
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั ้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพุทธปัญญา ของมนุษย์                        
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จำเป็นของโลก 
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมสีุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

๒. ด้านโอกาส 
๒.๑สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เซาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
๒.๒ ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ             

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ              
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไมให้ 
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผูด้้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ ในการ
ดำเนินชีวิต มีพื ้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา                      
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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๓. ด้านคุณภาพ 
๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น ของโลก               

ในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก 
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น ในแต่ละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้ าน ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

๔. ด้านประสิทธิภาพ 
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน             

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 

ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปทีี ่

๑ - ๓ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาทีม่วัีตลุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ การเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 

 

 

 

 

-๒- 

ROOM_C



 

 

ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ 

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจการดำเนินการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงาน             
ของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จึงกำหนดนโยบายการบริหาร งานบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล                
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบ ด้วย ๑๐ หลัก 

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๓. หลักประสิทธิภาพคุ้มค่า (Efficiency/Value for money) 
๔. หลักความเสมอภาค (Equity) 
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
๖. หลักการตรวจสอบได้) มีภาระรับผิดชอบ(Accountability) 
๗. หลักเปิดเผยโปรง่ใส(Transparency) 
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
๙. หลักการมสี่วนร่วม (Participation) 

๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้ดำเนินนโยบายด้านการวางแผน อัตรากำลัง เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากำลังคนและบริหารอัตรากำลังระดับโรงเรียน 
เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและ 
หลักเกณฑ์ที่กำหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

๑.๑ ดำเนินการจัดแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ในระยะยาว 
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๑.๒ ดำเนินการศึกษาอัตรากำลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง การกำหนดความ 

ต้องการรายวิชาทดแทนและจัดทำข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของ โรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื ่อใช้เป ็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากร                         
ทางการศึกษาในระยะปานกลาง 

๑.๓ ดำเนินการจัดแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา              
ในระยะสั้น 

๑.๔ ข้อมูลอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๑.๕ โรงเรียนมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๖ สรุปและรายงานผลตามแผนอัตรากำลังและนำผลไปวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
๒) การบริหารอัตรากำลัง 

๒.๑ แต่งตั้งครูบริหารอัตรากำลังระดับโรงเรยีน เพื่อให้การบริหาร อัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความบริสุทธ์ิยุต ิธรรม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที ่กำหนด                          
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

๒.๒ เมื่อได้รับการประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญให้มีการสำรวจอัตรากำลังที่ขาดแคลน โรงเรียนจะดำเนินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้
ความเห็นชอบในการบรรจุ แล้วแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ                 
ให้รับทราบเพื่อดำเนินการทันที 

๒.๓ ข้อมูลรายละเอียดที ่เกี ่ยวข้องกับการวางแผนอัตรากำลัง สามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  
๒. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนวิทยฐานะของช้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 

๒.๑) จัดทำแผนหรือแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง 
และเลื่อนวิทยฐานะของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๒) มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ของข้าราชการครูครูและบคุลากร 
ทางการศึกษา ตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการ โดยมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๒.๓) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน 
เลื่อนวิทยฐานะอย่างจริงจัง 

๒.๔) สรุปและรายงานผลการสรรหา บรรจุ แต่งตั ้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนำผลไปใช้ในการพัฒนางาน 
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๓. นโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

สู่ความเป็นมืออาชีพ 
๓.๑) มีการวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ 

ความก้าวหน้า 
๓.๒) มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ ความสามารถ                  

ตรง ตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
๓.๓) มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
๓.๔) มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
๓.๔) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

นำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
๔. นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๔.๑) พัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานในทุกภารกจิ 
๔.๒) มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ 

การประเมิน 
๔.๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๔.๔) ปร ับปรุง พัฒนาทั ้งมาตรฐานการปฏิบ ัติงานและระบบการประเมินมาตรฐาน                       

การปฏิบัติงาน 

๔.๕) ให้การส่งเสริม สนับสมุน แนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔.๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำผลไปใช้ 
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และ บรรยากาศการทำงานตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร                   
เข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ แก่ประชาชน ซึ่งจะล่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานไดใ้ช้
พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเลียรูปแบบ การใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวย                   
ความสะดวกเพิ่มเดิม ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ ความต้องการ ได้แก่ 

๕.๑ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดบริการมุมกาแฟภายในกลุ่มงานบริหารบุคคล
เพื่อบริการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕.๒ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอปุกรณ์การทำงานที่ทันสมัย เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
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ทุกคน มีเครื่องก่ายเอกสารไว้บรกิารที่เพียงพอ 

๕.๓ มีการแสดงความยินดีเมือ่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่งงาน 

๖. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตน ส่งเสริมคุณธรรมและรักษาวินัย โดยสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้มารับบริการโดย 

๖.๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึง 

ความช่ือสัตย์ต่อตนเอง การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และเก็บออม การรักษา 
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน การมี
ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๖.๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริ เริ ่ม สร้างสรรค์                    
และ ปรับปรุงงาน ดูแล รักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบ 

๖.๓ การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ ให้ความเป็นธรรม ให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ เอื้อเฟ้อ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ                 
แก่บุคคลทั่วไป ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

  ๖.๔ ดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ช่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

ทั่งนี้ให้กลุ่มงานบริหารบุคคล รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายถนอม  หลุมทอง) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
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