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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมท่ีตั้งหมู่ที่  1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สหวิทยา
เขต 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  โทรศัพท์045-351005
โทรสาร045-351005   e-mail:kwsc@hotmail.com website: www.kcwsc..ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. 
 

ประวัติความเป็นมา 
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  

จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ถนนแกล้วประดิษฐ์  ตำบลโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน14  ไร่ 1 งาน 35ตารางวาเปิด
เรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2514 โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนแกล้วประดิษฐ์เป็นที่ทำการสอนชั่วคราว  ( ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้ ) โดยมี
นายสุนทร  หงษา เป็นผู้สอน 

 

อาณาเขต 
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านหมู่ที่1ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม  

จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน เรียกว่า แม่น้ำสองสี 
 

ที่ตั้ง 
 อำเภอโขงเจียม ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่  15.3 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 105.5 องศาตะวันออก ตามลักษณะ
ดังกล่าว จึงนับได้ว่าอำเภอโขงเจียมเป็นดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้การ
รับรองว่าเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ก่อนภูมิภาคอื่น ๆ  ในประเทศไทย จนมีคำกล่าวว่า “ตะวันออกสุดของ
ประเทศไทย เห็นตะวันก่อนใครในสยาม”  และเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากศาลากลาง
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) 
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  3. ถนนสายอุบลราชธานี – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร – โขงเจียม ระยะทาง 80 กิโลเมตร
(ทางหลวงหมายเลข  217 , 2222 ,2314) 
  4. ถนนสายอุบลราชธานี – วารินชำราบ – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร –  สิรินธร -โขง
เจียม ระยะทาง 94 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 217,2173) 
 อำเภอโขงเจียมมีพ้ืนที่ทั้งหมด 594 กิโลเมตร หรือ 371,250 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ 

1. ทิศเหนือจดอำเภอศรีเมืองใหม่ 
2. ทิศใต้จดอำเภอสิรินธรและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3. ทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
4. ทิศตะวันตกจดอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอพิบูลมังสาหาร 

พ.ศ. 2516 
 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ 216 ก ขนาด 16 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง และส้วมนักเรียน 1 หลัง แต่ไม่มีผู้
ประมูลก่อสร้างจึงต้องคืนเงินคลังแผ่นดินต่อมา วันที่ 24 สิงหาคม 2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายพงษ์
ศักดิ์  คูณเรือง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

พ.ศ. 2517 
 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
พ.ศ. 2518 

ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และส้วม 1 หลัง 
พ.ศ. 2519 

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 044  จำนวน 7 ห้องเรียน ( ต่อมาได้รับการ
อนุมัติให้รื้อถอนเพื่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม และคหกรรมของโครงการ มพช02 รุ่น 4 ในปี พ.ศ. 2529 ) 

พ.ศ. 2520 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ขนาด 16 ห้องเรียน 1 หลัง 

พ.ศ. 2524 
 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียน1 หลัง12 พฤศจิกายน 2524 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้

นายสว่าง  เย็นใจ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ. 2526 
 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
พ.ศ. 2529 

โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 4 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ซี เอส206 เอ 1 หลัง 
ก่อสร้างประปา  ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงและถังเก็บน้ำฝน ( ฝ. 33) จำนวน 4 ถัง 

18 ตุลาคม 2531 
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายยง  เลือกนารี  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 
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7 ธันวาคม 2536 
โรงเรียนเข้าโครงการรพส.รุ่นที่ 32 โครงการปชด. และอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ. 2537 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA จำนวน 1 สนาม 

30 พฤษภาคม 2539 
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุเทพ  ไชยชนะ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

ปีการศึกษา  2539 
โรงเรียนจัดเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโครงการถมดินในพ้ืนที่ลุ่ม 

ปีการศึกษา  2540 
ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ในวงเงิน 1,650,000 บาท และโรงเรียนได้รับ
หนังสืออนุญาตให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างอาคาร 5 รายการ คือ  

1. บ้านพักนักเรียนชาย 2 หลัง 
2. ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง 
3. อาคารชั่วคราว 1 หลัง 

พ.ศ. 2540 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครู  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโขงเจียม

วิทยาคม จัดทำรั้วบริเวณหน้าโรงเรียนแบบเสาคอนกรีต  ประกอบรั้วท่อแอส เบส ดอส พร้อมซุ้มประตูและ
ตัวหนังสือ  ป้ายชื่อโรงเรียน  สิ้นค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

ธันวาคม  2540 
 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น

ผู้อำนวยการ โดยมี นายสุเทพ  ไชยชนะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน 
12 มีนาคม 2542 

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายศรีสมบัติ  ภูมิเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9โรงเรียน
เสนางคนิคม มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

พ.ศ. 2542 
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง 

22 มกราคม  พ.ศ. 2546 
 นายเกษมสันต์  มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
พ.ศ. 2547 
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 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
พ.ศ. 2548 
 ผ่านการประเมินภายนอก สมศ. รอบ 2 ระดับ ดี 
 
พ.ศ. 2549 
 ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนในฝัน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
พ.ศ. 2550 

ได้รับคัดเลือกการกระจายอำนาจทางการศึกษา ประเภทที่ 1 
๒๗ กรกฎาคม 2550 

ได้รับเงินบริจาค  จากนางสมพิศ  เหวียนระวี (ไสยสมบัติ) เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติ  รวมมูลค่า
การก่อสร้างเป็นเงิน 203,099 บาท 

พ.ศ. 2552 
ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร 108 ล/ 30 จำนวน 1 หลัง 

30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 
 นายชาคริต  พิมพ์หล่อ ผู ้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด

อุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
พ.ศ. 2554 

ไดร้ับการรับรองผ่านการประเมินภายนอก สมศ. รอบ 3 ระดับ ดี 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท่าน ส.ส.ชูวิทย์ (กุ่ย) พิทักษ์พรพัลลภจำนวน 16 ล้านบาท โดยมี 

นายชาคริต  พิมพ์หล่อ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
22 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 นายถนอม  หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพะลานวิทยาคม  อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
 

ที่ตั้งปัจจุบัน หมู่ 1ถนนแกล้วประดิษฐ์ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี34220 
ขนาดสถานศึกษา ขนาดกลาง 
จำนวนพื้นที่ 14 ไร่1งาน35  ตารางวา 
ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 
สีประจำโรงเรียน สีเทา – ทอง  

สีเทา    หมายถึง  สติปัญญา  ความเฉลียวฉลาด 
สีทอง   หมายถึง  ความดี ความเจริญรุ่งเรือง 
 

ตราประจำโรงเรียน 
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คติพจน์โรงเรียน ปญฺญานรานํรฺตฺตนํ 
ปัญญา   เป็นรัตนะ   ของนรชน 

คำขวัญของโรงเรียน ศึกษาดี   มีจรรยา   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม 
 
แผนผังแสดงท่ีตั้งและแผนผังการเดินทาง 
ผังแสดงท่ีตั้ง 
 

 
 
บริเวณโรงเรียน 
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แผนผังการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายถนอม  หลุมทอง 
โทรศัพท0์61-9744774  e-mail .comวุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.บริหารการศึกษา 
สาขา  บริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 20  ธันวาคม  2562 จนถึงปัจจุบัน  
  2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2 คน 
    2.1 ชื่อ-สกุลนางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ด.บริหารการศึกษา 
โทรศัพท0์81-0702465e-mail-…รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย   วิชาการ  บริหารทั่วไป กิจการนักเรียน 
    2.2 ชื่อ-สกุลนางสาวดัสรี  ครองยุติ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
โทรศัพท ์088-2598996 e-mail dudsaree@gmail.com…รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย บุคคล  งบประมาณ  
    2.3 ชื่อ-สกุล นายชยุต  โชติวฒุินันท์  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา) โทรศัพท์ 061 – 5494197  e-mail……chayut2009@gmail.comรับผิดชอบกลุ่มงานงบประมาณ 
                         2.4 ชื่อ-สกุล นางพัชนี  คำทองแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา) โทรศัพท์ 081 – 9559626  e-mail……-…..…รบัผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ 
                         2.5 ชื่อ-สกุล นางพรรณี บุญเลิศ วุฒิการศึกษาสูงสุด  (ศษ.บ.ภาษาไทย) 
 โทรศัพท-์e-mail……-……รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
                          2.6 ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (คบ.วิชาเอก
ภูมิศาสตร์  โทรศัพท ์091-8349292 …  รับผิดชอบกลุ่มงานบุคคล 

mailto:chakrit43@hotmail.com
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      กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2561-2565) 

 
 1. นายอภิวัฒน์  อินทรเจริญ ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. นายก้องสกล แก้วกัญญา ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายบุญเพ็ง พิมพ์คง ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. นางลมทอง  คำบุญเรือง ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5. นางฉวี  โสมสุวรรณ ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นายสงกรานต์ พรรณนา ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7. นายสุรพล  กอมณี ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 8. นายพลกฤต แก้วกัญญา ตำแหน่ง  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
 9. พระสมุห์คะนอง   ปภสสโร ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 10. พระสนธยา  ทองชัย ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 11. นายมัสด้า  กอมณี ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 12. นางจินตนา  กอมณี ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 13. นายชัยธวัช  ยอดประทุมวัน ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 14. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ ตำแหน่ง  ผู้แทนคร ู             กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 15. นายถนอม  หลุมทอง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการ/ เลขานุการ 
 
3.  ข้อมูลบุคลากร 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2565) 
มีครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้นจำนวน....48...คน จำแนกเป็นผู้บริหาร ..3.. คน ครูประจำการ..42..คน         
พนักงานราชการ...2....คน   ครูอัตราจ้าง....-....คน ครูธุรการ...1....คน   และบุคลากรอ่ืน.....3....คน  ดังนี ้
             ครูประจำการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ป ี

1 นายถนอม  หลุมทอง 57 36 ผอ. คศ.2 ป.โท กศ.ม.บริหารการศกึษา - 32 

2 นางสาวสุภัชศร     วงศ์คำ 45 21 รอง.ผอ.คศ.3 ป.เอก ศษ.ด.บริหารการศกึษา - 30 

3 นางสาวดัสรี ครองยุต ิ 42 14 รอง.ผอ.คศ.3 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศกึษา - 30 

4 นางพัชนี    คำทองแก้ว 57 36 ครู คศ.3 ป.ตรี ศษ.ม.บริหารการศกึษา ภาษาอังกฤษ 24 

5 นางพรรณ ี   บุญเลิศ 59 36 ครู คศ.3 ป.ตรี ศษ.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

6 นางศุภนิดา   สมสะอาด 45 18 ครู คศ.3 ป.ตรี ค.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 24 

7 นางสาวเสาวลักษณ์   สายยา 45 16 ครู คศ.3 ป.ตรี ค.บ.ภูมิศาสตร ์ สังคมศึกษา 24 

8 นางนันทนา   วรรณคำ 41 12 ครู คศ.3 ป.ตรี วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์ การงานอาชีพ 24 

9 นายชยุต   โชติวุฒินันท ์ 44 11 ครู คศ.2 ป.ตรี ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ 24 

10 นางสาวพรชริณทร์    ราศรี 39 10 ครู คศ.2 ป.โท ศษ.ม.วัดแลประเมินผลการศกึษา คณิตศาสตร์ 24 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ป ี

11 นางสาววันวิสา ประสพสุข 36 9 ครู คศ.2 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศกึษา สังคมศึกษา 24 

12 นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขยีนวงศ ์ 36 8 ครู คศ.2 ป.ตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 

13 นายวิชญภ์าส    ดอกแกว้ 41 8 ครู คศ.2 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศกึษา สังคมศึกษา 32 

14 นายจกัรพรรด์ิ    ชื่นภิรมย ์ 39 9 ครู คศ.2 ป.ตรี วท.บ. เคม ี เคม ี 30 

15 นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 40 8 ครู คศ.2 ป.ตรี ศศ.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

16 นางสาววภิาดา อมาตย์มนตร ี 41 10 ครู คศ.1 ป.ตรี คบ.ชีววิทยาประยกุต ์ ชีววิทยา 24 

17 นางสาวอินทร์อร    แก่นคำ 39 8 ครู คศ.1 ป.ตรี ศษ.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 24 

18 นางสาวพฤฒิพร   วรรณศร ี 36 7 ครู คศ.1 ป.ตรี ศษ.บ.. พลศึกษา พลศึกษา 24 

19 นางสาวจิตปราณี   สาระคำ 36 7 ครู คศ.1 ป.ตรี ค.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 24 

20 นางสาวฐณัชญ์พร   นาจาน 31 7 ครู คศ.1 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศกึษา ภาษาอังกฤษ 24 

21 นายมานพ    ไชยโกฎ 39 6 ครู คศ.1 ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 24 

22 นายศรัณยู    สำเภา 31 6 ครู คศ.1 ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร ์  คณิตศาสตร ์ 32 

23 นายสุรศักดิ ์  ดวงธน ู 37 6 ครู คศ.1 ป.ตร ี วท.บ.อตุสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า 24 

24 นางปนัดดา ดวงภาค 39 6 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศษ.บ.การแนะแนว แนะแนว 24 

25 นางสาวสิริพร   หาญชนะ 49 6 ครู คศ.1 ป.ตร ี ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

26 นายรุ่งนพฤทธิ ์   บวัใหญ ่ 31 6 ครู คศ.1 ป.โท ค.ม.บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 24 

27 นางสาวเปียทิพย์ อินทรศาสตร์ 38 6 ครู คศ.1 ป.ตร ี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรกิจ คอมพิวเตอร์ 24 

28 นางสาวศรัญญา     สมภกัด ี 29 5 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศษ.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี) เคม ี 24 

29 นายกตัญญ ู    สายธน ู 39 5 ครู คศ.1 ป.ตร ี ศศ.บ.รัฐศาสตร ์ สังคมศึกษา 24 

30 นางสาวญาณิศา     ทาทอง 30 4 ครู คศ.1 ป.ตร ี วท.บ.ฟิสกิส ์ ฟิสิกส ์ 30 
31 นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 41 4 ครู คศ.1 ป.ตรี ศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย 24 

32 นายธรรศ     เหลาทอง 29 4 ครู คศ.1 ป.ตรี ค.บ.ดนตรีศึกษา ดนตรี 24 

33 นางสาวสุนีย ์   ใจเรือง 32 4 ครู คศ.1 ป.ตรี ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 24 

34 นายเอกชยั   พิณทอง 39 4 ครู คศ.1 ป.ตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 24 

35 นางสาวกาญจนา   แพงแกว้ 28 4 ครู คศ.1 ป.ตรี คบ.เกษตรศาสตร์ การงานอาชพีฯ 24 

36 นางสาวบุษศรฐั  บุษยเ์พชร 28 4 ครู คศ.1 ป.ตรี ศศ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป ์ 24 

37 นางสาวณพสร  สามสุวรรณ 40 4 ครู คศ.1 ป.ตรี ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศน์ศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
24 

38 นางสาวปรยีาพร   แก้วคำสอน 27 2 ครูผู้ช่วย ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

39 นางสาวปณิดา  เผือกแก้ว 28 2 ครูผู้ช่วย ป.ตรี ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 24 

40 นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 27 - ครูผู้ช่วย ป.ตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 24 

41 นายโชตวิัฒน์ โคตรไกรสร 25 - ครูผู้ช่วย ป.ตรี คบ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 

42 
นางสาวธัญญารัตน์ อาจลอบ 25 

10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา 
24 

 
พนักงานราชการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 น.ส.ปรานอม  มณีภาค 59 18 ป.โท ศษ.ม.บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ งบประมาณ 
2 น.ส.เฟื่องลดา  ทรงมณี 36 12 ป.ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ การงานฯ งบประมาณ 
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จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..............44................ คน คิดเป็นร้อยละ ......100....... 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ...........44............... คน คิดเป็นร้อยละ .......100....... 

 
บุคลากรอื่น  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การทำงาน (ปี) 
วุฒิ ตำแหน่ง ปฏิบตัิงาน 

1 น.ส.กาญจนา  สายสมบัต ิ 36 7 
ป.ตรี (บธ.บ.บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ งานธุรการ 

2 นายทว ี คำวงศ์ 55 11 ม.6 ช่างไม้ 4 บริการ 
3 นายมงคล  โพธิ์ชัยสาร 53 24 ม.3 ช่างไม้ 4 บริการ 
4 นายประสิทธิ์  กอมณ ี 59 27 ปวช.เกษตร ช่างไม้ 4 พนักงานขับรถ 

ที่มา: งานสถิติข้าราชการครูและลูกจ้างประจำฝ่ายบุคลากร 
 
ตารางเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานปีการศึกษา2562-2564 

ตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ผู้บริหาร 2 3 3 
คร ู 42 41 39 
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน  - - 

รวมข้าราชการครู 44 44 42 
พนักงานราชการ 2 2 2 
ลูกจ้างประจำ  3 3 3 
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน) - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่สำนักงาน) 1 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานทำความสะอาด) - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) - - - 

รวมบุคลากรทางการศึกษา 6 6 6 
รวมทั้งสิ้น 50 50 48 

ที่มา: งานสถิติข้าราชการครูและลูกจ้างประจำฝ่ายบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

ญ = 34 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน 2564)  
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ……800…………คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……800………คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 82 93 175 44 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 64 69 133 34 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 59 78 137 35 

รวม 12 210 235 445 38 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 77 134 34 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 40 90 130 35 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 30 61 91 31 

รวม 11 127 228 355 32 

รวมทั้งหมด 23 337 463 800 35 

                                              ข้อมูล งาน DMC 
     ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ปีการศึกษา2562-2564 

จำแนกตามระดับชั้น 

ชั้น 
การศึกษา 2562 

(ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2562) 
การศึกษา 2563 

(ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2563) 
 การศึกษา 2564 

(ข้อมูล ณ 10 พฤษจิกายน 2564) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 81 84 165 73 67 140 82 93 175 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 70 76 148 64 79 143 64 69 133 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 56 89 145 51 66 117 59 78 137 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 207 249 456 188 212 400 210 235 445 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 32 66 98 42 91 97 57 77 134 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 40 64 104 30 60 104 40 90 130 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 39 59 98 34 63 98 30 61 91 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 111 189 300 106 214 320 127 228 355 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 318 189 756 294 426 720 337 463 800 

                                                                       แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนนักเรียน ข้อมูล DMC 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปี2565 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม หน้า 12 
 

5.ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเขาเตี้ย ๆ สลับกันเป็นระยะ ๆ ระหว่างเนินเขา  จะมีร่องน้ำไหล
ลงสู่แม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลมากมาย  ทำให้เกิดน้ำตกท่ีสวยงามในช่วงฤดูฝน หลายแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
อำเภอและจังหวัด  ป่าไม้เบญจพรรณตามไหล่เขาโดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติร้อยละ 72ของ
พื้นที่ทั้งหมด ในส่วนของพื้นที่ราบใช้ประโยชน์  ในการเพาะปลูกพืชไร่มีเพียงร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด 
สภาพเป็นดินลูกรังและหิน  มีดินร่วนปนทรายบางแห่ง ลักษณะดินไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรเท่าที่ควร ซึ่ง
นอกจากคุณภาพดินแล้ว ปริมาณน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูกก็ไม่เพียงพอ เพราะดินไม่สามารถเก็บกักน้ำ
ได้ดี ลำห้วยที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ำไหลไม่ตลอดปี มีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำโขงและ
แม่น้ำมูล  นอกจากนี้ยังมีลำห้วยหลายสาย  เช่น ห้วยตุงลุง  ห้วยยาง ห้วยหมาก  ห้วยใหญ่ ห้วยโพธิ์  ห้วย
ทราย ห้วยแซะ ห้วยขัวสูง ห้วยจันทัย ห้วยกว้าง ห้วยหมากใต้ ห้วยซาเนียม ห้วยโดน 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะร้อน ในฤดูฝน  มีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน ฤดู
หนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อนแห้งแล้งมากในเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 อำเภอโขงเจียม จัดว่าเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย กล่าวคือ ป่าไม้  สัตว์ป่า สัตว์น้ำ 
หินทราย หินแกรนิต  
 ป่าไม้ เช่น ไม้เต็ง รัง 
 สัตว์ป่า เช่น เก้ง กระจง ลิง ชะนี 
 สัตว์น้ำ มากกว่า 140 ชนิด เช่น ปลาบึก ปลากราย  ปลาคัง 
การเมืองการปกครอง 
 อำเภอโขงเจ ียม จ ังหว ัดอ ุบลราชธานี แบ ่งการปกครองออกเป ็น 5 ตำบล 47 หม ู ่บ ้าน                                   
เป็นหมู่บ้านในโครงการ อพป.22 หมู่บ้าน ในโครงการ ปชด.8 หมู่บ้าน เทศบาล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 
5 แห่ง ประกอบด้วย 
   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียมประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน12หมู่บ้านและเขต

เทศบาลครอบคลุมบ้านด่านเก่าและบ้านด่านใหม่หมู่ที่1และหมู่ที่2 

  2.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกอบด้วยหมู่บ้าน9หมู่บ้าน 

  3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางประกอบด้วยหมู่บ้าน9หมู่บ้าน 

  4.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ประกอบด้วยหมู่บ้าน9หมู่บ้าน 

 5.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ประกอบด้วยหมู่บ้าน9หมู่บ้าน 
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เนื่องจากเป็นอำเภอชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในระดับท้องถิ่นจึงมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยตลอด 
 

การประกอบอาชีพของประชาชน 

  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์การประกอบอาชีพของประชาชน

ส่วนใหญ่จึงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่น 

 1. การเกษตรกรรมซึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่โดยเฉพาะการทำนาในพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบการทำไร่

ในพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของดินพอเหลือในเขตป่า  ตลอดจน  การทำสวนส่วนมากมักใช้บริเวณชายฝั่ง

แม่น้ำโขงซึ่งเป็นดินตะกอนมีความชุ่มชื้น  และอินทรียวัตถุมากทำสวนกล้วยและปลูกพืชผักสวนครัว 

  2. อาชีพการประมงโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีทรัพยากรสัตว์น้ำมากโดยเฉพาะปลาในแม่น้ำมี

มากกว่า140 ชนิดและสัตว์น้ำประเภทอื่นๆที่อาศัยตามลำน้ำทั้งสองมากมายประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ตั้งริม

ชายฝั่งจึงมีอาชีพทำการประมงเพ่ือใช้บริโภคภายใน ครัวเรือนที่เหลือก็สะสมรวบรวมไว้ส่งขายตลาดต่างอำเภอ

โดยเฉพาะตลาดอำเภอเมือง  และอำเภอวารินชำราบ 

  3. อาชีพหาของป่าพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ในเขตอำเภอโขงเจียมมีมากถึงร้อยละ 70 ของจำนวนพื้นที่

ทั้งหมดในป่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายโดยเฉพาะเห็ดชนิดต่างๆหน่อไม้ผักหวานดอกกระเจียวซึ่งเกิดขึ้นเอง

ตามฤดูกาลทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นอกเหนือจาก  การบริโภคแล้วยังรวบรวมส่งไปขายยังที่อ่ืนๆ 

  4. อาชีพหัตถกรรมส่วนมากจะใช้ทรัพยากรจากป่ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้สอยและประดับ

ตกแต่งอาคารบ้านเรือนซึ่งใช้เวลาว่างในการทำนาการจับสัตว์น้ำเช่น หมู่บ้านเวินบึกใช้ไม้ไผ่สานเป็นหวดนึ่งข้าว

เหนียวหมู่บ้านท่าล้ง ใช้ไม้ไผ่สานกระติบข้าวเป็นต้นหัตถกรรม  ในอำเภอโขงเจียมประกอบด้วยเสื่อเตยไม้กวาด

ดอกหญ้าไพหญ้าคากระถางไม้ 

  นอกจากนี้ยังมีอาชีพในการแปรรูปอาหารด้วยการนำปลาและสัตว์น้ำที่จับมาได้เปลี่ยนเป็นอาหาร

อย่างอ่ืนเช่น การทำปลาร้าปลาจ่อมปลาส้มปลาแห้งส้มไข่ปลาปลาเค็มเค็มสับปะรดสำหรับการบริโภคและเพ่ือ

การจำหน่ายเป็นสินค้าตามฤดูกาล 

เศรษฐกิจ 

  อำเภอโขงเจียมเป็นอำเภอท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้จังหวัดอุบลราชธานีมาก เพราะอำเภอโขงเจียม

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดในด้านเศรษฐกิจรายได้ของชาวอำเภอ  โขงเจียมได้มาจากการท่องเที่ยว

เนื่องจากโขงเจียมมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว

มากมายมีผลทำให้ธุรกิจด้านอ่ืนๆดีตามไปด้วยเช่นธุรกิจบ้านพักร้านอาหารขายของที่ระลึก 

การท่องเที่ยว 

  อำเภอโขงเจียมเป็นอำเภอท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นแม่น้ำ

สองสี, แก่งตะนะ,เขื่อนปากมูล, น้ำตกสร้อยสวรรค์, น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกรู, ดอนหินตั้ง, วัดถ้ำคูหาสวรรค์

(วัดถ้ำคำคะนิง ), ดงนาทาม, หมู่บ้านท่าล้ง, ผาแต้ม, เสาเฉลียง, วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย, เทศบาลตำบลบ้านด่าน, 
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แก่งสร้อยและหาดวิจิตรา อาจกล่าวได้ว่า อำเภอโขงเจียมเป็นดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย ซึ่งกรม

อุตุนิยมวิทยาได้ให้การรับรองว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ก่อนภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย จนมี

คำกล่าวว่า “ตะวันออกสุดของประเทศไทย เห็นตะวันก่อนใครในสยาม” หรือบทกลอนที่ว่า  

  “เห็นตะวันก่อนใครในสยาม  เห็นจันทร์งามยามราตรีที่ฝั่งโขง 
 เห็นสองฟากฝั่งดั่งเชื่อมโยง  เห็นน้ำโขงไหลคดเค้ียวเลี้ยวสู่ลาว” 

 นอกจากนี้ยังมีคำขวัญของอำเภอโขงเจียมว่า “รวมมัจฉา  ภูผางาม แม่น้ำสองสี  ศิลป์ดีที่ผาแต้ม”
  
แหล่งข้อมูล : จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ2559 
 

6.ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ตารางแสดงข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบปีการศึกษา 2564 
ที ่ อาคารสถานที่ จำนวน สร้างปี พ.ศ. สร้างด้วยเงิน 
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 ถังน้ำฝน ( ฝ. 33 )  10 2529 - งบประมาณ 
6 โรงฝึกงานอุตสาหกรรมและคหกรรม 1 2529 - งบประมาณ 
7 โรงฝึกงานเกษตรกรรม 1 2529 - งบประมาณ 
8 ห้องน้ำ / ห้องส้วม 3 - - งบประมาณ 
9 บ้านพักนักเรียนหญิง 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 

 
จำนวนห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
4 4 4 12 4 4 3 11 
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จำนวนห้องน้ำ-ห้องส้วม  ประจำปีการศึกษา 2564 
จำนวนห้องส้วม จำนวนที่ปัสสาวะ 

ชาย หญิง รวม หลัง ที ่
12 12 24 - 10 

 

ตารางแสดงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน/นันทนาการ 
ที ่ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม จำนวน (สนาม) 
1 โรงยิมเนเซียม 1 
2 สนามฟุตบอล 1 
3 สนามตะกร้อ 1 
4 สนามบาสเกตบอล 1 
5 สนามเทนนิส - 
6 สนามกรีฑา 1 
7 สนามวอลเลย์บอล 1 

รวม 5 
 

 
ตารางแสดงข้อมูลการจัดห้องเรียน 

ที ่ รายการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /จำนวน(ห้อง) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตฯ

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

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

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

ที่มา:สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ 
ที ่ รายการ จำนวน (เครื่อง) 
1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหาร/สำนักงาน 14 
2 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 80 

รวม 94 
 
คอมพิวเตอร์มีจำนวนทั้งหมด 94 เครื่องใช้เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 80

เครื่อง  ใช้ในงานบริหารสำนักงานและมีระบบเครือข่ายจำนวน 14 เครื่อง 
 

 
สัดส่วนจำนวนนักเรียน: คอมพิวเตอร์เท่ากับ 10 คน : 1 เครื่อง 

ข้อมูลด้าน ICT 
ที ่ รายการ จำนวน (เครื่อง) 
1. โปรเจกเตอร์ 7 
2.  เครื่องฉายภาพทึบแสง (visaulizer) 1 
3. กระดานอัจฉริยะ - 

 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) รอบท่ี1และรอบท่ี2 

มาตรฐาน 
ผลการประเมินรอบท่ี 1 

(พ.ศ.2546) 
ผลการประเมินรอบท่ี 2 

(พ.ศ.2549) 

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

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที1่คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที2่ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที3่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ระดับดีเลิศ 
ระดับดีเลิศ 
ระดับดีเลิศ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2549-2553) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตัวบ่งชี้ระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    √ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด สพม. .29 
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ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 

-มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง 
-มีผลงานชิ้นงานของนักเรียนให้เห็น 
-มีกิจกรรมที่เกิดจากโครงการพัฒนาผู้เรียนครบทุกมาตรฐาน 
-เห็นนักเรียนค้นคว้าเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทาง  Internet 

จุดที่ควรพัฒนา 
-มีโครงการรักการอ่านและมีการทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
-มีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
-ควรมีการประเมินความพึงพอใจโดยครู - นักเรียน - ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
-พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นเล่มโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้  ควรนำทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  มาใช้ในการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
-ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองทุกมาตรฐาน 

  
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
จุดเด่น 

-ครมูีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
-มุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอน  และพัฒนาผู้เรียน 
-สอนตรงตามวิชาเอก-โท และตามความถนัด 
-มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  และอิงพัฒนาการนักเรียน 
-มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง  เพื่อการพัฒนานักเรียน 

จุดทีค่วรพัฒนา 
-ควรมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
-การสอนควรเน้นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานักเรียนและตนเอง 
-ควรมีวิจัยในชั้นเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
-ในกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย
ได้จัดสัดส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ภาคเรยีนที่ ๑ ภาคเรยีนที ่๒ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์
(๑๑ หน่วยกติ) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์
(๑๑ หน่วยกติ) 

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑.๕ ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร ์ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๓ วิทยาการคำนวณ การ
ออกแบบและเทคโนโลย ี

๑.๐ - - 

ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕ ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษา ๑.๕ 
ส๒๑๑๐๓ประวตัิศาสตร ์ ๐.๕ ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 
ศ๒๑๑๐๑ ศลิปะ ๑.๐ ศ๒๑๑๐๒ ศลิปะ ๑.๐ 

- - ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑.๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 
 ๑๑  ๑๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๕ หน่วยกิต) รายวิชาเพิ่มเติม (๒.๕ หน่วยกติ) 
๑ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ 
๒ คณติศาสตรเ์พิ่มเตมิ ๑.๐ ๒ คณติศาสตรเ์พิ่มเตมิ ๑.๐ 
๓. อ202111 เสริมทักษะอังกฤษ
สื่อสาร ๒  

๑.๐ ๓. อ202112 เสริมทักษะอังกฤษ
สื่อสาร ๒  

๑.๐ 

๔. ภาษาจีน ๑ ๐.๕ ๔. ภาษาจีน ๑ ๐.๕ 
๕. การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ๑.๐ ๕. การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ๑.๐ 
๖.วิชาเลือก ๑.๐ ๖.วิชาเลือก ๑.๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓ ชม.) (๖๐ ชม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชม) 
๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒ กิจกรรมนักเรยีน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนาร ี
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๐ 

๒ กิจกรรมนักเรยีน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนาร ี
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๕ 

๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๕ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๓๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๓๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธาน ี
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑.๕ ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๓  วิทยาการคำนวณ การ
ออกแบบและเทคโนโลย ี

๑.๐ - - 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕ ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ 
ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ 

- - ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพี ๑.๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๕ หน่วยกิต) รายวิชาเพิ่มเติม (๕ หน่วยกิต) 
๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
๒. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ ๒. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ 
๓. การเพาะเห็ด  ๑.๐ ๓. ศิลปะการจัดสวน ๑.๐ 
๔. ภาษาจีนสื่อสาร ๓ ๐.๕ ๔. ภาษาจีนสื่อสาร ๔ ๐.๕ 
๕. งานไฟฟ้าในอาคาร ๑ ๑.๐ ๕. งานไฟฟ้าในอาคาร ๒ ๑.๐ 
๖. กีตาร์เบื้องต้น ๑.๐ ๖. การอ่านจับใจความ ๑.๐ 
๖. วิชาเลือกเรียน  ๖. วิชาเลือกเรียน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(3 ชม.) (๖๐ ชม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(3 ชม.) (๖๐ ชม) 
๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนาร ี
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๐ 

๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนารี 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๕ 

๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๕ 

รวมเวลาทั้งสิน้ ๓๐ รวมเวลาทั้งสิน้ ๓๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลาเรียน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

เวลาเรียน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕ ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๓  วิทยาการคำนวณ 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

๑.๐ - - 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕ ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ 
ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ 

- - ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑.๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๕ หน่วยกิต) รายวิชาเพ่ิมเติม (๕ หน่วยกิต) 
๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
๒. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑.๐ ๒. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ 
๓. ศิลปะการแต่งหน้า ๑.๐ ๓. ศิลปะการเขียนป้าย ๑.๐ 
๔. อาเซียนศึกษา ๐.๕ ๔. อาเซียนศึกษา ๐.๕ 
๕. ภาษาจีน ๕ ๐.๕ ๕. ภาษาจีน ๖ ๐.๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชม) 
๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนารี 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๐ 

๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนารี 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๕ 

๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

๑๐ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

๕ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๓๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๓๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธาน ี
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑.๕ ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๓ วิทยาการคำนวณ การ
ออกแบบและเทคโนโลย ี

๑.๐ - - 

ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕ ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษา ๑.๕ 
ส๒๑๑๐๓ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ 

- - ง๒๑๑๐๑ การงานอาชพี ๑.๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 
 ๑๑  ๑๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๕ หน่วยกิต) รายวิชาเพิ่มเติม (๒.๕ หน่วยกิต) 
๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ ๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ 
๓. เสริมทักษะอังกฤษสื่อสาร ๒  ๑.๐ ๓.  เสริมทักษะอังกฤษสื่อสาร ๒  ๑.๐ 
๔. ภาษาจีน ๑ ๐.๕ ๔. ภาษาจีน ๑ ๐.๕ 
๕. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑.๐ ๕. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑.๐ 
๖.วิชาเลือก ๑.๐ ๖.วิชาเลือก ๑.๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓ ชม.) (๖๐ ชม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชม) 
๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนาร ี
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 
 

 
๒๐ 
๑๐ 

๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนารี 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๕ 

๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๕ 

รวมเวลาทั้งสิน้ ๓๐ รวมเวลาทั้งสิน้ ๓๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธาน ี
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑.๕ ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๓  วิทยาการคำนวณ การ
ออกแบบและเทคโนโลย ี

๑.๐ - - 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕ ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ 
ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ 

- - ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพี ๑.๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๕ หน่วยกิต) รายวิชาเพิ่มเติม (๕ หน่วยกิต) 
๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
๒. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ ๒. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ 
๓.  ๑.๐ ๓.  ๑.๐ 
๔. ภาษาจีนสื่อสาร ๓ ๐.๕ ๔. ภาษาจีนสื่อสาร ๔ ๐.๕ 
๕. งานไฟฟ้าในอาคาร ๑ ๑.๐ ๕. งานไฟฟ้าในอาคาร ๒ ๑.๐ 
๖. กีตาร์เบื้องต้น ๑.๐ ๖. การอ่านจับใจความ ๑.๐ 
๗. วิชาเลือกเรียน  ๗. วิชาเลือกเรียน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(3 ชม.) (๖๐ ชม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(3 ชม.) (๖๐ ชม) 
๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนาร ี
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๐ 

๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนารี 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๕ 

๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๕ 

รวมเวลาทั้งสิน้ ๓๐ รวมเวลาทั้งสิน้ ๓๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลาเรียน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

เวลาเรียน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(๑๑ หน่วยกิต) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕ ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๓  วิทยาการคำนวณ 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

๑.๐ - - 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕ ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ 
ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ 

- - ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑.๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๕ หน่วยกิต) รายวิชาเพ่ิมเติม (๕ หน่วยกิต) 
๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
๒. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑.๐ ๒. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ 
๓. ศิลปะการแต่งหน้า ๑.๐ ๓. ศิลปะการเขียนป้าย ๑.๐ 
๔. อาเซียนศึกษา ๐.๕ ๔. อาเซียนศึกษา ๐.๕ 
๕. ภาษาจีน ๕ ๐.๕ ๕. ภาษาจีน ๖ ๐.๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชม) 
๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนารี 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๐ 

๒ กิจกรรมนักเรียน 
๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนารี 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

 
๒๐ 
๑๕ 

๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

๑๐ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

๕ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๓๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๓๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน     

1.ภาษาไทย ท31101 1.0 ท31102 1.0 
2.คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 ค31102 1.0 
3.รายวิชาวิทยาศาสตร์     
3.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ว31101 1.0 
3.4 เทคโนโลยี ว31181 1.0   
4.สังคมศึกษา ฯ ส31101 1.5 ส31103 1.5 
5 ประวัติศาสตร์ ส31102 0.5 ส31104 0.5 
6 สุขศึกษา พ31101 0.5 พ31103 0.5 
7. พลศึกษา พ31102 0.5 พ31104 0.5 
8. ศิลปะ ศ31101 0.5 ศ31102 0.5 
9 การงานอาชีพ   ง31101 1.0 
10 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 อ31102 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม 

คณิตศาสตร ์ ค30201 1.5 ค30202 1.5 

วิทยาศาสตร์     

สาระชีวะวิทยา ว31241 1.5 ว31242 1.5 
สาระเคมี ว31221 1.5 ว31222 1.5 
สาระฟิสิกส ์ ว31201 1.5 ว31202 1.5 
สาระโลกดาราศาสตร์ฯ ว31261 1.5   
ภาษาอังกฤษ อ30201 1.0 อ30202 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  60 

1.แนะแนว  20  20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
2.1 ลูกเสือ/รดหรือ 
2.2 ชุมนุม/ชม 

    
 

30  30 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและฯ  10  10 

รวม/ชั่วโมง/สัปดาห ์
16 15.5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน     

1.ภาษาไทย ท32101 1.0 ท32102 1.0 
2.คณิตศาสตร์ ค32101 1.0 ค32102 1.0 
3.วิทยาศาสตร์     
3.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ว32101(

เคมี) 

1.0 ว32102(ฟิสิกส์) 1.0 

3.4 เทคโนโลยี ว32181 1.0   
4.สังคมศึกษา ฯ ส32101 1.5 ส32103 1.5 
5 ประวัติศาสตร์ ส32102 0.5 ส32104 0.5 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 0.5 พ32103 0.5 
 พ32102 0.5 พ32104 0.5 
7 ศิลปะ ศ32101 0.5 ศ32102 0.5 
8 การงานอาชีพ ง32102 1.0   
9 ภาษาอังกฤษ อ32101 1.0 อ32102 1.0 
เพิ่มเติม     

คณิตศาสตร ์ ค30203 1.5 ค30204 1.5 

วิทยาศาสตร์     

สาระชีวะวิทยา ว32241 1.5 ว32242 1.5 
สาระเคมี ว32221 1.5 ว32222 1.5 
สาระฟิสิกส ์ ว32201 1.5 ว32202 1.5 
สาระโลกดาราศาสตร์ฯ   ว32261 1.0 
สังคมศึกษา ส30230 0.5 ส30231 0.5 
1.แนะแนว  20  20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
2.1 ลูกเสือ/รดหรือ 
2.2 ชุมนุม/ชม 

    

 30  30 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและฯ  10  10 

รวม/ชั่วโมง/สัปดาห ์
16.0 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน     

1.ภาษาไทย ท33101 1.0 ท33102 1.0 
2.คณิตศาสตร์ ค33101 1.0 ค33102 1.0 
3.วิทยาศาสตร์ 

     3.3วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ว33103 1.0 

      3.4 เทคโนโลยี ว33181 0.5   
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 0.5 พ33103 0.5 
 พ33102 0.5 พ33104 0.5 
7 ศิลปะ ศ33101 0.5 ศ33102 0.5 
8 การงานอาชีพ     
9 ภาษาอังกฤษ อ33101 1.0 อ33102 1.0 
เพิ่มเติม 

คณิตศาสตร ์ ค30205 1.5 ค30206 1.5 

วิทยาศาสตร์     

สาระชีวะวิทยา ว33241 1.5 ว33242 1.5 
สาระเคมี ว33221 1.5 ว33222 1.5 
สาระฟิสิกส ์ ว33201 1.5 ว32202 1.5 
สาระโลกดาราศาสตร์ฯ ว33261 1.0   
สังคมศึกษา ส33201 0.5 ส33202 0.5 
สังคมศึกษา ส33203 1.0 ส33204 1.0 
สังคมศึกษา ส30232 0.5 ส30233 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ30203 1.0 อ30204 1.0 
1.แนะแนว  20  20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
2.1 ลูกเสือ/รดหรือ 
2.2 ชุมนุม/ชม 

    

 30  30 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและฯ  10  10 

รวม/ชั่วโมง/สัปดาห ์
15.0 14.5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน     

1.ภาษาไทย ท31101 1.0 ท31102 1.0 
2.คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 ค31102 1.0 
3.รายวิชาวิทยาศาสตร์     
3.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ว31101 1.0 
3.4 เทคโนโลยี ว31181 1.0   
4.สังคมศึกษา ฯ ส31101 1.5 ส31103 1.5 
5 ประวัติศาสตร์ ส31102 0.5 ส31104 0.5 
6 สุขศึกษา พ31101 0.5 พ31103 0.5 
7. พลศึกษา พ31102 0.5 พ31104 0.5 
8. ศิลปะ ศ31101 0.5 ศ31102 0.5 
9 การงานอาชีพ   ง31101 1.0 
10 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 อ31102 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาจีน  1.0  1.0 
คอมพิวเตอร์กราฟกิ  1.0  1.0 
การขยายพันธ์พืช  1.0  1.0 
สาระโลกดาราศาสตร์ฯ ว31261 1.5   
ภาษาอังกฤษ อ30201 1.0 อ30202 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  60 

1.แนะแนว  20  20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
2.1 ลูกเสือ/รดหรือ 
2.2 ชุมนุม/ชม 

    
 

30  30 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและฯ  10  10 

รวม/ชั่วโมง/สัปดาห ์
16 15.5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน     

1.ภาษาไทย ท32101 1.0 ท32102 1.0 
2.คณิตศาสตร์ ค32101 1.0 ค32102 1.0 
3.วิทยาศาสตร์     
3.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ว32101(เคมี) 1.0 ว32102(ฟิสิกส์) 1.0 
3.4 เทคโนโลยี ว32181 1.0   
4.สังคมศึกษา ฯ ส32101 1.5 ส32103 1.5 
5 ประวัติศาสตร์ ส32102 0.5 ส32104 0.5 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 0.5 พ32103 0.5 
 พ32102 0.5 พ32104 0.5 
7 ศิลปะ ศ32101 0.5 ศ32102 0.5 
8 การงานอาชีพ ง32102 1.0   
9 ภาษาอังกฤษ อ32101 1.0 อ32102 1.0 
เพิ่มเติม     
ภาษาจีน  1.0  1.0 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น  1.0  1.0 
ไม้ดอกไม้ประดับ  1.0  1.0 
หุ่นยนต ์  1.0  1.0 
ภาษาอังกฤษ  1.0  1.0 
สาระโลกดาราศาสตร์ฯ  - ว32261 1.0 
สังคมศึกษา(หน้าที่พลเมือง) ส30230 0.5 ส30231 0.5 
1.แนะแนว  20  20 
2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 ลูกเสือ/รดหรือ 
2.2 ชุมนุม/ชม 

    

 30  30 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและฯ  10  10 

รวม/ชั่วโมง/สัปดาห ์
16.0 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน     

1.ภาษาไทย ท33101 1.0 ท33102 1.0 
2.คณิตศาสตร์ ค33101 1.0 ค33102 1.0 
3.วิทยาศาสตร์ 

     3.3วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ว33103 1.0 

      3.4 เทคโนโลยี ว33181 0.5   
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 0.5 พ33103 0.5 
 พ33102 0.5 พ33104 0.5 
7 ศิลปะ ศ33101 0.5 ศ33102 0.5 
8 การงานอาชีพ     
9 ภาษาอังกฤษ อ33101 1.0 อ33102 1.0 
เพิ่มเติม 
ภาษาจีน  1.0  1.0 
อาหารและเครื่องดื่ม  1.0  1.0 
เทคโนโลยีเพื่อธุรกจิ  1.0  1.0 
ปะติมากรรมเชิงพานิชย ์  1.0  1.0 
สังคมศึกษา(หน้าที่พลเมือง) ส33201 0.5 ส33202 0.5 
สังคมศึกษา(ศาสนาสากล)  (เหตุการณ์โลกปัจจุบัน) ส33203 1.0 ส33204 1.0 
สังคมศึกษา(อาเซียน) ส30232 0.5 ส30233 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ30203 1.0 อ30204 1.0 
1. แนะแนว  20  20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
2.1 ลูกเสือ/รดหรือ 
2.2 ชุมนุม/ชม 

    

 30  30 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและฯ  10  10 

รวม/ชั่วโมง/สัปดาห ์
15.0 14.5 

 
ข้อมูล งานหลักสูตรสถานศึกษา 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด..........230........ ตารางเมตร จำนวนหนงัสือในห้องสมุด ………6,000……… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ …อัตโนมัติ…(PLS3)………………………………………. 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน ……5…. ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน ……2…. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จำนวน ……1…. ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา  จำนวน.......1...... ห้อง 
   ห้อง (ระบุ).......................       จำนวน …………. ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน ........94......... เครื่อง 
 ประเภทการเชื่อมต่อ  (√  ) ADSL    (√  ) LeasedLine (  ) Sattlelite(  ) อื่น ๆ 
 ความเร็วอินเทอร์เน็ต  (  ) 2Mbps  (  ) 4Mbps       (  ) 6Mbps       

(√) อ่ืนๆ  ADSL = 10Mbps  Leasedline=2Mbps 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน ......80............. เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ............... เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ………14...………. เครื่อง 
   

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี 
1 ห้องสมุด 150  ครั้ง 
2 ห้องวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นห้องเรียน 
3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ใช้เป็นห้องเรียน 
4 ห้องนาฏศิลป์ ใช้เป็นห้องเรียน 
5 ห้องศิลปะ ใช้เป็นห้องเรียน 
6 ห้องจริยธรรม ใช้เป็นห้องเรียน 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี 
1 ผาแต้ม ,ผาชะนะได 2 ครั้ง/ปี 
2 แม่น้ำสองสี 7 ครั้ง/ปี 
3 แก่งตะนะ 2 ครั้ง/ปี 
4 วัดโขงเจียม, วัดถ้ำคูหาสวรรค์, วัดบุปผาวัน 4 ครั้ง/ปี 
5 น้ำตกสร้อยสวรรค์ 2 ครั้ง/ปี 
6 เขื่อนปากมูล 1 ครั้ง/ปี 
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10. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศกึษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศกึษา 2564 
   10.1 ชื่อ-สกุล..นางวัชรี  พึ่งปา....... ให้ความรู้เรื่อง ..การทำดอกไม้ใบตอง..... 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…1…..ครั้ง/ปี 
   10.2 ชื่อ-สกุล นางนิสาชล  นามมนตรี..... ให้ความรู้เรื่อง การจัดดอกไม้ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน……1…..ครั้ง/ป ี
  10.3  ชื่อ-สกุล นางวายุรี  บุญไทย   ให้ความรู้เรื่อง การทำปลาส้ม 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน……1…..ครั้ง/ป ี
  10.4  ชื่อ-สกุล นางลมทอง  คำบุญเรือง   ให้ความรู้เรื่อง การทำงานจักสานไม้ไผ่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน……1…..ครั้ง/ป ี
  10.5  ชื่อ-สกุล นางปาริชาต เจิงตระกูล   ให้ความรู้เรื่อง การทำเบเกอรี่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน……1…..ครั้ง/ป ี
  10.6  ชื่อ-สกุล นายจตุรงค์ เจริญศรี   ให้ความรู้เรื่อง การตัดผม  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน……1…..ครั้ง/ป ี
  10.7  ชื่อ-สกุล นางจินตะนา  ฐิตะโพธิ์   ให้ความรู้เรื่อง การตัดผม  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน……1…..ครั้ง/ป ี
 
11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 

1. นางสาวดัสรี ครองยุติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนแห่งประเทศไทย 
 
ผลงานดีเด่นของครู 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ระดับสหวิทยาเขตผาแต้ม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เนื่องในการจัด
งานวันครูประจำปี 2565 ดังนี้  

1. นางกฤษณา วงค์วิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
2. นางสาวสิริพร หาญชนะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
3. นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่  กลุ ่มสาระฯกลุ ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4. นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
5. นางสาววิภาดา อามาตย์มนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นายศรัณยู สำเภา   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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7. นายสุรศักดิ์ ดวงธนู  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
8. นายเอกชัย พิณทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. นายมงคล โพธิ์ชัยสาร ลูกจ้างประจำ 
10. นายอภิวัฒน์ อินทรเจริญ คณะกรรมมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 2) งานแข่งขันวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนในเวทีต่างๆ ปีการศึกษา 2563 
   1. นายถนอม    หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ควบคุม/ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันหุ ่นยนต์  ระดับชั ้น ม.4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
   2. นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ รองผู ้อำนวยการโรงเรียน ผู ้ควบคุม/ผู ้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 
   3. นางสาวดัชรี  ครองยุติ   รองผู ้อำนวยการ ผู ้ควบคุม/ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันหุ ่นยนต์  ระดับชั ้น ม.1 - ม.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
  4. นางสาวเปียทิพย์  อินทราศาสตร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 5. นายสุรศักดิ์  ดวงธนู ครูผู ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน  ระดับชั้น ม. 4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 6. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.4-6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 7. นางสาวพรชริณทร์  ราศรี  ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.4-6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3) รางวัลทรงคุณค่าแห่ง สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ 

1. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่  ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

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

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร ด้านวิชาการด้านบริหารจัดการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 

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

1. นางสาวศรัญญา  สมภักดี 
2. นางสาวสิริพร     หาญชนะ 
3. นางสาวเฟ่ืองลดา  ทรงมณี 
4. นางสาวศญาภักดิ์  หวังดี 
5. นายศรัณยู    สำเภา 
6. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 

5) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณการทักษะชีวิตระดับ เขตตรวจราชการที่ 14 
1. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
        1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ 
ประจำปี 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยยุวชนประกันภัย 
 3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ ่นยนต์  ระดับชั ้น ม.4 - ม.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 4. รางว ัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ ่นยนต์  ระดับชั ้น ม.1 - ม.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 5. รางวัลการเข้าร่วมแข่งขัน Math contents โรงเรียนเดชอุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 6. รางวัลการเข้าร่วมแข่งขัน Math contents โรงเรียนเดชอุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ SBM 
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โครงร้างการบริหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี ่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน  
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5) พัฒนากระบวนการเรียนรู้  
6) การวัดผลประเมินผลและการดำเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน  
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9) การนิเทศการศึกษา  
10) การแนะแนว  
11) การพ ัฒนาระบบประก ันค ุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา  
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ  
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคลครอบครัวองค์กรและหน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื ่นที ่จัด
การศึกษา  
15) การจัดทำระเบ ียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา  
17) การพัฒนาและใช้สื ่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
18) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

1)การจัดแผนงบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี  
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสพฐ.
โดยตรง         3) การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่รัฐจัดสรร  
4 )  การขอโอนและขอเปล ี ่ ยน แปลง
งบประมาณ  
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ  
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  
9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10) การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรเพื่อ
การศึกษา      11) การวางแผนพัสดุ  
12) การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของคุรุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่
กรณี  
13) การพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ
เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ  
14) การจัดหาพัสดุ  15) การควบคุมดูแล
บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ  
16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
17) การเบิกเงินจากคลัง  
18) การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการ
จ่ายเงิน    19) การนำเงินส่งครั้ง  
20) การจัดทำบัญชีการเงิน  
21) การจ ัดทำรายงานการเง ินและงบ
การเงิน            
 22) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี
ทะเบียนและรายงาน 
23) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

1) การวางแผนอัตรากำลัง 
2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
3) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง           
4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5) การดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเลื่อน
เงินเดือน  
6) การลาทุกประเภท  
7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 8) การดำเนินการทางว ิน ัยและการ
ลงโทษ 
 9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน               
10) การรายงานการดำเนินการทางวนิัย
และการลงโทษ  
11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12) การขอลาออกจากราชการ  
13) การจัดระบบและจัดทำทะเบ ียน
ประวัติ  
14) การจ ัดทำบ ัญช ีรายช ื ่อและใ ห้
ค ว าม เ ห ็ น เ ก ี ่ ย ว ก ั บก า ร เ ส น อขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
15) การเสื่อมส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
16) ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเชิดชูเกียรติ  
17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
18) การส ่งเสร ิมว ิน ัยค ุณธรรมและ
จร ิยธรรมสำหรับข ้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
19) การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  
20 การพ ัฒนาข ้ าราชการคร ู และ
บุคลากรทางการศึกษาการดำเนินงานที่
เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
21) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

1) การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สาระสนเทศ  
2 )  ก ารประสานงานและพ ัฒน า
เครือข่ายสถานศึกษา  
3 )  ก าร ว า งแผนการบร ิ หา ร ง าน
สถานศึกษา  
4) งานวิจัยเพื ่อพัฒนานโยบายและ
แผน  
5) การจัดระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองค์กร  
6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8) การดำเนินงานธุรการ  
9 )  ก ารด ู แลอาคารสถานท ี ่ แล ะ
สภาพแวดล้อม  
10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                
11) การรับนักเรียน  
12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
การต้ังยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 13) การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
14) การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา  
15) การทัศนศึกษา  
16) งานกิจการนักเรียน  
17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา           
 18 )  การส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล
ชุมชนองค์กรและหน่วยงานสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
19)  การประสานราชการก ับส ่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินการรายงานผล
การปฏิบัติงาน  
20) การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน  
21)  แนวทางการจ ัดก ิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
22) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
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สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 

 การดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ในปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดังนี้ คือ  
1)  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยศึกษาสภาพของ

สถานศึกษา เป็นการสำรวจวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก สภาพแวดล้อมภายนอก/สภาพแวดล้อมภายใน ที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดบริการการศึกษา ผลจากการศึกษาสภาพทำให้สถานศึกษาทราบว่ามีโอกาส อุปสรรค  จุด
แข็ง จุดอ่อนอย่างไร เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มากำหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษา การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา 
เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสถานศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตาม
สถานการณ์ของสถานศึกษาและความต้องการของสังคม  กำหนดกลยุทธ์สถานศึกษาเป็นการกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของสถานศึกษา โดย
ยึดทิศทางของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ลักษณะงานที่ ทำและทางเลือกที่เหมาะสม  
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอน  ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผน 
ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน  

2)   แผนประจำปีของสถานศึกษา โดย ศึกษากรอบเงื่อนไข ของหน่วยงานต้นสังกัด  นโยบาย  เป้าหมาย
ผลผลิต  วงเงินที่ได้รับจัดสรร  จุดควรพัฒนาจากรายงานประเมินคุณภาพภายนอก  และแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
 - ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - กำหนดเป้าประสงค์และผลผลิตหลักประจำปี 
 - กำหนดโครงการ 
 -จัดสรรงบประมาณ และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
 -จัดทำแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

3) เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนประจำปี ดังนี้  
 - นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
 - นักเรียนมีผลการเรียนปลอด 0 , ร , มส. 
 - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 -นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน 
 -นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
 -ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อค้นพบสำคัญที่ต้องพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้นต่อไป  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ คือ 
 1) นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
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 2) การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นปราชญ์  ชาวบ้าน ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 3) นักเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นที่สูงหรือสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
 4) ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
 5) โรงเรียนจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  จัด
กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 8) โรงเรียนมีการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียนไม่เพียงพองบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 2. พาหนะในการเดินทางของนักเรียน 
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ส่วนที่  2 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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ส่วนที ่2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีใจความสำคัญว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  

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

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี  
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3. มีงานทำ มีอาชีพ  
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กแล 

เยาวชนรักงาน สู้งานทำจนงานสำเร็จ  
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานและมี 

งานทำในที่สุด  
3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  

4. เป็นพลเมืองดี  
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
2) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็น 

พลเมืองด ี 
3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทาe เช่น งานอาสาสมัคร  

งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอ้ืออาทร”  
 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการ กำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
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รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2565 
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่ง

ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching 
Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการ
ห้องเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 



แผนปฏิบัติการ ประจำปี2565 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม หน้า 42 

  

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน 
Digital Literacy สำหรับผู้เรยีนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ 
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบ
การศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดข้ึนใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ 
Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การ
มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง – การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับ
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) 
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
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9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่

วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
เว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา 
เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้
ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้
ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม
อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ 
(Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

• มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิต
กำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

• มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม 
Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

• มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
(Technical Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

http://www.deep.go.th/
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• มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
• ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. 2562 
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ

โอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

• ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้ 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
• เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
• ปฏิรูปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
• ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการ

ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ
โดยรวม 

• ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปี2565 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม หน้า 45 

  

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่นมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 

25 
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  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

 2. ด้านโอกาส 

  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ด้านโอกาส 

  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ. 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ ดังนี้ 
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จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
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ขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมกัน 

สามัคคีร่วมมือกันในการทำงาน 

รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 

2 จังหวัด (อุบลราชธานี 
- อำนาจเจริญ) 

 

3  หลักการ 3 กลยุทธ์ 3 มาตรการ ประกอบด้วย 
3 หลักการ ได้แก่ 
 ร่วมใจ           -  การร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว 
 ร่วมมือ           -  การร่วมใจกันในการทำงาน มีความสามัคคีกัน 
 ร่วมขับเคลื่อน -  การร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 
3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 น้อมนำ           -  ศาสตร์พระราชา/นโยบายทุกระดับ 
 พัฒนา           -  ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/เขตพ้ืนที่/โรงเรียน/นักเรียน 
 ยกระดับ          -  คุณภาพการศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/มุ่งสู่สากล 
3 มาตรการ ได้แก่ 
 รวดเร็ว  -  ปลอดภัย/ทันสมัย/ทันเวลา/ทันเหตุการณ์ 
 สะอาด   -  ถูกต้อง/โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
 สวยงาม  -  ผลผลิต/ผลลัพธ์/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตามแนวทาง SPM 29 รายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาโรงเรยีน 
ประจำปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

  
 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน 

1. ปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม ( S ) 
1. พ้ืนที่อำเภอโขงเจียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (+) 
2. สภาพครอบครัวแตกแยก ไม่สมบูรณ์ ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (-) 
3. การคมนาคมสะดวกทำให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมซึ่งเป็น

โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ (+) 
4. ความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่ต้องการให้บุตรหลานเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่ไม่ตรงกับ 

ความถนัดของนักเรียน ทำให้นักเรียนขาดทักษะและเจตคติที่ดีในการทำงาน (-) 
5. ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอนได้ (+) 
 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ( T ) 
1. ชุมชนมีการพัฒนานวัตกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ (+) 
2. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 

มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน (-) 
3. การใช้เทคโนโลยีสื่อสารและอินเตอร์เน็ต ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (+) 
4. ผู้ใช้เทคโนโลยีมีอิสระในการใช้เทคโนโลยี และมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไปในทางท่ีไม่เหมาะสม (-) 
 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ( E ) 
1. ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้ปกครองมีงานทำ มีรายได้ ทำให้ไม่ส่งผลต่อการย้ายสถานศึกษาของนักเรียน

บ่อยครั้ง (+) 
2. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น  ทำให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่

ไม่เหมาะสม (-) 
3. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้นักเรียนรู้จักหารายได้ระหว่างเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองได้มากขึ้น (+) 
4.  สภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนได้มากขึ้น (+) 
5.  ผู้ปกครองมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  ทำให้ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษา  (-) 
 

4. ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย ( P ) 
1. การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาได้สูงขึ้น (+) 



แผนปฏิบัติการ ประจำป ี2565 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม หน้า 53 
 

2. พรบ.การศึกษาปี 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 2562 ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น (+) 
3. การกฏิรูปการศึกษาส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (+) 
4. นักเรียนท้องถิ่นมีส่วนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น (+) 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2543 เป็นปัญหาต่อการ 

ปกครอง ดูแล นักเรียน (-) 
  
 สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน 

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

1. โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ  
สามารถให้บริการแก่นักเรียน  นักเรียนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึง (+)  

2. โรงเรียนมีบุคลากรครูไม่เพียงพอ ขาดครูผู้สอนเด็กพิการเรียนร่วม (-) 
3. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของชุมชน (+) 
4. ครูยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้ไม่บรรลุ 

ตามเป้าหมายของหลักสูตร (-) 
5. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ช่วย 

ให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม (+) 
 

3. ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพบุคคล ( M1 ) 
1.  มีการกระจายงานรับผิดชอบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีขึ้น (+) 
2. บางกลุ่มสาระฯ มีบุคลากรครูไม่เพียงพอ ทำให้มีคาบสอนมาก ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน (-) 
3. ครูปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถท่ีมี ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ (+) 
4. ครูขาดความชำนาญในการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนขาด 

ทักษะในการแสวงหาความรู้ (-) 
5. ครูอุทิศตนให้กับงานที่รับผิดชอบดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น (+) 
 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ( M2 ) 
1. โรงเรียนระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ได้มาก ทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (+) 
2.  การจ่ายเงินอุดหนุน ตามแผนงาน/โครงการ มีขั้นตอนมาก ขาดการประสานงานการดำเนินงานล่าช้า (-) 
3.  เงินอ่ืนๆ มีการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (+) 
4. การใช้เงินอื่นๆ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม (-) 
 5. ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ( M3 ) 
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1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (+) 
2.  โรงเรียนมีเครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ (-) 
3.  ครูมีความรู้เพียงพอ ในการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน (-) 
4. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (+) 
5. 

6. ด้านการบริหารจัดการ ( M4 ) 
1.  การแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษามีมากขึ้น ส่งผลดีต่อการบริหารงาน (+) 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานถูกนำไปใช้น้อย ทำให้ไม่เกิดการพัฒนางาน (-) 
3. คณะกรรมการต่างๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานถูกนำไปใช้น้อย ทำให้ไม่

เกิดการพัฒนางาน การบริหารงานของโรงเรียนมากขึ้น (+) 
4.  คณะผู้บริหารขาดการประสานงาน ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (-) 
  

 
สถานภาพองค์กรจากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

STARS เอื้อและ Question Marks เอ้ือ

Cash ไม่เอื้อแต่ Dogs ไม่เอื้อและ

โอกาส 
Opportunitie

s 

จุดอ่อน 
Weaknesses 

W 
 

จุดแข็ง 
Strengths 

S 

T 
อุปสรรค 
Threats 

5 
4 
3 
2 
1 1    2    3    4    5 

1 
2 
3 
4 
5 

5    4    3    2    1 

4.32 1.24 

1.40 

4.59 
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จากรูปกราฟ   
           จะเห็นว่าปัจจัยภายในจุดแข็งอยู่ที่ 4.32 จุดอ่อนอยู่ที่ 1.24 และปัจจัยภายนอก โอกาส   
    อยู่ที่ 4.59 และอุปสรรคอยู่ท่ี 1.49 แสดงให้เห็นว่า จุดแรเงาอยู่ทางด้านจุดแข็งและโอกาส จึงถือว่าเป็น   
    STARS แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมมีสภาพแวดล้อมภายนอกเอ้ือ และแข็ง คือภายนอกให้การ
สนับสนุน ส่วนปัจจัยภายในดี คือ ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป 
  
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 
 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่านิยมหลักดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

                       “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริมภาคีเครือข่าย มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ดำรงตนบนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้า

ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)  
4. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพการบูรณาการ

และการมีส่วนร่วม  

เป้าประสงค์(Goals) 
1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  เป็น

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

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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3. ผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัว มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา เป็นพลเมือง และพลโลกที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

5. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วม การบริหารเชิงบูรณา
การ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
       “โรงเรียนแห่งรอยยิ้ม” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
       “การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน” 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
การดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 4 

การดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กำหนด โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จึงกำหนดการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการและพัฒนาการศึกษา ตาม
กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง 2560) โดยมีแผนใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายการเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 

1 

แผนงานบริหารวิชาการ,กิจการนักเรียน  โครงการ 60 %   1,428,300 

4,057,684.23 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1,410,920 

ค่าหนังสือเรียน 950,332 

รายได้สถานศึกษา(โรงอาหาร)   สำหรับคอมพิวเตอร์  250,000 

เงินลูกเสือเนตรนารี 14,699.28 

เงินหารายได้ระหว่าเรียนอาชีพอิสระ 3,432.95 

2 

แผนงานบริหารทั่วไป       โครงการ 13 %   309,465 

409,465 รายได้สถานศึกษา  ( ปรับปรุงโรงอาหาร)  50,000 

รายได้สถานศึกษา  ( ปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์)  50,000 

3 
แผนงานบริหารบุคคล       โครงการ 12 %   285,660 

331,660.00 
รายได้สถานศึกษา(งานเกษียณ)             46,000  

4 

แผนงานบริหารงบประมาณ       โครงการ  5 %   119,025 

1,395,781 

ค่าสาธารณูปโภค 500,000 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 422,106 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 354,650 

ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 0 

5 งบสำนักงานกลาง  10 %  238,050 288,050 

  รายได้สถานศึกษา 50,000   

file:///C:/Users/Asus/Desktop/โครงการปี%2062/แผนงบประมาณ%2062%20.19.3.62.xlsx%23'วิชาการ,กิจการ'!A1
file:///C:/Users/Asus/Desktop/โครงการปี%2062/แผนงบประมาณ%2062%20.19.3.62.xlsx%23กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน!A1
file:///C:/Users/Asus/Desktop/โครงการปี%2062/แผนงบประมาณ%2062%20.19.3.62.xlsx%23'วิชาการ,กิจการ'!A1
file:///C:/Users/Asus/Desktop/โครงการปี%2062/แผนงบประมาณ%2062%20.19.3.62.xlsx%23บริหารทั่วไป!A1
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รวมงบประมาณจัดทำโครงการทั้งสิ้น 6,482,640.23 
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ล ำดับท่ี รำยกำร งบเหลือปี 63 งบปี 64 รวมเงินท้ังหมด

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2,880,500
แจงงบประมาณลงใน

โครงการ

ม.ต้น 443 คน คนละ 3500 ต่อปี               -   1,550,500

ม.ปลาย 350 คน คนละ 3800 ต่อปี               -   1,330,000

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1,410,920
 1.วิชำกำร 2.

คุณธรรม

ม.ต้น 443 คน คนละ 880 ต่อปี    389,840 3.ทัศนศึกษำ   4.ICT

ม.ปลาย 350 คน คนละ 950 ต่อปี 688,579.73 332,500

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 422,106  จัดหำ/แจกเงินสด

ม.ต้น 443 คน คนละ 450 ต่อปี   199,350

ม.ปลาย 350 คน คนละ 500 ต่อปี 47,756.00 175,000

ค่ำอุปกรณ์ 354,650  จัดหำ/แจกเงินสด

ม.ต้น 443 คน คนละ 420 ต่อปี 186,060

ม.ปลาย 350 คน คนละ 460 ต่อปี 161,000

ค่ำหนังสือเรียน 950,332
 จัดหำให้ นร. ครบ 

100%

* ม.1-ม.6 ได้รับรายหัวไม่เท่ากัน 

ประมาณ 700-1200 บาท/คน/ปี

ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน

 1.ค่าหนังสืออุปกรณ์

การเรียน 2.ค่า

เคร่ืองแบบ

** จัดสรรส าหรับนักเรียน ม.ต้น
3.ค่าอาหารกลางวัน  

4.ค่าพาหนะ

ท่ีผ่านการคัดกรอก      คน 

คนละ 1,500 ต่อภาคเรียน

7 เงินรายได้สถานศึกษา 335,050.00 111,609 446,659.00

8 เงินลูกเสือเนตรนารี 14,699.28 0 14,699.28

9 เงินหารายได้ระหว่างเรียนอาชีพอิสระ 3,432.95 0 3,432.95

6,483,298.96

 ประมาณ 857,534 

6

1

2

3

4
7,590.00              

5

92,798
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ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามแผนงาน  ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มงาน  

 ประเภทของเงินที่ได้รับการจัดสรร  

 รวม  

 เงินงบประมาณ (บาท)   เงินนอกงบประมาณ (บาท)  

 เงินอุดหนุน    
 เงินระดม
ทรัพยากร  

   เงินอ่ืนๆ    

 ด้านดำเนินการ  
 ด้าน
ลงทุน  

 ด้าน
ดำเนินการ  

 ด้าน
ลงทุน  

 ด้าน
ดำเนินการ  

 ด้าน
ลงทุน  

1 วิชาการ 60% 2,396,764  -   -   -  250,000   -  2,646,764    

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  1,410,920 .23  -   -   -   -   -    1,410,920.23  

2 บริหารทั่วไป 13% 309,465   -   -   -  100,000   -      409,465  

3 บุคคล 12% 285,660   -   -   -  46,000   -      331,660  

4 งบประมาณ 5% 1,395,781   -   -   -   -   -    1,395,781  

5 สำนักงานกลาง 10%  288,050  -   -   -   -   -      288,050  

รวมท้ังสิ้น 6,482,640   -   -   -   -   -  6,482,640.23  

 
4.1 ตารางที่ 1 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

1 โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

20,000 20,000   นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการ 

40,000 40,000   นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
นายจัรพรรดิ์ ช่ืนภิรมย ์

3 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

100,000 100,000   นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
นางสาววิภาดา  อามาตรยม์นตร ี
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

4 โครงการรับนักเรียนใหม่เข้า
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
และ4 ปีการศึกษา2564 

20,000 20,000   นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 

15,000 15,000   นางสาววิภาดา  อามาตรยม์นตร ี

นางพัชนี  คำทองแก้ว 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา
2564 

100,000 100,000   นางนันทนา  วรรณคำ 
 

7 โครงการจัดหาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอน/ทีวี 

100,000 100,000   นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

8 โครงการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
โรงเรียน 

6,000 6,000   นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางบัวแดง สร้อยสิงห ์

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สู่ครูมืออาชีพแบบ PLC 

13,000 13,000   นางสาวฐณัชญ์พร นาจาน 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาไทย 

30,000 30,000   นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

11 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

30,000 30,000   นางศุภนิดา  สมสะอาด 
นายศรัณยู  สำเภา 

12 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

205,000 205,000   นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
นางนันทนา  วรรณคำ 

13 โครงการพัฒนาการจัดเรียน
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

40,000 40,000   นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 

นายสิทธิชัยน์  สายธน ู

14 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
และความเป็นเลิศด้านกีฬา 

40,000 40,000   นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

 

15 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

30,000 30,000   นายจักรพรรดิ ชื่นภิรมย ์

16 โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

40,000  40,000    นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
 

17 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ 

30,000 30,000   นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

18 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

30,000 30,000   นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   
19 โครงการพัฒนาทางการ

เรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
40,000 40,000   นายธรรศ เหลาทอง 

นายเอกชัย พิณทอง 
20 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

15,000 15,000   นางนันทนา วรรณคำ 
นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณ ี

 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรีนาฏศิลป์   

20,000 20,000   นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 

22 โครงการพัฒนาและ
บำรุงรักษาวงดนตรีโรงเรียน
โขงเจียมวิทยาคม 

60,000 60,000   นายธรรศ เหลาทอง 

23 โครงการพัฒนาระบบงาน
แนะแนว 

8,000 8,000   นางปนัดดา ดวงภาค 
 

24 โครงการพัฒนาห้องสุมด
เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ 

30,000 30,000   นางสาวณพสร  สามสุวรรณ 
นางสาวปรานอม มณีภาค 

25 โครงการจัดซื้อหนังสือ  
ปีการศึกษา 2564 

950,332 950,332   นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา 
นางสาวอินทร์อร แก่นคำ 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

26 โครงการค่ายวิชาการ 309,500 
 

 309,500 
 

 นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์
นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

27 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

20,000  20,000  นางพัชนี  คำทองแก้ว 

28 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 20,000  20,000  นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ ์
นางนวลฉวี  โสวาป ี

29 โครงการพัฒนางานบริหาร
จัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

20,000  20,000  นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ ์
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

30 โครงการห้องคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนและการสืบค้น 

500,000  250,000 250,000 นางสาวเปียทิพย์ อินทรศาสตร ์

31 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

60,000  60,000  นางสาวสิริพร  หาญชนะ 
นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณ ี

32 โครงการพัฒนาระเบียบวินัย
และคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

100,000  100,000  นางนวลฉวี  โสวาป ี
นางกฤษณา   วงค์วิเศษ 
นายมานพ  ไชยโกฎ 

33 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

50,000  50,000  นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

34 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

20,000  20,000  นายสิทธิชัยน์   สายธน ู
นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 

35 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญ 

60,000  60,000  นางพรรณี  บุญเลิศ 
นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 

36 โครงการปัจฉิมนิเทศและ
มอบใบประกาศนียบัตรชั้น
ม.3และม.6 

30,000  30,000  นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 

37 โครงการทัศนศึกษา 
ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ 
ดูงานสภานักเรียน 

525,000  525,000  นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร, 
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู
นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์

38 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

250,000 
 

 250,000 
 

 นางพรรณี  บุญเลิศ 
นางนวลฉวี  โสวาป ี
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู

39 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 70,000  70,000  นางงสาวพฤติพร วรรณศรี 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลำดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

1 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

120,000 70,000 
 

 50,000 
 

นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 

2 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

50,000 50,000   นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 10,000 10,000   นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

4 โครงการบำรุงรักษา
ยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล 

20,000 20,000   นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
นายประสิทธ์ิ    กอมณี 

5 
 

โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000   นายธรรศ   เหลาทอง 

6 โครงการจัดทำและพัฒนา
ห้องเกียรติยศ 

30,000 30,000   นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
 

7 โครงการปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

100,000 50,000  50,000 นางสาวเปียทิพย์ อินทร
ศาสตร์ 

8 โครงการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000 10,000   นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายเอกชัย  พิณทอง 

9 โครงการพัฒนาระบบโสต
ทัศนศึกษา 

20,000 20,000   นายธรรศ เหลาทอง 

10 โครงการจัดทำแลนมาร์ค 
ขว. 

10,000 10,000   นายเอกชัย  พิณทอง 
นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 

11 โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

30,000 30,000   นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

12 โครงการสหกรณ์โรงเรียน 5,000 5,000   นางศุภนิดา สมสะอาด 
นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 

13 โครงการศาสตร์พระราชา 25,000 25,000   นายศรัญยู สำเภา  
นางสาวกาญจนา สายสมบัติ 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

14 โครงการสำนักงานแห่ง
รอยยิ้ม 

30,000 30,000   นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ 

15 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานเครือข่าย
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

10,000 
 

10,000 
 

  นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางกฤษณา  วงศ์วิเศษ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

1 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

300,000 
 

300,000 
 

  นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
นางสาวปิยะวัฒน์   
มณีภาค 

2 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพบุคคล 

      30,000      30,000    นายศรัญยู สำเภา 
 

3 โครงการพัฒนาคุณธรรม
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติของ
ข้าราชการครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา 

      49,000  3,000  46,000 นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 

นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
 

 
4 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพสำนักงาน
บริหารบุคคล 

    5,000      5,000   นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

นายศรัญยู สำเภา 
 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานแผนงาน 

15,000 15,000   นางสาววันวิสา ประสพสุข 
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานการเงิน 

15,000 15,000   นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานบัญชี 

10,000 10,000   นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

 
4 

โครงการพัฒนาระบบงาน
พัสดุและสินทรัพย์ 

40,000 40,000   นางสาวจิตปราณี สาระคำ 
นางสาวปรียาพร แก้วคำสอน 

5 โครงการประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ 

40,000 40,000   นายชยุต โชติวุฒินันท ์
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

6 ค่าสาธารณูปโภค (15 %)  
 

500,000 500,000   นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 

7 โครงการจ่ายค่าปัจจัยสำหรับ
นักเรียนยากจน คา่อุปกรณ์
การเรียนและค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564          

5,000 5,000   นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

8 โครงการสวัสดิภาพงาน
สวัสดิการ 

10,000 10,000   นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
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งานประจำ (งานที่ปฏิบัติประจำตามภารกิจโครงสร้าง) 
- ด้านบริหารงานวิชาการ 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานศูนย์วิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษา 

- งานทะเบียนและรับนักเรียน 

- งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานแนะแนวการศึกษา 

- งานการจัดการเรียนรวม 
 

- ด้านบริหารงบประมาณ 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานแผนงานสารสนเทศ 

- งานธุรการโรงเรียน 

- งานบริหารการเงินและบัญชี 

- งานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ 

- งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 
- ด้านบริหารงานบุคคล 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานวางแผนอัตรากำลัง 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

- งานการออกจากราชการ 

- งานรักษาความปลอดภัย 
 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
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- งานบริการสาธารณะและชุมชน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานสหกรณ์โรงเรียน 

- งานลูกจ้างประจำ 

- งานส่งเสริมสุขภาพ 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
- กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

- งานสารบรรณกลุ่ม 

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- งานส่งเสริมระเบียบวินัย 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานป้องกันแก้ไขสารเสพติดและโรคเอดส์ 

- งานกิจกรรมนักเรียนและธนาคารโรงเรียน 

- งานอาจารย์ที่ปรึกษา 

- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

1 โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

สถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับดีเลิศ 

2.2 6 6 20,000.00 นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย์ 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสามารถบริหารงานวิชาการได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน 

2.2 6 5 40,000.00 นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 

นายจัรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์ 

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 70 นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
แข่งทักษะทางวิชาการ 

3.1 2 3 100,000.00 นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
นางสาววภิาดา  อามาตรย์มนตรี 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

4 โครงการรับนักเรียนใหม่เข้า
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
และ4 ปีการศึกษา2564 

ร้อยละ 70 โรงเรียนสามารถดำเนินการรับ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการรับ
สมัครและปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้
มาสมัครเข้าเรียนต่อได้ตามจำนวนที่
กำหนด 

2.2 2 5 20,000.00 นายกตัญญู  สายธนู 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนร้อยละ 80 

2.3 2 3 15,000.00 นางสาววภิาดา  อามาตรย์มนตรี 

นางพัชนี  คำทองแก้ว 

นางสาวพรชริณทร์   ราศรี   
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา2564 

นักเรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.3 2 1 100,000.00 นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวเฟ่ืองลดา ทรงมณี 

7 โครงการจัดหาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอน/ทีวี 

ครู ร้อยละ 80 มีสื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.5 4 1 100,000.00 นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

8 โครงการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน 

ครู ร้อยละ  80  มีความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 3 4 6,000.00 นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางบัวแดง สร้อยสิงห ์

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครู
มืออาชีพแบบ PLC 

ครู ร้อยละ  80  มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยระบบ PLC 

2.4 3 4 13,000.00 นางสาวฐณัชญ์พร นาจาน 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาไทย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ  80 

2.3 2 2 30,000.00 นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2.3 2 2 30,000.00 นางศุภนิดา  สมสะอาด 
นายศรัณยู  สำเภา 

12 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 

2.3 2 2 

205,000.00 

นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
นางนันทนา  วรรณคำ 



แผนปฏิบัติการ ประจำป ี2564  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม                                                                             หน้า 72 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

13 โครงการพัฒนาการจัดเรียน
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ  80 

2.3 2 2 
40,000.00 

นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายสิทธิชัยน์  สายธนู 

14 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
และความเป็นเลิศด้านกีฬา 

นักเรียนร้อยละ 85 มีผลงานจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

1.2(4) 2 3 
40,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี 
 

15 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2.2 6 5 30,000.00 นายจักรพรรดิ ชื่นภิรมย ์

16 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ  80 

2.3 2 2 40,000.00 นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
 

17 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ครูผู้สอนมีสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1.1(1) 2 1 
30,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   

18 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีศักยภาพในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

1.1(1) 2 1 
30,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค 
นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 

นางพัชนี  คำทองแก้ว   
19 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม

สาระศิลปะ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีสื่อและอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการเรียนศิลปะ 

3.1 2 2 
40,000.00 

นายธรรศ เหลาทอง 
นายเอกชัย พิณทอง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

นักเรียนร้อยละ 80 การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3.2 4 1 15,000.00 นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวเฟ่ืองลดา ทรงมณี 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีนาฏศิลป์   

นักเรียนสามารถแสดงทักษะทางด้าน
ดนตรีนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 80 

3.1 2 3 20,000.00 นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 
นายธรรศ เหลาทอง 

22 โครงการพัฒนาและบำรุงรักษา
วงดนตรีโรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเล่นดนตรีได้
และมีอุปกรณ์ดนตรีครบ 

3.1 2 1 60,000.00 นายธรรศ เหลาทอง 

23 โครงการพัฒนาระบบงานแนะ
แนว 

นักเรียนร้อยละ 70 เข้าเรียนต่อตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง 

1.2(3) 2 3 8,000.00 นางปนัดดา ดวงภาค 

24 โครงการพัฒนาห้องสุมดเพ่ือ
การส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครู นักเรียนร้อยละ 100  เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดและมีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม 

2.6 4 3 30,000.00 นางสาวณพสร  สาม
สุวรรณ 
นางสาวปรานอม มณีภาค 

25 โครงการจัดซื้อหนังสือ ปี
การศึกษา 2564 

นักเรียนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปี
การศึกษา ร้อยละ 100 

2.6 2 1 950,332.00 นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา 
นางสาวอินทร์อร แก่นคำ 
นางสาวสุนีย์ ใจเรือง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

26 โครงการค่ายวิชาการ นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้รับความรู้จากค่ายวิชาการ 

3.1 2 1 
309,500 

นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์
นางนันทนา  วรรณคำ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

27 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ 

นักเรียนร้อยละ 80 ทำกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

3.1 5 3 
20,000.00 

นางพัชนี  คำทองแก้ว 

28 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

3.1 2 3 
20,000.00 

นางพัชนี  คำทองแก้ว 
นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขยีนวงศ์ 

นางนวลฉวี  โสวาป ี

29 โครงการพัฒนางานบริหาร
จัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

นักเรียนที่มีฐานะยากจนร้อยละ 100ได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2 4 3 20,000 นางสาวปราชญ์ปรีดา  
เขียนวงศ์ 
 

30 โครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนและการสืบค้น 

นักเรียนร้อยละ 80 มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สภาพดีใช้งาน 

1.1(4) 4 3 500,000.00 นางสาวเปียทิพย์ อินทร
ศาสตร์ 

31 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข  ส่งเสริมและ
ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และครูที่ปรึกษา   

3.4 4 3 60,000.00 นางสาวสิริพร  หาญชนะ 
นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณ ี

32 โครงการพัฒนาระเบียบวินัย
และคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 
ประการสอดคล้องตามช่วงวัย 

1.2(1) 5 3 100,000.00 นางนวลฉวี  โสวาป ี
นางกฤษณา   วงค์วิเศษ 
นายมานพ  ไชยโกฎ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

33 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

นักเรียน ครู ร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการต่อต้านยาเสพติด 

1.2(1) 5 3 50,000.00 นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 
นางสาวสิริพร  หาญชนะ 

34 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ ร้อยละ 100 

1.2(3) 5 3 20,000.00 นายสิทธิชัยน์   สายธน ู
นายมานพ  ไชยโกฏ 
นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่ 

35 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมและ
ได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกิจกรรม
ในวันสำคัญต่างๆ 

1.2(2) 5 2 60,000.00 นางพรรณี  บุญเลิศ 
นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 

36 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบ
ใบประกาศนียบัตรชั้นม.3และ
ม.6 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ที่
สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาเข้า
ร่วมพิธี  ปัจฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

2.3 4 3 30,000.00 นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 

37 โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษา
วันวิทยาศาสตร์ ดูงานสภา
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

3.1 4 3 525,000.00 นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร, 
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู
นายจักรพรรดิ  ช่ืนภิรมย ์

38 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

1.2(1) 3 2 

250,000.00 

นางพรรณี  บุญเลิศ 
นางนวลฉวี  โสวาป ี
นายสิทธิชัยน์  สายธน ู
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

39 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนร้อยละ 80 มีเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายใน 

1.2(4) 2 3 
70,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี 
 

40 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาคารเรียน อาคารประกอบ และโรง
ฝึกงาน ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มี
ความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.5 4 5 

120,000.00 

นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 

41 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 

อาคารเรียน อาคารประกอบ และโรง
ฝึกงาน ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มี
ความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.5 4 5 
50,000.00 

นายสุรศักดิ์ ดวงธนู 

42 โครงการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน ครูร้อยละ 100 ได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัย 

1.2(4) 5 3 
10,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

43 โครงการบำรุงรักษายานพาหนะ
และเครื่องจักรกล 

ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของโรงเรียน  พร้อม
ใช้งานได้ ร้อยละ 100 

2.5 4 5 
20,000.00 

นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
นายเอกชัย พิณทอง 

44 โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และ บุคลากร และชุมชน ที่พึงพอใจการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน/ กิจกรรม
ของโรงเรียน 

2.6 6 5 

10,000.00 

นายธรรศ   เหลาทอง 

45 โครงการจัดทำและพัฒนาห้อง
เกียรติยศ 

โรงเรียนมีห้องเกียรติยศเพ่ือแสดงผลงาน
โรงเรียน 

2.5 6 5 
30,000.00 

นายชยุต  โชติวุฒินันท ์
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

46 โครงการปรับปรุงห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเอร์แม่ข่าย 

ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบ
เครือข่ายครอบคลุม และอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.1(4) 7 3 
100,000.00 

นางสาวเปียทิพย์ อินทร
ศาสตร ์

47 โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

ลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียน และลด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ 

2.5 5 5 
10,000.00 

นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายเอกชัย  พิณทอง 

48 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศน
ศึกษา 

ครู – นักเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการ
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการ
ชุมชนได้  100% 

2.6 4 5 

20,000.00 

นายธรรศ เหลาทอง 

49 โครงการจัดทำแลนมาร์ค ขว. ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ความ
สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.5 4 5 
10,000.00 

นายเอกชัย  พิณทอง 
นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 

50 โครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

นักเรียน ครู ร้อยละ 100 ได้รับการคัด
กรองดูแลเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างทั่วถึง 

1.2(4) 5 3 
30,000.00 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี

51 โครงการสหกรณ์โรงเรียน ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฟิกหัดอย่างน้อยคนอย่างละ 1 
หุ้น 

1.1(2) 2 3 

5,000.00 

นางศุภนิดา สมสะอาด 
นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

52 โครงการศาสตร์พระราชา โรงเรียนมีการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตจริง ตามหลักการทรงงาน 23 ข้อ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2(4) 5 3 25,000.00 นายศรัญยู สำเภา  
นางสาวกาญจนา สายสมบัต ิ

53 โครงการสำนักงานแห่งรอยยิ้ม สามารถให้บริการด้านเอกสารแก่
ข้าราชการครูบุคลลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 70 

2.2 6 5 30,000.00 นายศรัญยู สำเภา 
นางสาวกาญจนา  สายสมบัต ิ

54 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานเครือข่ายโรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคม 

โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
ประชุมร่วมกันเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาการศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.2 6 5 10,000.00 นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
นางกฤษณา  วงศ์วิเศษ 

55 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2.4 3 5 
300,000 

นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
นางสาวปิยะวัฒน์   
มณีภาค 

56 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคคล 

ระบบงานบริหารบุคคล จำนวน 12 

กิจกรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.4 3 5 
30,000.00 

นายศรัญยู สำเภา 

57 โครงการพัฒนาคุณธรรม
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติของ
ข้าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 

ครูและบุคลากร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 

2.4 3 5 

49,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณภีาค 
นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

58 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพสำนักงานบริหาร
บุคคล 

บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
บริการที่ดี 

2.4 3 5 
5,000.00 

นางสาวปิยะวัฒน์  มณภีาค 
นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 

นายศรัญยู สำเภา 

59 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานแผนงาน 

ร้อยละ 80 ดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

2.1 6 6 15,000.00 นางสาววันวิสา ประสพสุข 
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 

60 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานการเงิน 

งานทุกงานในกลุ่มงานการเงินได้รับการ
พัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่
ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน
ต่างๆ 

2.2 6 6 15,000.00 นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานบัญชี 

บันทึกรายการทางบัญชีทุกรายการที่มีใน
แต่ละวันถูกต้องครบถ้วน 

2.2 6 6 10,000.00 นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

62 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 

กลุ่มงานพัสดุมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
ครุภัณฑ์ได้ทันตามความต้องการของฝ่าย
งานต่างๆ    

2.2 6 6 40,000.00 นางสาวจิตปราณี สาระคำ 
นางสาวปรียาพร แก้วคำสอน 

63 โครงการประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ 

ครู นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบริการ
เกี่ยวกับงานงบประมาณ   

2.2 6 6 40,000.00 นายชยุต โชติวุฒินันท ์
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

64 โครงการค่าสาธารณูปโภค (15 
%)  

จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค ่าไฟฟ้า ค ่าโทรศ ัพท ์ ค ่าน ้ำประปา 

2.2 6 6 500,000.00 นางสาวปณดิา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สอดคล้องกับนโยบาย ข้อที่  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่ากำจัดขยะ
ได้อย่างเพียงพอ 

65 โครงการจ่ายค่าปัจจัยสำหรับ
นักเรียนยากจน ค่าอุปกรณ์การ
เรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564          

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ได้รับค่าปัจจัยนักเรียนยากจนสามารถนำ
เงินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงขึ้นตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน 

2.2 4 1 5,000.00 นางสาวปณิดา เผือกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
นายโชติวัฒน์ โคตรไกรสร 

66 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานสวัสดิการ 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความคุ้มครอง
จากประกันอุบัติเหตุ 

2.2 4 5 10,000.00 นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว 
นางสาวสุพรรษา ชูธรรม 
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         ส่วนที่  5 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
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                         สว่นที่  5 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
   โรงเร ียนโขงเจียมวิทยาคม กำหนดแนวทางที ่สำคัญในการนำแผนปฏิบัต ิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด 
  2. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เป็นกรอบในการบริหารงาน และร่วมขับเคลื่อนตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  3. ดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือ
การมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

 5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ควร  1) ให้ความสำคัญกับการติดตาความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 
การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และตัวชี้วัดมากำหนดเป็นเกณฑ์ท่ีสำคัญ
ในการประเมินผล  3) สร้างระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตร
มาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวน กำหนดมาตรการ เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ
และจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกำกับดูแล ให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
  แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ในการดำเนินการนำแผนสู่การปฏิบัตินั ้นมีขั ้นตอน     
การดำเนินงาน โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ของเดรมมิ่ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน        
( Plan : P ) การปฏิบัติ ( Do : D ) การตรวจสอบ ( Check : C ) และการปรับปรุงแก้ไข ( Action : A )  
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1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ( P ) 
   1.1  ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้ 
    1)  ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการสู่การปฏิบัติ 
    2)  กำหนดกิจกรรมเพ่ือดำเนินการ 
    3)  กำหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/กำหนดการ 
    4)  ร่างคำสั่งคณะทำงาน 
    5)  ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม. 
    6)  รายละเอียดประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   1.2 ผู้บริหารดำเนินการ ดังนี้ 
    1)  ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
    2)  ซักถามเพ่ิมเติมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
    3)  อนุมัติให้ดำเนินการกิจกรรม 
  

  2.  การปฏิบัติ ( D ) 
   2.1  ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 
    1)  จัดทำหรือมอบให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดทำคำสั่ง 
    2)  แจ้งเวียนคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    3)  แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือทำการเบิก จ่าย 
    4)  แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนเพ่ือประเมินแผน 
   2.2 ผู้บริหารดำเนินการ 
    1)  จัดประชุมหรือมอบหมายให้ประชุมคณะทำงาน 
    2)  ชี้แจงทำความเข้าใจและมอบหมายภารกิจ 
    3)  กำกับ ติดตาม นิเทศ 
   2.3  คณะทำงานดำเนินการ 
    1)  เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงและรับมอบภารกิจ 
    2)  ดำเนินการตามภารกิจที่รับมอบ 
    3)  ขอรับคำปรึกษาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือฝ่ายอำนวยการ 
 

  3.  การตรวจสอบ ( C ) 
   3.1  ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
    1) ตรวจสอบการดำเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ เรื่องใดปฏิบัติได้  
        หรือปฏิบัติไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ 
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    2) เสนอหลักฐานการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณา  
        เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ 
    3) รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม ข้อเสนอแนะ                       
                                          จากที่ประชุม 
    4)  จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละคน. 
    5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเสนอผู้บริหาร ดังนี้ 
 5.1  บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม 
 5.2  แผนการจัดกิจกรรม 
 5.3  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
 5.4  รายละเอียดประการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 5.5  บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 5.6  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 5.7  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 5.8  รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
 5.9  ภาพกิจกรรม 
 5.10  ผลงานเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการดำเนินการ (ถ้ามี) 
 

  4. การปรับปรุงแก้ไข ( A ) 
   1)  ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบ 
   2)  สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่เห็นสมควร 
 

  ในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้คำนึง ถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน 
ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินงานต้องถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
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ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

5 มกราคม 2564 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน  
   (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 

 
งานแผนงาน 

ประสานการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามไตรมาส 

5 เมษายน 2564 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

5 กรกฎาคม 2564 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน  
   (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 

5 ตุลาคม 2564 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
    (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

 

       (  ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  (  ) ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2564)   
       (  ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)        (  ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม  – กันยายน 2564) 
 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................... ................................ 
2. กลุ่ม/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ........................................................................................................ ................ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ....................................................................................................... .......................... 
4. ยุทธศาสตร์ที่.............................................................................................................................................  
5. แหล่งงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    (  ) สพม.อบอจ  (  ) สพฐ.  (  ) อื่น ๆ .................................................... 
6. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน............................................................................................. ............... 
7. วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ................................................................... ....................................................... 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Out Put) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ผลการดำเนินงาน (Out Come) 
     ด้านปริมาณ  
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 
     ด้านคุณภาพ  
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................................... ..... 
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10. ส่งผล (Impact) (นักเรียน/ครู/บุคลากร/โรงเรียน/สพม.อบอจ) 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 

11. ปัญหา อุปสรรค 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

........................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 
12. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ .................... 
 
 
 
     ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (.........................................) 
 
 
     ลงชื่อ.........................................ผู้อำนวยการกลุ่ม 
            (........................................) 
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หมายเหตุ ขอให้แนบไฟล์รูปภาพ ประมาณ 3-4 ภาพ 

 
 

สัตยาบัน 
 
ข้อใดๆ ที่ได้บัญญัติในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนฉบับนี้  ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเห็นพ้อง

ต้องกันและได้ให้ความตกลงกัน  ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่กำหนดไว้  เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้
สูงขึ้น  ขอให้สัตยาบันร่วมกันว่าจะให้ความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  เสียสละกำลังใจ  กำลังสติปัญญา กำลัง
ทรัพย์  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ให้จงได้ 

จึงลงนาม  เพื่อเป็นสัตยา บันร่วมกันไว้  ณ  ที่นี้ 
 
 

   ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
               (นายถนอม  หลุมทอง) 
 
 
ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                          (นายอภิวัฒน์  อินทรเจริญ) 
 
 


