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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 คุณภาพผู้เรียนท่ีสังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง เป็นคนเก่ง) และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข(หมายถึงเป็นคน
ดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ท่ีว่า “ในกระบวนการ เรียนรู้ต้องมุง่ปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริม สิทธิหน้าท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมี ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ การพัฒนาประเทศได้ท้ังมิติความมั่นคง มติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
โขงเจียมวิทยาคม เป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีใน ปัจจุบันทุกด้านเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยง
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเกิดผลโดยองค์รวมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายของรัฐท่ีได้ด าเนินการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทางการเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการจัดการและบริหาร
การศึกษาให้เป็นไปตามเจตนา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ และสนองนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาตามแนว
การปฏิรูปท่ีได้ประกาศไว้อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 5 ปี โรงเรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการท่ี
ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด จนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ มีผลงานเป็นท่ี 
ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศมากมาย มีครู และบุคลากร ทาง
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อแผนพัฒนา สถานศึกษาฉบับเดิม
หมดสถานภาพตามกฎหมาย  ดังนั้น โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ร่วมกัน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อ
การพัฒนา และบูรณาการ กระบวนการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวัง
ว่า แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ.2564 – 2566) จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลัก เพื่อการ
บริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เต็มตาม
ศักยภาพ อีกท้ังเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
ทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 
 
2. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมท่ีต้ังหมู่ท่ี  1 ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สหวิทยา
เขต 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ  โทรศัพท์045-351005
โทรสาร045-351005   e-mail:kwsc@hotmail.com website: www.kcwsc..ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6. 
 

ประวัติควำมเป็นมำ 
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  

จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี  อ านาจเจริญ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ี หมู่ 1  ถนนแกล้วประดิษฐ์  ต าบลโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานีจ านวน
14  ไร่ 1 งาน 35ตารางวาเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2514 โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียน
พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนแกล้วประดิษฐ์เป็นท่ีท าการสอนช่ัวคราว  ( 
ซึ่งเป็นที่ต้ังโรงเรียนปัจจุบันนี้ ) โดยมีนายสุนทร  หงษา เป็นผู้สอน  

ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  มีห้องเรียนท้ังส้ิน 23 ห้องเรียน มี
นักเรียน 776   คน ครู 44 คน พนักงานราชการ 2 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน  

 

อำณำเขต 
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านหมู่ท่ี1ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม  

จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้บริเวณริมฝ่ังแม่น้ าโขงและแม่น้ ามูล ไหลมาบรรจบกัน เรียกว่า แม่น้ าสองสี 
 

ที่ต้ัง 
 อ าเภอโขงเจียม ต้ังอยู่ท่ีเส้นรุ้งท่ี  15.3 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 105.5 องศาตะวันออก ตามลักษณะ
ดังกล่าว จึงนับได้ว่าอ าเภอโขงเจียมเป็นดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้การ
รับรองว่าเป็นจุดท่ีมองเห็นพระอาทิตย์ก่อนภูมิภาคอื่น ๆ  ในประเทศไทย จนมีค ากล่าวว่า “ตะวันออกสุดของ
ประเทศไทย เห็นตะวันก่อนใครในสยาม”  และเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากศาลากลาง
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จังหวัดอุบลราชธานี  80 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก  สามารถเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  4 เส้นทาง  
คือ 
  1.  ถนนสายอุบลราชธานี - ตระการพืชผล – พิบูลมังสาหาร – โขงเจียม ระยะทาง 79 
กิโลเมตร (ถนน รพช. และทางหลวงหมายเลข 2222) 
  2. ถนนสายอุบลราชธานี – ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่ – โขงเจียม ระยะทาง 104 
กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 2025 , 2134) 
  3. ถนนสายอุบลราชธานี – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร – โขงเจียม ระยะทาง 80 กิโลเมตร
(ทางหลวงหมายเลข  217 , 2222 ,2314) 
  4. ถนนสายอุบลราชธานี – วารินช าราบ – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร –  สิรินธร -โขง
เจียม ระยะทาง 94 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 217,2173) 
 อ าเภอโขงเจียมมีพื้นท่ีท้ังหมด 594 กิโลเมตร หรือ 371,250 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ 

1. ทิศเหนือจดอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
2. ทิศใต้จดอ าเภอสิรินธรและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3. ทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
4. ทิศตะวันตกจดอ าเภอศรีเมืองใหม่และอ าเภอพิบูลมังสาหาร 

 

ที่ต้ังปัจจุบัน หมู่ 1ถนนแกล้วประดิษฐ์ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี34220 
ขนำดสถำนศึกษำ ขนาดกลาง 
จ ำนวนพื้นที ่ 14 ไร่1งาน35  ตารางวา 
ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 
สีประจ ำโรงเรียน สีเทา – ทอง  

สีเทำ    หมำยถึง  สติปัญญา  ความเฉลียวฉลาด 
สีทอง   หมำยถึง  ความดี ความเจริญรุ่งเรือง 
 

ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
คติพจน์โรงเรียน ปญฺญานราน รฺตฺตน  

ปัญญา   เป็นรัตนะ   ของนรชน 
ค ำขวัญของโรงเรียน ศึกษาดี   มีจรรยา   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนโขงเจียมวิทยำคม 
 

 
 
2. ข้อมูลผู้บริหำร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล นายถนอม  หลุมทอง 
โทรศัพท์061-9744774  e-mail .comวุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.บริหารการศึกษา 
สาขา  บริหารการศึกษาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนีต้ั้งแต่ 20  ธันวาคม  2562 จนถึงปัจจุบัน  
  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  2 คน 
    2.1 ช่ือ-สกุลนางสาวสุภัชศร  วงศ์ค า   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ด.บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์081-0702465e-mail-…รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารวิชาการ  บริหารท่ัวไป กิจการนักเรียน 
    2.2 ช่ือ-สกุลนางสาวดัสรี  ครองยุติ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 088-2598996 e-mail dudsaree@gmail.com…รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารบุคคล  งบประมาณ  
    2.3 ช่ือ-สกุล นายชยุต  โชติวุฒินันท์  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา) โทรศัพท์ 061 – 5494197  e-mail……chayut2009@gmail.comรับผิดชอบกลุ่มงานงบประมาณ 
                         2.4 ช่ือ-สกุล นางพัชนี  ค าทองแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา) โทรศัพท์ 081 – 9559626  e-mail……-…..…รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ 
                         2.5 ช่ือ-สกุล นางพรรณี บุญเลิศ วุฒิการศึกษาสูงสุด  (ศษ.บ.ภาษาไทย) 
 โทรศัพท์-e-mail……-……รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
                          2.6 ช่ือ-สกุล นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  โทรศัพท์-e-mail…sawsuay@hotmail.com…  รับผิดชอบกลุ่มงานบุคคล 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยถนอม  หลุมทอง 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวสุภัชศร  วงศ์ค ำ 

กลุ่มงานวิชาการ 
นางพัชนี  ค าทองแก้ว 

กลุ่มงานงบประมาณ 
นายชยุต  โชติวุฒินันท์ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
นางพรรณี บญุเลิศ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นางนวลฉวี  โสวาป ี

 

กลุ่มงานบุคคล 
นางสาวปิยะวฒัน์ มณีภาค 

 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวดัสรี ครองยุต ิ

 

mailto:chakrit43@hotmail.com
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  กรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนโขงเจียมวทิยำคม 
ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2561-2564) 

 
 1. นายอภิวัฒน์  อินทรเจริญ ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. ร.ต.อ.จ านงค์  สุวงศ์ ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายศักดิ์ศรี  ศรีสุข ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. นางลมทอง  ค าบุญเรือง ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5. นางฉวี  โสมสุวรรณ ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นายสมเกียรติ  พ้นภัย ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7. นายเริงณรงค์  กอมณี ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 8. นางสาวพัชรินทร์  ค าพระทิตย์ ต าแหน่ง  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
 9. พระสมุห์คะนอง   ปภสสโร ต าแหน่ง  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 10. พระสนธยา  ทองชัย ต าแหน่ง  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 11. นายมัสด้า  กอมณี ต าแหน่ง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 12. นางจินตนา  กอมณี ต าแหน่ง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 13. นายชัยธวัช  ยอดประทุมวัน ต าแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 14. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ ต าแหน่ง  ผู้แทนครู              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 15. นายถนอม  หลุมทอง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ/ เลขานุการ 
 
3.  ข้อมูลบุคลำกร 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน (ข้อมูล 1 มีนำคม 2564) 
มีครูและบุคลากร รวมทั้งส้ินจ านวน....50...คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร ..3.. คน ครูประจ าการ..44..คน         
พนักงานราชการ...2....คน   เจ้าหน้าท่ีธุรการ...1....คน   และบุคลากรอื่น.....3....คน  ดังนี้ 
             ครูประจ ำกำร 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ 
จ ำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

1 นายถนอม  หลุมทอง 56 36 ผอ. คศ.3 ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา - 32 

2 นางสาวสุภัชศร     วงศค์ า 44 21 รอง.ผอ.คศ.3 ป.เอก ศษ.ด.บริหารการศึกษา - 30 

3 นางสาวดัสรี ครองยุติ 41 14 รอง.ผอ.คศ.3 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศึกษา - 30 

4 นางบัวแดง   สร้อยสิงห์ 60 20 ครู คศ.3 ป.โท กศ.บ.วิทยาศาสตร ์ วิททยาศาสตร์,เคม ี 24 

5 นางพัชนี    ค าทองแก้ว 56 36 ครู คศ.3 ป.ตร ี ศษ.ม.บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 24 

6 นางนวลฉว ี  โสวาป ี 60 30 ครู คศ.3 ป.โท ค.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 

7 นางพรรณี    บุญเลิศ 58 36 ครู คศ.3 ป.ตร ี ศษ.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

8 นางศุภนิดา   สมสะอาด 44 18 ครู คศ.3 ป.ตร ี ค.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 24 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ 
จ ำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

9 นางสาวเสาวลักษณ์   สายยา 44 16 ครู คศ.3 ป.ตร ี ค.บ.ภูมิศาสตร ์ สังคมศึกษา 24 

10 นางนันทนา   วรรณค า 40 12 ครู คศ.3 ป.ตร ี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ การงานอาชีพ 24 

11 นางสาวปิยะวัฒน์   มณีภาค 37 12 ครู คศ.3 ป.โท ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 

12 นายชยุต   โชติวุฒินันท์ 43 11 ครู คศ.2 ป.ตร ี ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 24 

13 นางสาวพรชริณทร์    ราศรี 38 10 ครู คศ.2 ป.โท ศษ.ม.วัดแลประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร ์ 24 

14 นางสาววันวิสา ประสพสุข 35 9 ครู คศ.2 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 24 

15 นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ์ 34 8 ครู คศ.2 ป.ตร ี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 

16 นายวิชญ์ภาส    ดอกแก้ว 40 8 ครู คศ.2 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 24 

17 นายจักรพรรด์ิ    ชื่นภิรมย์ 38 9 ครู คศ.2 ป.ตร ี วท.บ. เคม ี เคมี 30 

18 นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 39 8 ครู คศ.2 ป.ตร ี ศศ.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

19 นางสาววิภาดา อมาตย์มนตรี 40 10 ครู คศ.1 ป.ตร ี คบ.ชีววิทยาประยุกต์ ชีววิทยา 24 

20 นางสาวอินทร์อร    แก่นค า 38 8 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศษ.บ.คณติศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 24 

21 นางสาวพฤฒิพร   วรรณศรี 34 7 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศษ.บ.. พลศึกษา พลศึกษา 24 

22 นางสาวจิตปราณี   สาระค า 35 7 ครู คศ.1 ป.ตร ี ค.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 24 

23 นางสาวฐณัชญ์พร   นาจาน 30 7 ครู คศ.1 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 24 

24 นายมานพ    ไชยโกฎ 38 6 ครู คศ.1 ป.ตร ี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 24 

25 นายศรัณยู    ส าเภา 28 6 ครู คศ.1 ป.ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร ์  คณิตศาสตร ์ 24 

26 นายสุรศักด์ิ   ดวงธนู 36 6 ครู คศ.1 ป.ตรี วท.บ.อุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า 24 

27 นางปนัดดา ดวงภาค 38 6 ครู คศ.1 ป.ตรี ศษ.บ.การแนะแนว แนะแนว 24 

28 นางสาวสิริพร   หาญชนะ 48 6 ครู คศ.1 ป.ตรี ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

29 นายรุ่งนพฤทธิ์    บัวใหญ ่ 29 6 ครู คศ.1 ป.โท ค.ม.บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 24 

30 นางสาวเปียทิพย์ อินทรศาสตร์ 37 6 ครู คศ.1 ป.ตร ี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรกิจ คอมพิวเตอร์ 24 
31 นางสาวศรัญญา     สมภักดี 28 5 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศษ.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี) เคมี 24 

32 นายสิทธิชัยน์     สายธนู 38 5 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศศ.บ.รัฐศาสตร ์ สังคมศึกษา 24 

33 นางสาวญาณิศา     ทาทอง 29 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี วท.บ.ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ 30 

34 นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 40 4 ครู คศ.1 ป.ตรี ศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย 24 

35 นายธรรศ     เหลาทอง 28 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี ค.บ.ดนตรีศึกษา ดนตรี 24 

36 นางสาวสุนีย์    ใจเรือง 31 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 24 

37 นายเอกชัย   พิณทอง 38 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศป.บ.ทัศนศลิป ์ ทัศนศิลป ์ 24 

38 นางสาวกาญจนา   แพงแก้ว 27 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี คบ.เกษตรศาสตร์ การงานอาชีพฯ 24 

39 นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 27 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศศ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์ 24 

40 นางสาวณพสร  สามสุวรรณ 39 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศน์ศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
24 

41 นางสาวปรียาพร   แก้วค าสอน 26 2 ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

42 นางสาวปณิดา  เผือกแก้ว 27 2 ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 24 

43 นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 26 - ครูผู้ช่วย ป.ตร ี วท.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 24 

44 นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 24 - ครูผู้ช่วย ป.ตร ี คบ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 

พนักงำนรำชกำร 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 
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1 น.ส.ปรานอม  มณีภาค 58 17 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ งบประมาณ 
2 น.ส.เฟื่องลดา  ทรงมณ ี 35 11 ป.ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ การงานฯ งบประมาณ 

 
จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ..............44................ คน คิดเป็นร้อยละ ......100....... 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ...........44............... คน คิดเป็นร้อยละ .......100....... 

 
บุคลำกรอื่น  

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์

กำรท ำงำน (ปี) 
วุฒิ ต ำแหน่ง ปฏิบัติงำน 

1 น.ส.กาญจนา  สายสมบัติ 32 6 
ป.ตรี (บธ.บ.บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

เจ้าหน้าที่ธุรการ งานธุรการ 

2 นายทวี  ค าวงศ ์ 54 10 ม.6 ช่างไม้ 4 บริการ 
3 นายมงคล  โพธิ์ชัยสาร 52 23 ม.3 ช่างไม้ 4 บริการ 
4 นายประสิทธิ์  กอมณี 58 26 ปวช.เกษตร ช่างไม้ 4 พนักงานขับรถ 

ท่ีมา: งานสถิติข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าฝ่ายบุคลากร 
 
ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนปีกำรศึกษำ2561-2563 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (คน) 

กำรศึกษำ 2561 กำรศึกษำ 2562 กำรศึกษำ 2563 
ผู้บริหาร 3 2 3 
ครู 42 42 41 
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - - 

รวมข้ำรำชกำรครู 45 44 44 
พนักงานราชการ 2 2 2 
ลูกจ้างประจ า  3 3 3 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ครูจ้างสอน) - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว(เจ้าหน้าท่ีส านักงาน) 1 1 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว(พนักงานท าความสะอาด) - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ยาม) - - - 

รวมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 6 6 6 
รวมทั้งสิ้น 51 50 50 

ท่ีมา: งานสถิติข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าฝ่ายบุคลากร 
 
 
 

ช = 16 

ญ = 34 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2563)  
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ……720…………คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ……720………คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนนักเรียนเฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 73 67 140 35 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 64 79 143 35 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 51 66 117 28 

รวม 12 188 212 400 33 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 42 91 97 25 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 30 60 104 35 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 34 63 98 33 

รวม 10 106 214 320 32 

รวมทั้งหมด 22 294 426 720 33 

                                              ข้อมูล งาน DMC 
     ตำรำงแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนโขงเจียมวิทยำคม  ปีกำรศึกษำ2561-2563 

จ ำแนกตำมระดับชั้น 

ชั้น 
กำรศึกษำ 2561 

(ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2560) 
กำรศึกษำ 2562 

(ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2562) 
กำรศึกษำ 2563 

(ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2563) 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 66 74 140 81 84 165 73 67 140 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 67 99 166 70 76 148 64 79 143 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 53 72 125 56 89 145 51 66 117 

รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 186 245 431 207 249 456 188 212 400 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 42 65 107 32 66 98 42 91 97 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 45 64 109 40 64 104 30 60 104 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 55 81 136 39 59 98 34 63 98 

รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 142 210 352 111 189 300 106 214 320 
รวมนักเรียนท้ังสิ้น 328 455 783 318 189 756 294 426 720 

                                                                       แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนนักเรียน ข้อมูล DMC 
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5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลอำคำรเรียนและอำคำรประกอบปีกำรศึกษำ 2564 
ท่ี อำคำรสถำนที่ จ ำนวน สร้ำงปี พ.ศ. สร้ำงด้วยเงิน 
1 บ้านพักครู 5 2517,2518 - งบประมาณ 
2 อาคารเรียนแบบ  216 ก 1 2520 - งบประมาณ 
3 บ้านพักครู 1 2525 - งบประมาณ 
4 อาคารเรียน  เอเอส 206 เอ 1 2529 - งบประมาณ 
5 ถังน้ าฝน ( ฝ. 33 )  10 2529 - งบประมาณ 
6 โรงฝึกงานอุตสาหกรรมและคหกรรม 1 2529 - งบประมาณ 
7 โรงฝึกงานเกษตรกรรม 1 2529 - งบประมาณ 
8 ห้องน้ า / ห้องส้วม 3 - - งบประมาณ 
9 บ้านพักนักเรียนหญงิ 1 2534 - เงินบริจาค 

10 สนามบาสเกตบอลแบบ FIBA 1 2537 - งบประมาณ 
11 โรงอาหาร 1 2544 - เงินบริจาค 
12 บ้านพักภารโรง 1 - - งบประมาณ 
13 อาคารหอประชุม แบบ100/27 1 2542 - งบประมาณ 
14 อาคารเรือนพยาบาลและแนะแนว 1 2547 - งบประมาณ 

 
จ ำนวนห้องเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
4 4 4 12 4 4 3 10 

 
จ ำนวนห้องน้ ำ-ห้องส้วม  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

จ ำนวนห้องส้วม จ ำนวนที่ปัสสำวะ 
ชำย หญิง รวม หลัง ท่ี 
12 12 24 - 10 

 

ตำรำงแสดงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/นันทนำกำร 
ท่ี พื้นที่ปฏบิัติกิจกรรม จ ำนวน (สนำม) 
1 โรงยิมเนเซียม 1 
2 สนามฟุตบอล 1 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564-2566 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม หน้า 11 
 

3 สนามตะกร้อ 1 
4 สนามบาสเกตบอล 1 
5 สนามเทนนิส - 
6 สนามกรีฑา 1 
7 สนามวอลเลย์บอล 1 

รวม 5 
 

 
ตำรำงแสดงข้อมูลกำรจัดห้องเรียน 

ท่ี รำยกำร 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /จ ำนวน(ห้อง) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตฯ

 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษำ
 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
ฯ 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ 

1 ห้องเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน         
2 ห้องท่ีจัดไว้ใช้กิจกรรมโดยเฉพาะ         
 - ห้องเรียน ICT         
 - ห้องศูนย์ตามกลุ่มสาระ 1  1 1  1   
 - ห้องพักครู  1       
 - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   4      
 - ห้องปฏิบัติการทางภาษา        1 
 - ห้องปฏิบัติการช่าง       1  
 - ห้องคอมพิวเตอร์       2 1 
 - ห้องดนตรีไทย      1   
 - ห้องดนตรีสากล         
 - ห้องนาฏศิลป์      1   

รวม 1 1 5 1  3 3 2 
รวมทั้งสิ้น 1 1 5 1 - 3 3 2 

ท่ีมา:สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนคอมพิวเตอร์ 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน (เคร่ือง) 
1 คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการบริหาร/ส านักงาน 42 
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2 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 58 
รวม 128 

 
คอมพิวเตอร์มีจ านวนท้ังหมด128 เครื่องใช้เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 49

เครื่องใช้ในงานบริหารส านักงานและมีระบบเครือข่ายจ านวน68 เครื่อง 
 

สัดส่วนจ ำนวนนักเรียน: คอมพิวเตอร์เท่ำกับ7.13คน : 1เคร่ือง 
ข้อมูลด้ำน ICT 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน (เคร่ือง) 
1. โปรเจกเตอร์ 7 
2.  เครื่องฉายภาพทึบแสง (visaulizer) 1 
3. กระดานอัจฉริยะ - 

 
6. ข้อมูลเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก(สมศ.) รอบที่1และรอบที่2 

มำตรฐำน 
ผลกำรประเมินรอบที่ 1 

(พ.ศ.2546) 
ผลกำรประเมินรอบที่ 2 

(พ.ศ.2549) 

1 ดี ดี 
2 - ดี 
3 - ดี 
4 ดี ดี 
5 พอใช้ ปรับปรุง 
6 ดี ดี 
7 - ดี 
8 - ดีมาก 
9 ดี พอใช้ 
10 ดี ดีมาก 
11 - ดีมาก 
12 ดี ดีมาก 
13 ดี ดีมาก 
14 ดี ดี 
15 - - 
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16 - - 
17 - - 
18 ดี - 
19 - - 
20 ดี - 
21 - - 
22 ดี - 
23 - - 
24 ดี - 
25 ดี - 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำปี 2563 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานท่ี1คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ระดับดีเลิศ 
ระดับดีเลิศ 
ระดับดีเลิศ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม (พ.ศ. 2549-2553) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ตัวบ่งชี้ระดับขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ระดับคุณภำพ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี 
ดี

มำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

   √  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

    √ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น     √ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    √ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

    √ 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564-2566 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม หน้า 14 
 

ตัวบ่งชี้ระดับขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ระดับคุณภำพ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี 
ดี

มำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

   √  

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √  

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    √ 

 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด สพม.อบอจ. 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
จุดเด่น 

-มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง 
-มีผลงานช้ินงานของนักเรียนให้เห็น 
-มีกิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการพัฒนาผู้เรียนครบทุกมาตรฐาน 
-เห็นนักเรียนค้นคว้าเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทาง  Internet 

จุดที่ควรพัฒนำ 
-มีโครงการรักการอ่านและมีการท าข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
-มีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
-ควรมีการประเมินความพึงพอใจโดยครู - นักเรียน - ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
-พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นเล่มโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้  ควรน าทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  มาใช้ในการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
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-ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองทุกมาตรฐาน 
      ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
จุดเด่น 

-ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
-มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอน  และพัฒนาผู้เรียน 
-สอนตรงตามวิชาเอก-โท และตามความถนัด 
-มีการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  และอิงพัฒนาการนักเรียน 
-มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง  เพื่อการพัฒนานักเรียน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
-ควรมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
-การสอนควรเน้นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานักเรียนและตนเอง 
-ควรมีวิจัยในช้ันเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
-ในกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
7. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร 

1. นายถนอม   หลุมทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้มีผลการ 
ปฏิบัติงานดีเด่นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  เนื่องในการจัดงานวันครูประจ าปี
การศึกษา 2563 

2. นางสาวสุภัชศร  วงศ์ค า รองผู้อ านวยโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้มีผลการ 
ปฏิบัติงานดีเด่นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เนื่องในการจัดงานวันครูประจ าปี
การศึกษา 2563 
ผลงำนดีเด่นของครู 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เนื่องในการจัดงานวันครูประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1. นางสาวอภัสรา      ทองเหลา กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2. นางสาวศญาภักดิ์   หวังดี  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. นางสาวธนัชญ์พร   นาจาน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
4. นายมาพน           ไชยโกฎิ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา 

 2) งำนแข่งขันวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียนในเวทีต่ำงๆ ปีกำรศึกษำ 2563 
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   1. นายถนอม    หลุมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ควบคุม/ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
   2. นางสาวสุภัชศร  วงศ์ค า รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ควบคุม/ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 
   3. นางสาวดัชรี  ครองยุติ   รองผู้อ านวยการ ผู้ควบคุม/ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
  4. นางสาวเปียทิพย์  อินทราศาสตร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 5. นายสุรศักด์ิ  ดวงธนู ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน  ระดับช้ัน ม. 4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 6. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.4-6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 7. นางสาวพรชริณทร์  ราศรี  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.4-6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3) รำงวัลทรงคุณค่ำแห่ง สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
1. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่  ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. นางสาวสิริพร  หาญชนะ กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร ด้านวิชาการด้านบริหารจัดการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5. นางสาวศญาภักดิ์  หวังดี ด้านวิชาการด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
6. นางสาวกฤษณา  วงศ์วิเศษ ด้านวิชาการด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

         4) ครูดีไม่มีอบำยมุข 
1. นางสาวศรัญญา  สมภักดี 
2. นางสาวสิริพร     หาญชนะ 
3. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี 
4. นางสาวศญาภักดิ์  หวังดี 
5. นายศรัณยู    ส าเภา 
6. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
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  5) ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณกำรทักษะชีวิตระดับ เขตตรวจรำชกำรที่ 14 
1. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 

 
ผลงำนดีเด่นของนักเรียน 
        1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 3. รางวัลการเข้าร่วมแข่งขัน Math contents โรงเรียนเดชอุดม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4. รางวัลการเข้าร่วมแข่งขัน Math contents โรงเรียนเดชอุดม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารโดย
ใช้นวัตกรรม KCWSC  MODEL บนพื้นฐาน SBM 
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ส่วนที่  2 

กรอบแนวคิดและทิศทาง 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและทิศทาง 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 มีใจความส าคัญว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1) มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
2) ยึดมั่นในศาสนา  
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
1) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด ชอบ ช่ัว ดี  
2) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม  
3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว  
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3. มีงานท า มีอาชีพ  
1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กแล 

เยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ  
2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและมี 

งานท าในท่ีสุด  
3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว  

4. เป็นพลเมืองดี  
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน  
2) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น 

พลเมืองดี  
3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทาe เช่น งานอาสาสมัคร  

งานบ าเพ็ญประโยชน ์งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอื้ออาทร”  
 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการ ก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
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รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมัน่ด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12  
การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบาย 
และแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการ
เร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ดังนี้    
 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ 
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ี
สามารถ 
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วย ท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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 3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด 
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ 
Supply และตอบโจทย์ Demand”  
   5.1 ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
         5.2 ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันาขีดความสามารถและ
ศักยภาพให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up 
Skill และ  
Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีคุณภาพ 
                   5.3 เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
การศึกษา ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวประเทศ 

 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    1.1.1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมนิผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 
    1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
    1.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
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    1.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    1.2.1 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
    1.2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ี
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล            
   1.2.3 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และ มีเหตุผลเป็นขั้นตอน     
   1.2.4 พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   1.2.5 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   2.1 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย
จากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
   2.2 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนใน
พื้นท่ีท่ีใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด   
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความ
เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
   3.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
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  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   4.2 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   4.3 ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562. 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   6.1 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   6.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   6.3 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
   6.6 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.7 จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.8 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   7. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC)  
  8. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)    

http://www.deep.go.th/
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  9. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  10. จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น” 
 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนษุย์ท่ี
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ี

25 
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จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิต
สาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่นมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 

  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

 2. ด้านโอกาส 

  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

  2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ด้านโอกาส 

  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
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  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พฒันาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ. 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ ดังนี้ 
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จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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ขับเคล่ือนการท างานไปพร้อมกัน 

สามัคคีร่วมมือกันในการท างาน 

รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 

2 จังหวัด (อุบลราชธานี 
- อ านาจเจริญ) 

 

3  หลักการ 3 กลยุทธ์ 3 มาตรการ ประกอบด้วย 
3 หลักการ ได้แก่ 
 ร่วมใจ           -  การร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว 
 ร่วมมือ           -  การร่วมใจกันในการท างาน มีความสามัคคีกัน 
 ร่วมขับเคล่ือน -  การร่วมขับเคล่ือนไปพร้อมกัน 
3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 น้อมน า           -  ศาสตร์พระราชา/นโยบายทุกระดับ 
 พัฒนา           -  ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/เขตพื้นท่ี/โรงเรียน/นักเรียน 
 ยกระดับ          -  คุณภาพการศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/มุ่งสู่สากล 
3 มาตรการ ได้แก่ 
 รวดเร็ว  -  ปลอดภัย/ทันสมัย/ทันเวลา/ทันเหตุการณ์ 
 สะอาด   -  ถูกต้อง/โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
 สวยงาม  -  ผลผลิต/ผลลัพธ์/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ตามแนวทาง SPM 29 รายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร 

  
 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน 

1. ปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม ( S ) 
1. พื้นท่ีอ าเภอโขงเจียมเป็นแหล่งท่องเท่ียว นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (+) 
2. สภาพครอบครัวแตกแยก ไม่สมบูรณ์ ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ (-) 
3. การคมนาคมสะดวกท าให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมซึ่งเป็น

โรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ (+) 
4. ความคาดหวังของผู้ปกครอง ท่ีต้องการให้บุตรหลานเลือกเรียนในกลุ่มวิชาท่ีไม่ตรงกับ 

ความถนัดของนักเรียน ท าให้นักเรียนขาดทักษะและเจตคติท่ีดีในการท างาน (-) 
5. ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอนได้ (+) 
 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ( T ) 
1. ชุมชนมีการพัฒนานวัตกรรมท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ (+) 
2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย 

มาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน (-) 
3. การใช้เทคโนโลยีส่ือสารและอินเตอร์เน็ต ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (+) 
4. ผู้ใช้เทคโนโลยีมีอิสระในการใช้เทคโนโลยี และมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไปในทางท่ีไม่เหมาะสม (-) 
 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ( E ) 
1. ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวผู้ปกครองมีงานท า มีรายได้ ท าให้ไม่ส่งผลต่อการย้ายสถานศึกษาของนักเรียน

บ่อยครั้ง (+) 
2. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น  ท าให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางท่ี

ไม่เหมาะสม (-) 
3. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้นักเรียนรู้จักหารายได้ระหว่างเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองได้มากขึ้น (+) 
4.  สภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนได้มากขึ้น (+) 
5.  ผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  ท าให้ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษา  (-) 
 

4. ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย ( P ) 
1. การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาได้สูงขึ้น (+) 
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2. พรบ.การศึกษาปี 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2562 ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น (+) 
3. การกฏิรูปการศึกษาส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (+) 
4. นักเรียนท้องถิ่นมีส่วนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น (+) 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนกัเรียน พ.ศ.2543 เป็นปัญหาต่อการ 

ปกครอง ดูแล นักเรียน (-) 
  
 สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน ( S1 ) 
1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนชัดเจน (+) 
2. การบริหารงานของโรงเรียนขาดความคล่องตัว ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน (-) 
 2. ด้านการบริการและผลผลิต ( S2 ) 

1. โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ  
สามารถให้บริการแก่นักเรียน  นักเรียนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างท่ัวถึง (+)  

2. โรงเรียนมีบุคลากรครูไม่เพียงพอ ขาดครูผู้สอนเด็กพิการเรียนร่วม (-) 
3. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของชุมชน (+) 
4. ครูยังไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้ไม่บรรลุ 

ตามเป้าหมายของหลักสูตร (-) 
5. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ช่วย 

ให้นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม (+) 
 

3. ด้านปัจจัยที่เก่ียวกับปริมาณและคุณภาพบุคคล ( M1 ) 
1.  มีการกระจายงานรับผิดชอบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีขึ้น (+) 
2. บางกลุ่มสาระฯ มีบุคลากรครูไม่เพียงพอ ท าให้มีคาบสอนมาก ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน (-) 
3. ครูปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถท่ีมี ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ (+) 
4. ครูขาดความช านาญในการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนขาด 

ทักษะในการแสวงหาความรู้ (-) 
5. ครูอุทิศตนให้กับงานท่ีรับผิดชอบดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น (+) 
 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ( M2 ) 
1. โรงเรียนระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ได้มาก ท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (+) 
2.  การจ่ายเงินอุดหนุน ตามแผนงาน/โครงการ มีข้ันตอนมาก ขาดการประสานงานการด าเนินงานล่าช้า (-) 
3.  เงินอื่นๆ มีการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (+) 
4. การใช้เงินอื่นๆ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีเหมาะสม (-) 
 5. ด้านปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ( M3 ) 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ ท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (+) 
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2.  โรงเรียนมีเครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ (-) 
3.  ครูมีความรู้เพียงพอ ในการใช้ส่ือให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน (-) 
4. โรงเรียนมีส่ือ นวัตกรรมไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (+) 
5. 

6. ด้านการบริหารจัดการ ( M4 ) 
1.  การแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษามีมากขึ้น ส่งผลดีต่อการบริหารงาน (+) 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานถูกน าไปใช้น้อย ท าให้ไม่เกิดการพัฒนางาน (-) 
3. คณะกรรมการต่างๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานถูกน าไปใช้น้อย ท าให้ไม่

เกิดการพัฒนางาน การบริหารงานของโรงเรียนมากขึ้น (+) 
4.  คณะผู้บริหารขาดการประสานงาน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (-) 
  

 
สถานภาพองค์กรจากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

STARS เอื้อและ Question Marks เอื้อ

Cash ไม่เอื้อแต่ Dogs ไม่เอื้อและ
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จากรูปกราฟ   
           จะเห็นว่าปัจจัยภายในจุดแข็งอยู่ท่ี 4.32 จุดอ่อนอยู่ท่ี 1.24 และปัจจัยภายนอก โอกาส   
    อยู่ท่ี 4.59 และอุปสรรคอยู่ท่ี 1.49 แสดงให้เห็นว่า จุดแรเงาอยู่ทางด้านจุดแข็งและโอกาส จึงถือว่าเป็น   
    STARS แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมมีสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อ และแข็ง คือภายนอกให้การ
สนับสนุน ส่วนปัจจัยภายในดี คือ ให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
  
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 
 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จุดเน้นส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่านิยมหลักดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

                       “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริมภาคีเครือข่าย มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ด ารงตนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ด ารงตนบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ าหน้า

ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)  
4. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพการบูรณาการ

และการมีส่วนร่วม  

เป้าประสงค์(Goals) 
1.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  เป็น

รายบุคคล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และพื้นท่ี 
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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3. ผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา เป็นพลเมือง และพลโลกท่ีดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

5. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วม การบริหารเชิงบูรณา
การ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
       “โรงเรียนแห่งรอยยิ้ม” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
       “การแสดงพื้นบ้านอีสาน” 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนท่ี 4 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

            “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริมภาคีเครือข่าย มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล ด ารงตนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ด ารงตนบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)  

4. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5. พัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพการบูรณาการ
และการมีส่วนร่วม  
เป้าประสงค์(Goals) 

1.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  เป็นรายบุคคล 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และพ้ืนที่ 

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัว มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา เป็นพลเมือง และพลโลกที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

5. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วม การบริหารเชิงบูรณา
การ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
       “โรงเรียนแห่งรอยยิ้ม” 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 -2566 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

                                                                              หน้า 39 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
       “การแสดงพื้นบ้านอีสาน” 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 

 

 
 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 -2566 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
 หน้า 40 
  

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ได้ก าหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ 

2564 2565 2566 
ผู้เรียนมีศักยภาพในฐานะ
พลเมือง และพลโลก 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80 82 85 -โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

80 82 85 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ 

2564 2565 2566 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ร้อยละของนักเรียน เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีจิตส านึกความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จิตส านึกความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ 

75 80 90 -โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
-โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

4. ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี มี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง 

75 80 90 -โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา 
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 5. ร้อยละของนักเรียน เกิดความตระหนักด้านการอ่าน และมี
การบันทึกสมุดรักการอ่าน 

62 65 70 -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี
การศึกษา2564 
-โครงการพัฒนาห้องสุมดเพื่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ 

2564 2565 2566 
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

6. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมี
ทักษะจากกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงนอกเหนือ
บทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดซึ่งกันและกัน 

60 65 70 -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี
การศึกษา2564 
-โครงการจัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอน/
ทีวี 
-โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ 
PLC 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ 

2564 2565 2566 
โรงเรียนมีหลักสูตร
เทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

7. หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 70 80 90 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ 

2564 2565 2566 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

8. ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานและส่วน
ราชการอื่น 

70 75 80 -โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ส านักงานบริหารบุคคล 
-โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคคล 

 9. ร้อยละของครูท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ 

70 75 80 -โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
-โครงการพัฒนาคุณธรรมส่งเสริมและเชิดชู
เกียรติของข้าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ 

2564 2565 2566 
โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ความร่วมมือจากชุมชน 
องค์กรภายนอกและภาคี
เครือข่าย 

10. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
ท่ีมีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี 

70 75 80 -โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานเครือข่าย
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
-โครงการพัฒนางานประกัน คุณภาพทาง
การศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงาน
แผนงาน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงาน
การเงิน 
-โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบัญชี 
-โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
-โครงการประสิทธิภาพงานงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ 

2564 2565 2566 
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได้ 

11. ร้อยละของนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยี และ สามารถน า
เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

75 80 85 -โครงการพัฒนา คุณภาพการ ศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
-โครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและ
การสืบค้น 
-โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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         ส่วนที่  5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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                         ส่วนที ่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัต ิ

   

 

การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 

 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) โรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและใช้เป็นทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการบูรณาการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จึงได้ก าหนดกระบวนการน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังนี้ 
 1. การด าเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ก าหนดทีมงานในการขับเคล่ือนกลยุทธ์หลัก ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานจากกลุ่มภายใน
โรงเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคล่ือนไปพร้อม ๆ กัน 
  3. ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสภาพสังคมภายในประเทศ และสังคม
โลก ตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (Action Plan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ี
จะด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัด ความส าเร็จ และก าหนดงบประมาณตามท่ีก าหนดใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ 
  6. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
การติดตามและประเมินผลตามแผน 
 
 การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ไปสู่
การปฏิบัติ มีแนวทางการด าเนินงาน และกระบวนการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
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  1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 
ปี (พ.ศ.2564-2566) อย่างต่อเนื่องและน าผลมาปรับปรุง พัฒนาการจัดท าแผนในปีต่อไป 
  2. ก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) แล้วแปลงตัวชี้วัดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไปสู่ตัวชี้วัด ระดับกลุ่ม 
ระดับสถานศึกษา และระดับบุคคล 
  3. ผู้รับผิดชอบจัดท าเครื่องมือ และปฏิทินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
ประเมินและตัวชี้วัดในการด าเนินงานและตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการและสถานศึกษา โดยน าวิธีการติดตาม 
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมมาใช้ 
  4. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ทันเหตุการณ์ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ส่ิงท่ีส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีดังนี้ 
  1. ปรับวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ ค านึงถึงการมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ ตลอดจนสร้างเสริมบรรยากาศท่ีเป็นมิตร
ในการท างานและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ขององค์กร 
  2. ฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
  3. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
  4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5. ระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยติดตามความก้าวประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 
  6. การประสานความร่วมมือขององค์คณะบุคคลและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา  
 


