจร ปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นต้น 

  2. ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนด้านนี้ท าให้โรงเรียนมีทั้งโอกาสและอุปสรรค นักเรียนบางส่วนมี
ในการใช้บริการเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีในการศึกษาค้นคว้า แต่อีกด้านหนึ่งการมีแหล่งประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์
ของผู้เรียนด้วย 

  3. ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในฐานะเมืองศูนย์กลางของภาคอีสาน ความเจริญของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีช่องทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย แต่ก็มีผู้ปกครองบางส่วน
ยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ท าให้มีฐานะยากจนปรากฎอยู่เช่นกัน 

   4. ด้านการเมืองและกฎหมาย การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 นโยบายรัฐบาลที่มีความมุ่งหวังจะปฏิรูปการศึกษา เป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน การปฏิรูปการเมืองท าให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในขณะที่น โยบายการจัด
การศึกษาของรัฐบาลบางเรื่องทีโรงเรียนต้องด าเนินการก่อให้เกิดภาระงานมาก และเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

 6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
  ผลการวิเคราะห์พบว่ามีท้ังจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ดังนี้ 
  1. ด้านโครงสร้าง เป็นจุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนแบบกระจายอ านาจ มองภาระงานตามกรอบการบริหาร

โรงเรียนนิติบุคคลก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม  มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถและสมรร ถนะของ
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด รวมทั้งฝ่ายบริหารมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการบางเรื่องทั้งระยะยาวหรือระยะสั้นได้ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาพัฒนาก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี  

  2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน เป็นจุดแข็งของโรงเรียนอีกด้านหนึ่ง คือการให้บริการทางการศึกษานักเรียน
กลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนที่บริการตามสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันในทางการศึกษาได้ทั่วถึงครอบคลุมในเขตพ้ืนที่บริการได้เป็นอย่างดี มีการจัดหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษหลากหลายแผนการเรียนของโรงเรียน ท าให้สนองความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่นและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ และส่งผลถึงการเป็นโรงเรียน
เป็นยอดนิยม และมีอัตราการแข่งขันสูง และการที่นักเรียนทุกคนต้องท าประกันชีวิตท าให้การจัดการในด้านความปลอดภัยของผู้เรียนมีมาตรฐานดีขึ้น 

  3. ด้านบุคลากร  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน เป็นครูมืออาชีพได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะและมีจิตวิทยาในการปฏิบัติหน้ าที่การสอนได้อย่างดี มีวิทย



แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนปีการศึกษา พ.ศ. 2562    21 
  
ฐานะช านาญการพิเศษเป็นส่วนใหญ่ มีประสบการณ์สูงในการสอน แต่จุดอ่อนด้านบุคลากรคือการเกษียณอายุของครูมีจ านวนมากในแต่ละปีท าให้การถ่ ายโอนภาระงาน
บางอย่างยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน เป็นจุดแข็งของโรงเรียน ที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณเพียงพอและมีการใช้งบประมาณอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีงบประมาณ ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้การพัฒนางาน
ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โรงเรียนมี
เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการใช้ประกอบการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

  6. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์และมีมนุษย์สัมพันธ์ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีระบบการวางแผนและการด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานในโรงเ รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีผลท าให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ภายในโรงเรียนยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ส่งผลให้การประสานงานภายในขาดความคล่องตัว การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ยังมีการใช้ เครื่องมือในการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ยังไม่หลากหลาย จึงมีผลให้ข้อมูลในการประเมินไม่ครอบคลุม 
 
2. กระบวนการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  

 กระบวนการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์โรงเรียนได้วางระบบติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีผู้รับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจนวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งล าดับขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์ 
คือ 

 1. ก าหนดเป้าหมายที่จะไปให้ถึง เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์โรงเรียนเพ่ือเป็นเป้าหมายในการบริการจัดการในโรงเรียนให้บรรลุวิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ที่ก าหนด 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยและประเมินสภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ด้วยเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสม  โดยการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน เ พ่ือรู้จุดแข็งและ
จุดอ่อนของการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน เพ่ือรู้คู่แข่ง หรือโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต 
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 3.  หาทางเลือกกลยุทธ์ที่เป็นโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากที่สุดเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือน ากลยุทธ์ไปการวางแผนปฏิบัติ การประจ าปี ซึ่งมี
การก าหนดวิธีการ ระยะเวลาและเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการโครงการ /กิจกรรมให้บรรลุผลสนองตอบวิสัยทัศน์แ ละเป้าประสงค์ 

 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ บรรลุเป้าหมายเพียงใดซึ่งเป็นการตรวจส อบ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว หากพบว่ามีความล้มเหลวหรือบรรลุผลตามเป้าหมาย ก็จะปรับปรุง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่อไป  

 5. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน เป็นการวางแผนคู่ขนาน กับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเตรียมการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษา และประเมินผลควบคู่กับการด าเนินการตามแผนปฏิ บัติการ  นิเทศ 
ติดตาม มีการประเมินสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป  
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กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จและจดุเน้นปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 
วิสัยทัศน ์
 “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องบริบทสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลก” 
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 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่าง

ยั่งยืน 
 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 5. จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA 
 7 . พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1 . ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บน

พ้ืนฐานความเป็นไทยสอดรับกับบริบทสังคมโลก 
 2 . ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
 3 . โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 4 . โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 5 . โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวและพัฒนาการของนักเรียน  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนา
นักเรียนอย่างรอบด้าน 
 6 . โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA 
 7 . โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 8 . โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
จุดเน้น 
 1 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  
 2 . นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 3 . นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่  คือทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา  
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5 . นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านวิชาการ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 6 . หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
 7 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 8 . การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหารOBECQA 
 9 . มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

 11. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
  
กลยุทธ ์
 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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 2. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
เหมาะสมโดยบูรณาการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA 
 5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย พอเพียง และมีคุณภาพต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 7. พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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ส่วนที่ 3  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย 
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ปีการศึกษา 2562 
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1. เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนภาครัฐ 
 รัฐสนับสนุนค่าจัดการศึกษารายหัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวละ 3,216 บาท/คน/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,616 บาท /คน/ปี ค านวณประมาณการ
ได้ดังนี้ 

 
ประมาณการจ านวนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตราอุดหนุน ประมาณการรายรับ อัตราอุดหนุน 
ประมาณการ
รายรับ 

ม.1 675 1,750 1,181,250 1,466 989,550 
ม.2 706 1,750 1,235,500 1,466 1,034,996 
ม.3 719 1,750 1,258,250 1,466 1,054,054 
ม.4 765 1,900 1,453,500 1,716 1,312,740 
ม.5 833 1,900 1,582,700 1,716 1,429,428 
ม.6 795 1,900 1,510,500 1,716 1,364,220 
รวม 4,493 รวม 8,221,700 รวม 7,184,988 

  รวมทั้งสิ้น 15,406,688 
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2. เงินงบประมาณประเภทเงินบ ารุงการศึกษา 
 2.1 งบประมาณห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

ประมาณการจ านวนนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนคู่ขนาน 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา ประมาณการรายรับ 
จ านวน

นักเรียน อัตรา 
ประมาณการ
รายรับ 

ม.1 72 12,000 864,000 90 12,000 1,080,000 
ม.2 72 12,000 864,000 84 12,000 1,008,000 
ม.3 64 12,000 768,000 86 12,000 1,032,000 
ม.4 60 14,000 840,000 60 14,000 840,000 
ม.5 60 14,000 840,000 90 14,000 1,260,000 
ม.6 60 14,000 840,000 91 14,000 1,274,000 
รวม 388  5,016,000 501  6,494,000 

  
รวม

ทั้งสิ้น 11,510,000 
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 2.2 งบประมาณโครงการห้องเรียนเศษ EP 
 

ประมาณการจ านวนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตราอุดหนุน ประมาณการรายรับ อัตราอุดหนุน 
ประมาณการ
รายรับ 

ม.1 90 35,000 3,150,000 35,000 3,150,000 
ม.2 93 35,000 3,255,000 35,000 3,255,000 
ม.3 92 35,000 3,220,000 35,000 3,220,000 
ม.4 90 35,000 3,150,000 35,000 3,150,000 
ม.5 83 35,000 2,905,000 35,000 2,905,000 
ม.6 87 35,000 3,045,000 35,000 3,045,000 
รวม 535  18,725,000  18,725,000 

  รวมทั้งสิ้น 37,450,000 
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 2.3 งบประมาณค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (Native Speaker) 

    
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 

ม.1 585                700                 409,500  
ม.2 613                700                 429,100  
ม.3 627                700                 438,900  
ม.4 675                700                 472,500  
ม.5 750                700                 525,000  
ม.6 708                700                 495,600  
รวม 3,958               2,770,600  
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 2.4 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิตอล 

 
ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดิจิตอล 

 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 

ม.1 675                300                 202,500  
ม.2 706                300                 211,800  
ม.3 719                300                 215,700  
ม.4 765                300                 229,500  
ม.5 833                300                 249,900  
ม.6 795                300                 238,500  
รวม 4,493               1,347,900  
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 2.5 งบประมาณบ ารุงการศึกษาสมทบการบริหารทั่วไป ได้แก่ค่าปฐมนิเทศและคู่มือนักเรียน ค่าจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน ค่าวารสารโรงเรียน ค่าประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ และค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 
ค่าจัดประชุมผู้ปกครอง/คู่มือนักเรียน 

 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท) ประมาณการรายรับ 

ม.1 675 400 270,000 
ม.2 706 400 282,400 
ม.3 719 400 287,600 
ม.4 765 400 306,000 
ม.5 833 400 333,200 
ม.6 795 400 318,000 
รวม 4,493  1,797,200 

 
ค่าจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1 675                100                  67,500  
ม.2 706                  -                          -    
ม.3 719                  -                          -    
ม.4 765                100                  67,500  
ม.5 833                  -                          -    
ม.6 795                  -                          -    
รวม 4,493                  144,000  
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ค่าวารสารโรงเรียน 
    

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1 675 200 135,000 
ม.2 706 200 141,200 
ม.3 719 200 143,800 
ม.4 765 200 153,000 
ม.5 833 200 166,600 
ม.6 795 200 159,000 
รวม 4,493  898,600 

 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

    
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 

ม.1 675 200 135,000 
ม.2 706 200 141,200 
ม.3 719 200 143,800 
ม.4 765 200 153,000 
ม.5 833 200 166,600 
ม.6 795 200 159,000 
รวม 4,493  898,600 
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ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
     

ระดับชั้น  จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1  585 800 468,000 
ม.2  613 800 490,400 
ม.3  627 800 501,600 
ม.4  675 800 540,000 
ม.5  750 800 600,000 
ม.6  708 800 566,400 
รวม  3,958  3,166,400 

     
ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ระดับชั้น  จ านวนนักเรียน อัตรา(บาท)/ปี ประมาณการรายรับ 
ม.1  585                   800  468,000 
ม.2  613                   800  490,400 
ม.3  627                   800  501,600 
ม.4  675                   800  540,000 
ม.5  750                   800  600,000 
ม.6  708                   800  566,400 
รวม  3,958   3,166,400 
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เงินแรกเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP 
    

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน อัตรา(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 6225  
 

ประเภทเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
เงิน บกศ. เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ 

1.เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
2.เงินงบประมาณโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
3.เงินงบประมาณโครงการห้องเรียนพิเศษ EP 
4.เงินงบประมาณค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (Native Speaker) 
5.เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิตอล 
6.เงินงบประมาณค่าจัดปฐมนิเทศและคู่มือนักเรียน 
7.เงินงบประมาณค่าจัดท าบัตรประตัวนักเรียน 
8.เงินงบประมาณค่าจัดท าวารสารโรงเรียน 
9.เงินงบประมาณค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
10.เงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
11.เงินงบประมาณค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศกึษา 
12.เงินงบประมาณแรกเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP 

 
11,510,000 
37,450,000 
2,770,600 
1,347,900 
1,797,200 
144,000 
898,600 
898,600 

3,166,400 
3,166,400 
8,100,000 

15,406,688 
 

 15,406,688 
11,510,000 
37,450,000 
2,770,600 
1,347,900 
1,797,200 
144,000 
898,600 
898,600 

3,166,400 
3,166,400 
8,100,000 

รวม 71,249,700 15,406,688  86,656,388 
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ส่วนที่ 4 

สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
จ าแนกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 ประเภทงานประจ า  
ตอนที่ 2 ประเภทโครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนกลยุทธ์   
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ตอนที่ 1 ประเภทงานประจ า 
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1.กลุ่มอ านวยการ 
งาน/โครงการ 

เป้าหมาย/ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./
งบอ่ืนๆ 

 

1. งานส านักงานกลุ่มอ านวยการ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ส านักงาน 20 รายการ 

-ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
10รายการ 

136,000  ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 

รวม 136,000  
2. งานเลขานุการผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 
-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ

ส านักงาน 20 รายการ 
-จัดท าเกียรติบัตร 

46,000  
 

ตลอดปี งานเลขานุการ
อ านวยการ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 รวม 46,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน

ย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./
งบอ่ืนๆ 

 

3. งานปฏิคม วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุงาน
ปฏิคม 7 รายการ 

 

20,000  ตลอดปี งานปฏิคม 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 รวม 20,000  

4. งานพยาบาล ความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการพยาบาลใน
โรงเรียนในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ85 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ส านักงาน 10 รายการ 

8,000  ตลอดปี งานพยาบาล 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 

-จัดซื้อจัดจ้างยาและ
เวชภัณฑ์ 70 รายการ 

50,000  

-กิจกรรมควบคุมและ
ป้องกันโรค 

5,000  

-ค่าจ้างซักรีด 5,000  

รวม 68,000  
5. งานยานพาหนะ มีวัสดุอุปกรณ์ดูแล

รถยนต์ตลอดปี 
-จัดซื้อวัสดุในการดูแล

ยานพาหนะ 10 รายการ 
20,000  ตลอดปี งานยานพาหนะ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 รวม 20,000  

  



แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนปีการศึกษา พ.ศ. 2562    41 
  

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./
งบอ่ืนๆ 

 

6. งานประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน  
-จัดท าสมุดโทรศัพท์ 
-ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเสียง 5 

รายการ 

10,000 
12,000 
30,000 

 ตลอดปี งานประชาสัมพันธ์ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 

รวม 52,000  
7.งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 
-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน 

20 รายการ 
15,000  ตลอดปี ฝ่ายอาคารสถานที่ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมวันส าคัญ 

50,000  

-จัดซื้อและซ่อมแซมโต๊ะเก้าอ้ี 50,000  

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

127,940  

รวม 242,940  

8.งานโรงเรียนอุปถัมป์
(ครอบครัวอุปถัมภ์) 

จัดระบบบริการ
นักเรียนอุปถัมภ์จ านวน 5 
คน 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรม 7 รายการ 

-จัดซ่อมครุภัณฑ์ 1 รายการ 

10,000   -งานโรงเรียน
อุปถัมภ์ 

-กลุ่มอ านวยการ 
รวม 10,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน

ย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./
งบอ่ืนๆ 

 

9. งานสัมพันธ์ชุมชน วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ส านักงาน 29 รายการ 

29,920  ตลอดปี ฝ่ายสัมพันธ์
ชุมชน สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 รวม 29,920  

10.งานสร้างเสริมวัฒนธรรม
องค์กรขอนแก่นวิทยายน 

ความภาคภูมิใจของ
ครูต่อองค์กรในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 85 

-จัดกิจกรรมชุมชนและวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

-จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่ 

-จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา 

55,000 
 

40,000 
20,000 

 ตลอดปี ฝ่ายสัมพันธ์
ชุมชน 

กลุ่มอ านวยการ สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 

รวม 115,000  
11.งานโภชนาการ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปี 
-จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
-กิจกรรม อย. น้อย 
-อบรมให้ความรู้

ผู้ประกอบการ 
-ปรับปรุงห้องอาหารครู 

4,000 
10,000 
3,000 

 
 

 
 
 
งบอ่ืนๆ 
30,000 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

รวม 17,000  
 
 
 



แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนปีการศึกษา พ.ศ. 2562    43 
  

งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน

ย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

12. งานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจต่อ
ระบบบริการน้ าดื่ม ไฟฟ้า 
ประปา และครุภัณฑ์ใน
โรงเรียนในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ85 

-จัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บ ารุงระบบน้ าดื่มนักเรียน 

100,000  ตลอดปี ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

กลุ่มอ านวยการ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 

-จัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บ ารุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 

200,000  

-จัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บ ารุงระบบประปาโรงเรียน 

100,000  

-จัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์และซ่อมแซม
อาคารเรียน  

600,000 
 

 

จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบ ารุง
สวนหย่อม สนามกีฬา และ
สภาพแวดล้อมทั่วไป 

200,000  

รวม 1,200,000  
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2.กลุ่มกิจการนักเรียน 
งาน/โครงการ 

เป้าหมาย/ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./
งบอ่ืนๆ 

1. งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ถึงประสงค์
ของนักเรียน 

นักเรียนเข้าร่วม
โครงการร้อยละ
100 

-จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ า
สัปดาห์ 

36,000  
 
 
 
 
 
 

 

ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

-จัดกิจกรรมธนาคารความดี 40,000 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1 

-จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 4,000 

-จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 40,000 
-กิจกรรมท าบุญตักบาตรเข้าพรรษา 3,000 
-กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 15,000 
-กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 15,000 
-กิจกรรมพัฒนาระบบจราจรภายใน

โรงเรียน 
17,000 

-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ม.6 30,000 
-กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ

สภานักเรียน 
57,500 

-กิจกรรมนักเรียนแสดงมุทิตาจิตครู
เกษียณ 

10,000 50,000 
งบอ่ืนๆ 

รวม 267,000 50,000 
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบอุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับ
การดูและและ
พัฒนาตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร้อยละ 100 

-จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 71,500  ตลอดปี 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1 

-จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ม.1-ม.6 (classroom  
meeting) 

70,500  

-จัดพิมพ์เอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

68,000  

-การจัดประชุมผู้ปกครองและจัดท า
คู่มือนักเรียน 

 1,797,200 
บกศ. 

-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 10,000  

-กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

4,500  

-จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  144,000 
บกศ. 

-จัดระบบดิจิตอลดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 1,347,900 
บกศ. 

-จัดระบบประกันอุบัติเหตุหมู่  898,200 
บกศ. 

รวม ,422 500 4,187,300 
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ บกศ./
งบอ่ืนๆ 

บกศ./งบอ่ืนๆ 

งบอุดหนุน บกศ./
งบอ่ืนๆ 

3. ส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน การจัดซื้อ จัดจ้างและ
ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 30 
รายการ 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน 
20 รายการ 

-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 
13 รายการ 

121,787 
 

20,000 

 ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นักเรียน สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1 

รวม 141,787 
4. งานโครงการโรงเรียนสีขาว นักเรียนเข้าร่วม

โครงการร้อยละ100 
-จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 16,000  ตลอดปี กลุ่มกิจการ

นักเรียน สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1 

-กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 5,000 
-จัดกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด

และอบายมุข 
15,000 

รวม 36,000 
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3. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
งาน/โครงการ 

เป้าหมาย/ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

1.งานส านักงานกลุ่ม
แผนงานและงบประมาณ 

-จัดซื้อจัดจ้าง
และซ่อมบ ารุง
วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 32 
รายการ และ
จัดซื้อจัดจ้างการ
ด าเนินประจ า 2 
รายการ 

-จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 20 รายการ 36,254  บกศ. กลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ -ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 4 

รายการ 
15,000  

สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน มาตรฐาน
ที่ 2  

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบริหารความเสี่ยง  5,000  
-จัดซื้อจัดจ้างการบันทึกข้อมูลรายบุคคลของ

นักเรียน 
80,000  

-งานบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 2,000,000  บกศ.
สมทบค่าสาธา

ฯ 
3,166,400  

-งานบริหารงบส่วนกลางจากโครงการEP
และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (ใช้จ่ายตามมติคณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีน) 

             

2,327,200  
 

-งานบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

500,000  

-งานบริหารค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรบัอากาศ 600,000  
-งานบริหารซ่อมบ ารุงรถยนต์และเชื้อเพลิง

รถยนต ์
500,000  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ 

1.งานส านักงานกลุ่ม
แผนงานและงบประมาณ 
(ต่อ) 

 -ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 650,150 บกศ. 
3,166,400 

  

-งานบริหารเงินงบประมาณกองทุน EP 
(งบกองทุนEPใช้ตามมติคณะกรรมการบรหิาร
โครงการEP) 

 บกศ. 
8,100,000 

รวม 4,486,404 18,416,800 
2.งานการเงินและบัญชี -จัดซื้อจัดจ้าง

และซ่อมบ ารุง
วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 21 
รายการ 

-จัดซื้อวัสดุส านักงาน 14 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 7 

รายการ 

120,790  ตลอดปี งานบริหาร
การเงิน สอดคล้องมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน มาตรฐาน
ที่ 2  

รวม 120,790  

3.งานพัสดุและบริหาร
สินทรัพย์ 

-จัดซื้อจัดจ้าง
และซ่อมบ ารุง
วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 24 
รายการ 

-จัดซื้อวัสดุส านักงาน 20 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 4 

รายการ 

145,210 
 
 

 ตลอดปี งานบริหาร
สินทรัพย์ 

สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน มาตรฐาน
ที่ 2  

รวม 145,210  
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งาน/โครงการ 
เป้าหมาย/ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม/งานย่อย 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

4.งานฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-จัดซื้อจัดจ้าง
และซ่อมบ ารุง
วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 28 
รายการ 

และจัดซื้อจัด
จ้างการ
ด าเนินงานประจ า
ด้าน ต่าง ๆ 6 
รายการ 

-จัดซื้อวัสดุส านักงาน 20 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 6 

รายการ 

39,060  ตลอดปี ฝ่ายวางแผน
และประกัน

คุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2  

-จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
150 เล่ม 

15,000  

-จัดจ้างจัดท ารายงานประจ าปี 
700 เล่ม 

75,000  

 -จัดพิมพ์แผนกลยุทธ์ 200 เล่ม 10,000  
 

รวม 
 

139,060 
 

 
 



แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนปีการศึกษา พ.ศ. 2562    50 
  

4. กลุ่มวิชาการ  
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
1. งานโครงการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเกินกว่า
ร้อยละ 98  

-จัดซื้อวัสดุส านักงานบริการครู  900,000 ตลอดปี โครงการ EP 
กลุ่มวิชาการ -ค่าจ้างครู  23,500,000 

-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทั่วไป  700,000 

สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน มาตรฐาน
ที่ 1และ3 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บริการห้องสมุด  250,000 

-จัดซื้อจัดจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

 850,000 

-จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่  856,000 

-ค่าเช่าLease Line  200,000 

-ค่าโทรศัพท์และการสื่อสาร  20,000 

-จัดซื้อจัดจ้างงานธุรการและเอกสาร  350,000 
-สบทบค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน  1,000,000 

-จัดกิจกรรมMOU และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับต่างประเทศ 

 1,300,000 

-งบการบริหารส่วนกลาง  7,574,200 
รวม  37,450,000 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

2. งานกิจกรรมวิชาการ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร้อยละ 100 

-จัดนิทรรศการวัน
พระราชทานนาม 

100,000   กลุ่มวิชาการ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-งานกิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

500,000  

-งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 250,000  

-งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

200,000  

-งานสร้างขวัญและก าลังใจ
นักเรียนประสบความส าเร็จ 
ในการเรียน 

100,000  

-งานอบรมสัมมนา ไป
ราชการด้านการเรียนการสอน 

200,000  

-งานจัดท าวารสารโรงเรียน  898,600 
บกศ. 

รวม 1,350,000 898,600 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

3. งานบริหารการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 

-ครูจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 

-การจัดท าหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือครู 

70,000  ตลอดปี กลุ่มวิชาการ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-การจัดตารางเรียน
ตารางสอน 

 

5,000  

-การด าเนินการนิเทศ
ภายใน 

 

5,000  

-การจัดการเรียนการสอน
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

50,000  

-การวิจัยในชั้นเรียน 
 

50,000  

รวม 180,000  
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

4. งานส านักงานกลุ่มวิชาการ วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการ
บริการการเรียน
การสอนและการ
วัดผลประเมินผล
ตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน 70 
รายการ 

-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 20 
รายการ 

-งานประสานงานวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

-ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 
-จัดซื้อกระดาษและหมึกอัดส าเนา 

200 รายการ 

2,070,000  ตลอดปี กลุ่มวิชาการ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 2 

รวม 2,070,000  
5. งานทะเบียนและวัดผล วัสดุอุปกรณ์

เพียงพอในการ
บริการตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน
ทะเบียน 24 รายการ 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงานวัดผล 
27 รายการ 

140,000 
 

175,000 
 

 ตลอดปี ฝ่ายทะเบียน
และวัดผล สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

รวม 315,000  
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

6. งานห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการบริการ
ตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน  
-จัดซื้อจัดจ้างหนังสือและ

สิ่งพิมพ์ 
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์

ส านักงาน 20 รายการ 

94,190  ตลอดปี งานห้องสมุด 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

รวม 94,190  
7.งานคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี 
ความพึงพอใจต่อ

ระบบอินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียนในระดับดีข้ึนไป
เกินกว่าร้อยละ 85 

-ค่าเช่าลีดไลน์ 
-ค่าเช่าระบบป้องกัน 

 
50,000 

400,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี งาน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 รวม 50,000 400,000 

8. งานโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการบริการ
ตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน  
-ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ  
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์

ส านักงาน  

50,000  ตลอดปี งาน
โสตทัศนูปกรณ์ สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

 
รวม 50,000  
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

9. งานโยธวาทิต วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ในการบริการตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 30 
รายการ 

-ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
4 รายการ 

-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์โยธวาฑิต 20 รายการ 

 

60,000  ตลอดปี งานโยธวาทิต 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

รวม 60,000  
10.งานศูนย์ครอบครัวพอเพียง มีวัสดุอุปกรณ์

เพียงพอใช้งานและ
บริการตลอดปี 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน  
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน  

50,000  ตลอดปี กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 รวม 50,000  
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4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 50 รายการ 

60,000   
ตลอดปี 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

-ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์กลุ่มสาระ 
20 รายการ 

50,000 96,000 
บกศ. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา 

50,000 90,000 
บกศ. 

-งานจัดการเรยีนการสอนตาม
หลักสตูรพัฒนาจดุเน้นสู่
มาตรฐานสากล 

140,000 100,000 
บกศ. 

-กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร ์

40,000  

-กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

35,000  

รวม 375,000 286,000 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

2.งานกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรมการ
ปฏิบัติการทดลอง (Lab 
ม.ข.) 

-นักเรียนโครงการพิเศษวิทย์คณิต
ชั้น   ม.5 เข้ารว่มกิจกรรมร้อยละ100 

-นักเรียนร้อยละ100 ผ่านการ
ประเมินการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

 150,000 
บกศ. 

 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรมค่ายสถานี
ทดลองสะแกราช            
จ.โคราช 

-นักเรียนโครงการพิเศษวิทย์คณิต
ชั้น ม.1 เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ100 

-นักเรียนร้อยละ100 ผ่านการ
ประเมินการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

 350,000 
บกศ. 

  

-กิจกรรมค่าย
มหาวิทยาลัยมหิดลและ
นิเวศทางทะเล 

-นักเรียนโครงการพิเศษวิทย์คณิต
ชั้น ม.4 เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ100 

-นักเรียนร้อยละ100 ผ่านการ
ประเมินการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

 600,000 
บกศ. 

 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรมศูนย์ สอวน. ประสานงานการ
ด าเนินงานศูนย์ สอวน. 

 ใช้งบ
โครงการ 

 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรม the best 
of science 

-จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 ใช้งบ
โครงการ 

 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

รวม  1,100,000   
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4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรคณิตศาสตร์โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 13 รายการ 

100,000  ตลอดปี กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์กลุ่ม
สาระ20 รายการ 

30,000  

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-กิจกรรมKKW Math 
TopTen 

 งบ
โครงการ 

-กิจกรรมESAN Math 
Top Ten 

 งบ
โครงการ 

-กิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาการคณิตศาสตร์ 

56,000 200,000 
บกศ. 

รวม 186,000 200,000 
บกศ. 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนปีการศึกษา พ.ศ. 2562    59 
  

4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรภาษาต่างประเทศโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับ
จัดการเรียนการสอน
และการบริการตลอด
ปี 

2.มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเสริมหลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 16 รายการ 

40,000  ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

-จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียน
การสอน 

60,000  

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
วิชาการทางภาษาอังกฤษ 

50,000  

-กิจกรรมนิทรรศการภาษา
นานาชาติ 

20,000  

-กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาต่างประเทศ 

10,000  

-กิจกรรมสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับครู 

10,000  

-กิจกรรมสอบ  
English Proficiency Test 

- - 

รวม 190,000  
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

2. งานโครงการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของ
ภาษา 

นักเรียนได้เรียน
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของ
ภาษาร้อยละ 70 

-ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
-จัดการเรียนการสอน 
-จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
-พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

 3,140,200 
บกศ. 

 

ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 รวม  3,140,200  
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4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 24 รายการ 

25,000  ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์กลุ่ม
สาร10 รายการ 

10,000  

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการทางภาษาไทย 

 งบ
วิชาการ 

-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 35,000  
-กิจกรรมวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
35,000 

 
 

-แข่งขันต่ออักษรภาษาไทย 
-แข่งขันอ่านธนชาติ 
-แข่งขันสารานุกรม 
-แข่งขันเพชรยอดกุฎ 
-สอบแข่งขันเพชร

ภาษาไทย 

40,000 
15,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 

รวม 190,000  
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

2. งานโครงการรักการอ่าน นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมรักการอ่านและ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 100 

-จัดท าแผนกิจกรรมรักการ
อ่าน 

-จัดกิจกรรมตามแผน 
-ประเมินผลการจัด

กิจกรรม 
-พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ส่ง

เกริมกิจกรรมรักการอ่าน 

80,000  ตลอดปี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

รวม 80,000  
3. งานห้องสมุด Easy Library วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ

ส าหรับการบริการตลอดปี 
-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 

15 รายการ 
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 10 

รายการ 
-จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ 

วารสาร และสิ่งพิมพ์  100 
รายการ 

203,000  ตลอดปี งานห้องสมุด 
Easy Library สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

รวม 203,000  
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4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 27 รายการ 

55,000  ตลอดปี กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์กลุ่ม
สาระ20 รายการ 

5,000  

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-กิจกรรมศูนย์ สอวน.
ภูมิศาสตร์ 

8,000  

-กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 
สังคมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชา 

60,000  

-กิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา และการเรียน
ธรรมศึกษา 

8,000  

รวม 136,000  
2. งานห้องสมุด Easy SOC วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ

ส าหรับการบริการตลอดปี 
-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 

15 รายการ 
-จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ 

วารสาร และสิ่งพิมพ์  40 
รายการ 

57,000  ตลอดปี งานห้องสมุด 
Easy SOC สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

รวม 57,000  
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4.6 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 15 รายการ 

28,237  ตลอดปี กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา 20 รายการ 

91,000  

-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
โรคเอดส์ 

10,000  

-กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

200,000  

-ซ่อมครุภัณฑ์กลุ่มสาระ 8 
รายการ 

3,495  

-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

 งบ
วิชาการ 

-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ปัญหาทางเพศฯ 

10,000  
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ต่อ) 

 -กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านปัญหาการกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

10,000    

-กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 10,000  
-กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

อุบัติเหตุ 
10,000  

รวม 372,732  
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4.7 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 26รายการ 

12,000  ตลอดปี กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี -ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์กลุ่ม

สาระ16รายการ 
60,000  

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-ซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 

 งบกลาง 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา 3 รายการ 

100,000  

-กิจกรรมแข่งขัน E-sport 6,500  

รวม 178,500  
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4.8 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรศิลปศึกษาโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 26 รายการ 

15,000  ตลอดปี กลุ่มสาระศิลปะ 

-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์กลุ่ม
สาระ5 รายการ 

20,000  

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานที่ 1และ3 

-จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 25
รายการ 

35,000  

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอน 

42,500  

-กิจกรรมส่งเสริมความ 
สามารถพิเศษการขับร้องเพลง 

30,000  

-กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 งบ
วิชาการ 

รวม 142,500  
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4.9 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 17 รายการ 

39,500  ตลอดปี กลุ่มงาน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

และนักศึกษาวิชาทหาร 
20,000  

-กิจกรรมอบรมลูกเสือ-
เนตรนารีกองพิเศษ 

40,000  

-กิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์
สังคม 

40,000  

-กิจกรรมอบรมครู
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้
ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

10,000 10,000 

รวม 149,500 10,000 
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4.10 กลุ่มงานแนะแนว 
กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรงานแนะแนวโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1.วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการตลอดปี 

2.มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริม
หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 20รายการ 

40,000  ตลอดปี กลุ่มงานแนะ
แนว 

 -กิจกรรมบริการแนะแนว 
5บริการ 

30,000  

-กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

35,000  

-กิจกรมอบรมเพ่ือนที่
ปรึกษา 

30,000  

รวม 135,000  
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ตอนที่ 2 ประเภทโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนกล
ยุทธ์และจุดเน้นปีการศึกษา 2562 
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กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมฟิสิกส์
สัประยุทธ์ 
- กิจกรรมSTEM ศึกษา 
- กิจกรรมอบรมครูสเต็ม
ศึกษา 

1.นักเรียนโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศวิทย์-คณิตเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ100 

2.ครูมีความสามารถในการ
สอนสเต็มศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

 150,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 

  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
480 คน 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ    
ร้อยละ100 

 
 

 50,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบ
อื่นๆ 

 

3. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ทักษะชีวิต นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ ม.
5 
- กิจกรรมประชุมวิชาการ 
ม.6 

- ได้จัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
- ครูนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 400,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

4. โครงการสอนเสริมวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ 

- กิจกรรมสอนเสริมเติม
เต็มความรู้นักเรียน ม.3 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้
เติมเต็มความรู้เพ่ิมเติม ร้อย
ละ 100 

 600,000 
บกศ. 

 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

5. โครงการทดสอบ TOFEL ITP - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ม.3 , ม.6 

- ได้จัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
 

 200,000 
บกศ. 

 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาส าหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทย์-คณิต 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
ม.ต้นระดับละ4ห้องเรียน  
ม.ปลายระดับละ 4 
ห้องเรียน 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษาเพ่ิมเติมร้อยละ 100 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารได้ร้อยละ100 

 

 1,002,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

7. โครงการพัฒนาวิชาการทาง
คณิตศาสตร์นักเรียนกิฟวิทย์-คณิต
และคู่ขนาน  

- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดร้อย
ละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เตรียมความพร้อมและเติมความรู้
ทักษะกระบวนการวิทย์-คณิต ม.1และ 
ม.4 

 

 390,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมสอนเสริม ม.1,2,3 
 

 360,000 
บกศ. 

- กิจกรรมค่ายส่งเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ระดับ ม.2 

 600,000 
บกศ. 

- กิจกรรมติวเข้มเพ่ือศึกษาต่อ 
ระดับ ม.5 

 500,000 
บกศ. 

- กิจกรรมติวเข้มเพ่ือศึกษาต่อ 
ระดับ ม.6 

 400,000 
บกศ. 

- จัดหาสื่อการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ 

 

 100,000 
บกศ. 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

 400,000 
บกศ. 

- ปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  10,000 
บกศ. 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

8.โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับห้องเรียน
แพล็ตตินัม 

นักเรียน 180 คน -จัดจ้างครูชาวต่าวงประเทศ 
-จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการ

สอน 
-พัฒนาห้องเรียน ครุภัณฑ์ 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 540,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

รวม  5,7020,000 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมโดยบูรณาการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 

 

กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

1. โครงการจุดประกายความใฝ่ฝัน
เพาะเม็ดพันธุ์วรรณกรรม 

 
 
 
 

- นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 120 คน 

1. นักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาไทย ด้านการอ่าน การ
เขียนและบทกวีตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ 
ดนตรีแลการแต่งเพลงตาม
เกณฑ์ 

 200,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

2. โครงการสอนเสริมวิทยาศาสตร์ - นักเรียนโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศวิทย์
คณิต ม.3 เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 85ของนักเรียน
ทั้งหมด 
- นักเรียนมีคะแนนโอเน็ตวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน5 คะแนน 

 600,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสังคมศึกษา 

1. ศึกษานอกสถานที่ทาง
สังคมศึกษา 

- กิจกรรมประวัติศาสตร์ศึกษา 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางกฎหมาย และ 
เศรษฐศาสตร์ 

 งบ
โครงการ 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ    
สังคมศึกษา 

2. การผลิตภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมารเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

 - ผลิตภาพยนตร์สั้นได้อย่าง
น้อย 20 เรื่อง 

 งบอ่ืนๆ ตลอดปี กลุ่มสาระฯ   
สังคมศึกษา 

4. โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
(โครงการต่อเนื่อง) 

 
 
 
 

- จัดซื้อจัดซ่อมเครื่อง
ดนตรีโยธวาทิตจ านวน 
60 ชิ้น 
- ส่งเข้าแข่งขันโยธวาทิต 
จ านวน 2 ครั้ง 

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
ชุมชนต่อวงโยธวาทิตระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 80 
- มีรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันระดับต่างๆ 1 รางวัล 

 5,500,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี งานโยธวาทิต 
กลุ่มวิชาการ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

5. โครงการรักษ์ปกป้องห้องซ้อม
ดนตรีแทตทูคัลเลอร์ 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย  

- ได้อุปกรณ์ตามเป้าหมาย 
- ครู นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
ร้อยละ90 

 30,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ   
ศิลปะ 

6. โครงการสร้างขวัญก าลังใจ
นักเรียนที่ประสบความส าเร็จใน
การเรียน 

- มอบรางวัลแก่นักเรียน
ที่สอบ O-Net ได้เต็ม 
100 คะแนน และ
นักเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน
และศึกษาต่อ 

- ได้มอบรางวัลเป็นก าลังใจแก่
นักเรียน  
- นักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อรุ่นน้อง ร้อย
ละ 100 

 600,000 
บกศ./งบ
อื่นๆ 

ตลอดปี โครงการ  
ห้องเรียนพิเศษ 

7. โครงการห้องตัดผมนักเรียน ห้องตัดผม 1 ห้อง - ได้อุปกรณ์ตามเป้าหมาย 
- นักเรียนได้รับบริการตัดผม 

 10,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

8. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน - นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 

- จัดกิจกรรมกีฬาภายใน  1,200,000 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

ต.ค.-พ.ย. 
2562 

กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

9. กิจกรรแข่งขันกีฬาจตุรมิตร - เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา 4 สถาบัน 

 
 

- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ร่วมกัน 4 สถาบัน 

 

60,000  ม.ค. 
2563 

กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

รวม 60,000 8,140,000 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

 

กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
หลักสูตร 

- ครูเป้าหมายจ านวน 20 
คน 
- ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ 

- ครูกลุ่มเป้าหมายผ่านการ
อบรมพัฒนาตามเกณฑ์ร้อยละ
100 
- นักเรียน ครูมีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรร้อยละ 100 

25,000 350,000 
บกศ. 

มิถุนายน-
กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

ครูวิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50
คน 

ครูกลุ่มเป้าหมายผ่านการ
อบรมพัฒนาตามเกณฑ์ร้อยละ
100 

 50,000 
บกศ. 

มิถุนายน-
กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ 

ครูจ านวน 39 คน ครูร้อยละ 100 ผ่านการอบรม
และผ่านการประเมิน
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ร้อยละ 100 

 200,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

4. โครงการพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษาและสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

1. กิจกรรมฝึกอบรมครู
มืออาชีพ 

- ครูร้อยละ100 เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบบรมและผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 300,000 
งบอ่ืนๆ 

มิถุนายน-
กันยายน 
2562 

กลุ่มอ านวยการ 

2. จัดกิจกรรมสืบสาน
ต านานครูขอนแก่น
วิทยายน 

- ครูร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมและมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมร้อยละ 90 

 950,000 
งบอ่ืนๆ 

กรกฎาคม-
กันยาน2562 

กลุ่มอ านวยการ 

3. กิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจสร้างสายใยความ
ผูกพันและถ่ายทอด
วัฒนธรรมองค์กรครู
เกษียณอายุราชการ 

- ครูเกษียณเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 และมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 860,000 
งบอ่ืนๆ 

กรกฎาคม-
กันยาน2562 

กลุ่มอ านวยการ 

4. กิจกรรมครูดีไม่มีวันลา คัดเลือกครูดีไม่มีวันลาเพ่ือ
มอบเกียรติบัตรเป็นครูต้น
แบบอย่างน้อย 10 คน 

3,000  กันยายน 
2562 

งานบุคลากร 
กลุ่มอ านวยการ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

4. โครงการพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษาและสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

5. กิจกรรมเสริมสร้าง
ก าลังใจส่งความสุขปีใหม่ 

ครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
100 และมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ90 

 200,000 
งบอ่ืนๆ 

ธันวาคม
2562 

กลุ่มอ านวยการ 

6. กิจกรรมสร้างเสริม
ก าลังใจ งานฌาปณกิจ 
เยี่ยมผู้ป่วย 

ครูและบุคลากรร้อยละ100 
เข้าร่วมกิจกรรมและมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 50,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

7. กิจกรรมวันเวลาที่
พากเพียรสูวันเกษียณท่ี
ภาคภูมิ 

ครูและบุคลากรร้อยละ100 
เข้าร่วมกิจกรรมและมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 400,000 
งบอ่ืนๆ 

กันยายน 
2562 

 

8. กิจกรรมอวยพวันเกิด
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูและบุคลากรร้อยละ100 
เข้าร่วมกิจกรรมและมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ90 

 70,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

รวม 28,000 2,830,000   
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA 

 

กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

1. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือถอด
แบบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
คุณภาพของกลุ่มงานต่างๆ 

1. จัดกิจกรรมการศึกษาดู
งานสถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือถอดแบบ
กิจกรรมการท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
2. กลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มสาระ/
งานต่าง ๆ ในโรงเรียนมี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คุณภาพของตนเอง 

มีคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่ม
สาระ/งานเพื่อการบริหาร
คุณภาพ      ร้อยละ 100 

 410,000 
งบอ่ืนๆ 

มิถุนายน-
กันยายน 
2562 

กลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ 

2. โครงการพัฒนาระบบงานภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการบริหารคุณภาพ 
OBECQA 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มสาระฯ 

  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารกลุ่มสาระที่ดีมีคุณภาพ
และทันสมัย 

 
 

 50,000 
บกศ. 

 กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

รวม  460,000 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย พอเพียง และมีคุณภาพต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
 

- พัฒนาห้อง Advance   
Science 

- ได้วัสดุอุปกรณ์ตาม
เป้าหมาย 
- ผู้เรียนผู้สอนมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานร้อยละ90 

 250,000 
บกศ. 

พ.ค.-ม.ย.
2562 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

2. โครงการจัดหาและผลิตสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดหาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- จัดอบรมการผลิสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ครูได้รับการพัฒนาทักษะ
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ100 

 90,000 
บกศ. 

มิถุนายน-
กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

  ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์
ของห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 10 ห้อง 

- ได้วัสดุอุปกรณ์ตาม
เป้าหมาย 
- ผู้เรียนผู้สอนมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานร้อยละ90 

 306,000 
บกศ. 

ตลอดปี กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

4. โครงการปรับปรุงห้องแนะแนว   ปรับปรุงซ่อมแชมห้อง
แนะแนว 

- ได้วัสดุอุปกรณ์ตาม
เป้าหมาย 
- ให้บริการได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ 

 120,000 
งบอ่ืนๆ 

ตลอดปี งานแนะแนว 
กลุ่มวิชาการ 

5. โครงการพัฒนาระบบจัดการ
เอกสารงานสารบรรณ(Paperless) 

 
 
 

  ปรับปรุงระบบจัดการ
เอกสารอีเลคทรอนิคและ 
สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

- ได้วัสดุอุปกรณ์ตาม
เป้าหมาย 
- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานร้อยละ90 

 
 

 20,000 
งบอ่ืน ๆ 

ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

รวม  786,000 
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

1. โครงการก่อสร้างอาคารโดม
สนามกีฬาระหว่างอาคาร 1 และ
อาคาร 2 (โครงการต่อเนื่อง) 

  ก่อสร้างอาคารโดม
ครอบพ้ืนที่ระหว่าง
อาคาร1 และอาคาร 2 

  ได้อาคารโดมครอบคลุม
พ้ืนที่ 1,568 ตารางเมตร 

 18,000,000 
งบอ่ืนๆ 

2562 งานอาคาร
สถานที่ 

กลุ่มอ านวยการ 
2. โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

- การปรับปรุงครุภัณฑ์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

1. ได้ปรับปรุงพัฒนางาน
ต่างๆ ตามเป้าหมาย 
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและการใช้งาน
ร้อยละ 80 

 1,836,000 
งบอ่ืนๆ 

ตุลาคม 
2562  

-กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มแผนงานฯ 
และกลุ่มวิชาการ 

3. โครงการซ่อมบ ารุงอาคารกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- ปรับปรุงระบบ
สายไฟฟ้า โต๊ะเก้าอ้ี 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 

- ได้วัสดุครุภัณฑ์ตามเป้หมาย 
- ครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจในการใช้ห้องเรียนร้อย
ละ 90 

 390,000 
บกศ. 

เมษายน 
2562 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

4. โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในโรงเรียน 

- ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายในโรงเรียน 

- ครู บุคลากรและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในบริการร้อย
ละ 100 

 300,000 
งบอื่นๆ 

ตลอดปี งาน
ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มอ านวยการ 
5. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
อิเล็คโทรนิคงานสารบรรณและงาน
บุคลากร 

- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
วางระบบแลนด์ 

ได้วัสดุครุภัณฑ์ตามเป้าหมาย 60,000  ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ 

6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
บริเวณพ้ืนที่ด้านหลังอาคาร 7 

- ปรับปรุงพื้นท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

- มีแหล่งเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย และนักเรียนพึง
พอใจร้อยละ 90 

 1,620,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste) 

- จัดซื้อรถดูดฝุ่นพ้ืนถนน   ได้อุปกรณ์ท าความสะอาด
ตามเป้าหมาย 

 600,000 ตลอดปี กลุ่มกิจการ
นักเรียนและกลุม่
แผนงานฯ - การบริหารจัดการขยะ 

อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

  นักเรียนมีคุณลักษณะด้าน 
บริหารจัดการขยะ อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 30,000 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

8. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ - ปรับปรุงห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ 

- ไดห้้องประชุมที่มีคุณภาพ
ในการบริการตามเป้าหมาย 

 2,700,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุ่มแผนงานฯ 

- ก่อสร้างหลังคาถาวร
บริเวณประกอบอาหารทิศ
ใต้โรงอาหาร 

- ได้หลังคาและผู้ค้าขายมี
ความพึงพอใจร้อยละ 90 

 400,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

- ติดตั้งหลังคาผ้าใบ
แรงดันสูงบริเวณโรง
อาหาร 

- ได้หลังคาและผู้ค้าขายมี
ความพึงพอใจร้อยละ 90 

 2,000,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

- ปูกระเบื้องโรงอาหาร
ด้านทิศใต้ 

- ได้พ้ืนที่ใช้สอยตาม
เป้าหมาย 

 100,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

- ก่อสร้างหลังคาครอบ
ทางเดินระหว่างอาคาร 1
และอาคาร 9 

- ได้พ้ืนที่ทางเท้าและ
นักเรียนมีความพึงพอใจร้อย
ละ 90 

 700,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

- ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 
2,4,5 

- ได้หลังคาตามเป้าหมาย  120,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

- เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 420 kva 

- ได้อุปกรณ์ใหม่ตาม
เป้าหมาย 

 700,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 
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กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน บกศ./งบอ่ืนๆ  
8. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

(ต่อ) 
- ขุดเจาะน้ าบาดาลสนาม
กีฬา 2 บ่อพร้อมอุปกรณ์ 

- ได้อุปกรณ์ตามเป้าหมาย  200,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา
บ ารุงดินและหญ้า 

- ได้สนามท่ีสมบูรณ์สวยงาม  150,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

- จัดหาถังขยะขนาดใหญ่
เพ่ิมเติม 

- ได้อุปกรณ์เพียงพอในการ
รักษาความสะอาด 

 100,000 ตลอดปี กลุ่มอ านวยการ
และกลุม่แผนงานฯ 

9. โครงการพัฒนาห้องกิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ 

  ห้องกิจกรรมภาษา 
 1 ห้องเรียน 

- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน 1 ห้อง 
- ปรับปรุงครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ปฏิบัติการทาง
ภาษา 1 ห้อง 

 200,000 
ใช้งบร่วม

โครงการnative 

เมษายน-
กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

รวม 60,000 30,146,000 
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กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

กิจกรรม/งาน/โครงการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน บกศ./งบ

อื่นๆ 
 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เครือข่ายภายในประเทศ              
5เครือข่าย 
- เครือข่ายภายนอก
ประเทศ 5 เครือข่าย 

- มีเครือข่ายความร่วมมือตาม
เป้าหมาย 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ 80 

 80,000 
งบอ่ืน ๆ 

ตลอดปี ฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 

2. โครงการคืนสู่เหย้า ร่วมฉลอง
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 

จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า
ระดมทรัพยากรณ์ทาง
การศึกษา 

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมาย 

 
 

 200,000 
งบอ่ืน ๆ 

กันยายน 
2562 

กลุ่มอ านวยการ 

รวม  280,000 

 
 


