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แผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
ปการศึกษา 2560 – 2562
วิสัยทัศนโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน มุงมั่นพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลที่ทรงคุณคาตอสังคมทองถิ่นไทย
และสังคมโลก
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูมืออาชีพ และไดรับการสงเสริมเขาสูวิทยฐานะที่
สูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน และเปนองคกรที่มีคุณภาพโดยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน
พันธกิจ

ปฏิรูประบบเรียนรู ระบบสรางเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม ระบบกิจกรรมนักเรียนและระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูคุณภาพระดับสากล
กลยุทธของโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
1. พัฒนาคุณลักษณะความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียนเนนการพัฒนาการเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู การสื่อสารสองภาษาและทักษะโครงงาน
2. พัฒนาสุขภาพอนามัย สมรรถาพทางกาย การออกกําลังกาย การกีฬา และการตอตานสิ่งเสพติด
อบายมุข อุบัติเหตุ ความไมปลอดภัยและความรุนแรงทางสังคม
3. พัฒนาคุณลักษณะความเปนผูน าํ การทํางานแบบกระบวนการกลุม โดยบรูณาการกับกิจกรรมตางๆ
เชนกิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา และประเพณีวัฒนธรรมตางๆ
4. เรงรัดพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของผูเรียน
5. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห คิดไตรตรองอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค
ดวยกระบวนการที่หลากหลายเนนดวยกระบวนการโครงงานแบบ IS และกระบวนการแบบ STEM โดยบูรณา
การทุกกลุมสาระการเรียนรู
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุม สาระการเรียนรูอ ยางมีคณ
ุ ภาพ
7. พัฒนาทักษะกระบวนการในการทํางานดานตางๆของผูเรียนเนนกระบวนการกลุมและการสราง
เจตคติที่ดีตอการทํางานดานตางๆ
8. เรงรัดพัฒนากระบวนการเรียนรูท เี่ นนความเปนเลิศทางวิชาการ โดยบูรณาการกับเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานแบบ IS และการจัดการเรียนรูแบบSTEM
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9. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดโดยนําเทคโนโลยีทเี่ หมาะ
สมมาใชในการพัฒนา
10. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพ
11. เรงรัดพัฒนาการจัดระบบบริหารแบบ OBECQA ในองคกรใหครอบคลุมภาระงานทุกดานอยางมี
ประสิทธิภาพ
12. เรงรัดพัฒนาบทบาทความรวมมือกับองคกร ตางๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในประเทศและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาทรัพยากรทางศึกษา พัฒนากองทุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
13. ปรับปรุงพัฒนาระบบสือ่ สาร อาคารสถานที่ สิง่ แวดลอม แหลงเรียนรู และบริการตางๆ ในโรงเรียน
ใหมีความพรอมและเอื้อตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดการเรียนรู

การจัดระบบดูแล
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ชวยเหลือนักเรียน
ผูเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 5
ส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นมี อั ต พั ฒ นาระบบดู แ ลช ว ย พัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนา
ลักษณ “ความเปนเลิศ เหลือนักเรียนเชิงคุณภาพ ผูเรียนเชิงคุณภาพ
ดานวิชาการ”
ประเด็นยุทธศาสตร 2
สงเสริมใหผูเรียนไดรับ
ก า ร พั ฒ น า เ ต็ ม ต า ม
ศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3
พัฒนาระบบเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ
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การจัดระบบบริหาร
จัดการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 6
พั ฒ นาระบบบริ ห ารเชิ ง
คุ ณ ภาพตามแนวทาง
บริหาร OBECQA
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 7
ความเขมแข็งและความ
ยั่งยืนขององคกร
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 8
พั ฒ นาความพร อ มด า น
ทรัพยากรและการบริการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1
สงเสริมใหผูเรียนมีอัต
ลักษณ “ความเปนเลิศ
ดานวิชาการ”

เปาหมายยุทธศาสตร

1.ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะการ
แสวงหาความรู ด ว ย
ตนเอง รั ก เรี ย นรู แ ละ
พั ฒ นาตนเองอย า งต อ
เนื่อง
2 . ผู เรี ย น ใ ห มี ค ว า ม
สามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาตางประเทศได 2
ภาษา
3.ผูเรียนมีความสามารถ
ในการผลิ ต ผลงานตาม
กรอบแนวคิดและวิธีการ
โครงงาน IS
ประเด็นยุทธศาสตร 2 1.ผู เรี ย นมี สุ ข ภาพที่ ดี
สงเสริมใหผูเรียนไดรับ และมีสุนทรียภาพ
การพั ฒ นาเต็ ม ตาม
ศักยภาพ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ

เปาหมายรายป (รอยละ)
2559 2560 2561 2562
ปฐาน

-รอยละของผูเรียนใชแหลงเรียนรูใชทั้ง
แหลงเรียนรูภายในและภายนอก

85

90

95

100

-ร อ ยละของผู เรี ย นที่ เรี ย นภาษาต า ง
ประเทศภาษาที่ 2และผานหลักเกณฑ
การประเมิน

35

65

80

90

-รอยละของผูเรียนที่มีจํานวนชิ้นงาน
ผานเกณฑการประเมินคุณภาพโครง
งาน

50

60

65

80

-รอยละของผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุข
นิสัย และออกกําลังการสมํ่าเสมอ
-ร อ ยละของผู เรี ย นมี นํ้ า หนั ก ส ว นสู ง
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
-รอยละของผูเรียนไมเสพหรือแสวงหา
ผลประโยชน จ ากสิ่ ง เสพติ ด และสิ่ ง
มอมเมา หลี ก เลี่ ย งสภาวะที่ เ สี่ ย งต อ
ความรุนแรงโรคภัย และอุบัติเหตุ รวม
ทั้งปญหาทางเพศ
-ร อ ยละของผู เ รี ย นมี ค วามมั่ น ใจ
กล า แสดงออกอย า งเหมาะสมและ
ใหเกียรติผูอื่น
-รอยละของผูเ รียนราเริงแจมใสมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครูและผูอื่น และ
ชอบมาโรงเรียน
-รอยละของผูเ รียนมีความสนใจและเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปะ
-รอยละของผูเรียนมีความสนใจและเขา
รวมกิจกรรมดานดนตรีกฬี าและนาฏศิลป
-รอยละของผูเรียนสนใจและเขารวม
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที ี่
ดีงามของทองถิ่นและของไทย

90

95

100

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100
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ยุทธศาสตร

เปาหมายยุทธศาสตร
2. นักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริธรรม และ
คานิยมอันพึงประสงค

3. ผูเรียนมีความ
สามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความ
คิดสรางสรรค คิด
ไตรตรองและมีวิสัย
ทัศน
4.ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร

5.ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางานรักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผู
อื่นได และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต

เปาหมายรายป (รอยละ)
2559 2560 2561 2562
ปฐาน
-รอยละของผูเรียนมีความรับผิดชอบ
85
90 95 100
-รอยละของผูเ รียนมีความซือ่ สัตยสจุ ริต 85
90 95 100
-รอยละของผูเ รียนมีความกตัญูกตเวที 85
90 95 100
-รอยละของผูเรียนมีความเมตตากรุณา 85
90 95 100
โอบออมอารี เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ และไมเห็น
แกตัว
-รอยละของผูเ รียนมีความประหยัด และ 85
90 95 100
ใชทรัพยากรอยางคุมคา
-ร อ ยละของผู เ รี ย นปฏิ บั ติ ต นเป น 85
90 95 100
ประโยชนตอสวนรวม
-ร อ ยละของผู เ รี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด 85
90 95 100
วิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิด
อยางเปนระบบ และมีการคิดแบบองค
รวม
-รอยละของผูเ รียนมีทกั ษะการคิดอยาง 85
90 95 100
วิจารณญาณ และคิดไตรตรอง
-ร อ ยละของผู เ รี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด 85
90 95 100
สรางสรรค และจิตนาการ
-คะแนนสอบของการทดสอบรวบยอด 253.81 258 263 268
ระดับชาติ (O-net) ม.3
-คะแนนสอบของการทดสอบรวบยอด 217.42 222 227 232
ระดับชาติ (O-net) ม.6
-รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการวัด 60
65 70 75
และประเมินผลรายวิชาตางๆในระดับดี
-ร อ ยละของผู เรี ย นสามารถวางแผน 85
90 95 100
ทํ า งานตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
-ร อ ยละของผู เ รี ย นรั ก การทํ า งาน 85
90 95 100
สามารถปรับตัวและทํางานเปนทีมได
-รอยละของผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอ 85
90 95 100
อาชี พ สุ จ ริ ต และหาความรู เ กี่ ย วกั บ
อาชีพที่ตนสนใจ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
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ยุทธศาสตร

เปาหมายยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร 3 1.จัดการเรียนรูเชิง
พัฒนาระบบเรียนรูให ระบบคุณภาพครบทุก
มีประสิทธิภาพ
รายวิชา

2.กระบวนการเรียนรู
ทุกรายวิชาตองสอด
แทรกกิจกรรมการเรียน
แบบ STEM
3.กระบวนการเรียนรู
ทุกรายวิชาตองมีการ
วิจัยในชั้นเรียน
4.กิจกรรมการเรียนทุก
รายวิชาตองสามารถเขา
ถึงระบบขอมูล
อินเตอรเน็ต
ประเด็นยุทธศาสตร 4 1.การคัดกรองนักเรียน
พัฒนาระบบดูแลชวย
เหลือนักเรียน
2.การแกปญหาและ
เชิงคุณภาพ
พัฒนานักเรียน
3.การเยี่ยมบาน
นักเรียน
4.การอบรมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
5.จัดระบบดูแลชวย
เหลือนักเรียนเชิง
คุณภาพทุกหองเรียน
6.การจัดระบบเครือ
ขายผูปกครอง

เปาหมายรายป (รอยละ)
2559 2560 2561 2562
ปฐาน
-รอยละของครูที่จัดการเรียนรูครบตาม 85
90 95 100
ระบบมาตรฐานโรงเรียน
-รอยละของครูที่มีแผนการจัดการ
85
90 95 100
เรียนรู
-รอยละของครูที่มีผลการพัฒนาสื่อ
85
90 95 100
และนวัตกรรม
-รอยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการ
40
60 80 100
เรียนรูแบบ STEM
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

-รอยละของครูที่มีการวิจัยในชั้นเรียน

85

90

95

100

-รอยละของหองเรียนที่สามารถใช
เครือขายไรสาย (Wi-Fi)ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

85

90

95

100

-รอยละของนักเรียนที่ผานระบบการ
คัดกรองดวยะบบคัดกรองของโรงเรียน
-รอยละของนักเรียนที่ผาน
กระบวนการแกปญหาและพัฒนา
-รอยละของนักเรียนที่ผาน
กระบวนการแกปญหาและพัฒนา
-รอยละของนักเรียนที่ผาน
กระบวนการพัฒนาวินัยคุณธรรม
จริยธรรม 2 ครั้ง/ป
-รอยละของครูที่ผานการประเมิน
ระดับดีในการปฏิบัติตามกรอบระบบ
ดูแลชวยเลือนักเรียน
-ความพึงพอใจตอเครือขายผูปกครอง
นักเรียน

95

98

99

99

95

98

99

99

100

100

100

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100
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คูมือนักเร�ยน โรงเร�ยนขอนแกนว�ทยายน
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ยุทธศาสตร

เปาหมายยุทธศาสตร

ตัวบงชี้ความสําเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร 5
พัฒนาระบบกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเชิง
คุณภาพ

1.จัดระบบกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเชิง
คุณภาพครบทุกกิจกรรม
2.จัดกิจกรรมสงเสริม
ความสนใจของผูเรียน
3.การพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี
4.การพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร
5.การจัดกิจกรรมกีฬา
ศิลปะ ดรตรี ใน
โรงเรียน

-รอยละของครูที่ผานการประเมิน
ระดับดีในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามเกณฑที่กําหนด
-รอยละของผูเรียนที่ขารวมกิจกรรม
ตามความสนใจ
-รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
-รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการฝก
ของนักศึกษาวิชาทหารในแตละชั้นป
-ผลงานการแขงขันชนะเลิศในระดับ
จังหวัด ระดับเขต/ภาค
-ผลงานการแขงขันชนะเลิศในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ
-รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี กีฬาในโรงเรียน
-รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

6.การจัดกิจกรรมสง
เสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร 6 1.จัดระบบประกัน
-รอยละของการดําเนินงานประกัน
พัฒนาระบบบริหาร คุณภาพภายในโรงเรียน คุณภาพภายในดานตางๆตามเกณฑที่
เชิงคุณภาพตาม
กําหนด
แนวทางบริหาร
2.จัดระบบการวางแผน -รอยละของการดําเนินงานวางแผน
OBECQA
งานของโรงเรียน
พัฒนาโรงเรียนดานตางๆตามเกณฑที่
กําหนด
3.จัดระบบการบริหาร -รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑการ
และพัฒนาบุคลากรใน ประเมินการปฏิบัติระดับดี
โรงเรียน
-รอยละของบุคลากรที่ผานการพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
4.จัดระบบบัญชีการเงิน -รอยละของการดําเนินงานดานการ
ของโรงเรียน
เงินการบัญชีตามเกณฑที่กําหนด
5.จัดระบบสารสนเทศ -รอยละของการดําเนินงานดาน
โรงเรียน
สารสนเทศตามเกณฑ
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คูมือนักเร�ยน โรงเร�ยนขอนแกนว�ทยายน

KHONKAENWITTAYAYON

ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร 7
ความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของ
องคกร

ประเด็นยุทธศาสตร 8
พัฒนาความพรอมดาน
ทรั พ ยากรและการ
บริการ

เปาหมายยุทธศาสตร

ตัวบงชี้ความสําเร็จ

6.จัดระบบบริหาร
สินทรัพยโรงเรียน
7.จัดระบบธุรการ
โรงเรียน
8.จัดระบบบริหาร
อาคารสถานที่ของ
โรงเรียน
9.จัดระบบบริหารความ
เสี่ยงในโรงเรียน
10.พัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพและธรรมา
ภิบาลในองคกร
1.พัฒนาบทบาทคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.พัฒนาองคกรเครือ
ขายความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
3.พัฒนากองทุนเพื่อ
การพัฒนาในดานตางๆ
4.การวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและ
การเปลี่ยนแปลง
1.พั ฒ นาระบบสื่ อ สาร
ภายในและนอกองคกร
2.พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมใหเอื้อ
ตอการเรียนการสอน
3.พัฒนาแหลงเรียนรู

-รอยละของการดําเนินงานบริหาร
สินทรัพยตามเกณฑที่กําหนด
-รอยละของการดําเนินงานธุรการ
โรงเรียนตามเกณฑที่กําหนด
-ความพึงพอใจตอการจัดบริการอาคาร
สถานที่ดานตางๆ
-รอยละของการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงตามเกณฑที่กําหนด
-ความพึงพอใจตอการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคกร
-รอยละของการดําเนินงานดาน
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
เกณฑที่กําหนด
-ความพึงพอใจตอบทบาทความรวม
ขององคกรภาคีเครือขายในรูปแบบ
ตางๆ
-ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
กองทุนเพื่อพัฒนาในดานตางๆ
-การพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบ
สนองการเปลี่ยนแปลงและรองรับ
ความตองการของสังคม

-ความพึงพอใจตอระบบสื่อสารภายใน
และภายนอกองคกร
-ความพึงพอใจตออาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการจัดการเรียน
การสอน
-ความพึงพอใจตอแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน
4.พัฒนาบริการสําหรับ -ความพึ ง พอใจต อ บริ ก ารต า งๆใน
ครูและนักเรียน
โรงเรียน
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