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คำนำ
แผนปฏิ บัติ การประจำปี ก ารศึก ษา 2565 ฉบั บนี้ จัด ทำขึ้น เพื่ อ ใช้เป็ นเครื่อ งมือ ในการบริหาร
จัดการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบถึงต้นทุนผลผลิตในการจั ดการศึกษาของโรงเรียน
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางการดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิ บัติ การ ส่ วนที่ 3 ทิ ศทางการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรียน ส่วนที่ 4 กรอบการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2563 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) และส่ ว นที่ 5 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้า หมายของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือร่วมในการจัดทำ
แผนและกำหนดโครงการ/กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ วั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น กรอบ
และแนวทางในการพัฒนางานของโรงเรียนให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ต่อไป
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
แบบเสนอขอความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) ความเป็นมา (ประวัติของโรงเรียน)
- ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)
- โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร)
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (คณะกรรมการสถานศึกษา)
- ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) สภาพทั่วไป
- เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
- ภาพแสดงแผนที่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
- ประชากร
- ลักษณะภูมิประเทศ
- การคมนาคมขนส่ง
- การเศรษฐกิจ
- การสาธารณสุข
- สรุปข้อมูลทางภูมิศาสตร์
3) สภาพปัจจุบัน
- ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
- ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
- ข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์
4) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา)
- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารงบประมาณ
ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
27 หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
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สารบัญ(ต่อ)

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

ทิศทางการพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อบอจ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การวิเคราะห์ SWOT
ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของปีการศึกษาที่ผ่านมา
การดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
ตารางความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
การติดตามโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการติดตาม
สรุปผลการดำเนินงานในทุก ๆ โครงการ

ภาคผนวก
งบประมาณรายรับรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
คณะผู้จัดทำ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14

แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง
แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้น
และเพศ ปีการศึกษา 2565
แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้น
5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2564
แสดงข้อมูล ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน
แสดงจำนวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 12 – 17 ปี ที่เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 (ด้านสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา)
แสดงอัตราการเข้าเรียน และการออกกลางคัน
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ. รอบ 3
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2564 (O-NET)
แสดงจำนวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา 2564
แสดงข้อมูลผลการระดมทรัพยากร/สรรพกำลังจากภายนอก/การให้ทุนการศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
ตารางความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงาน

หน้า
7
8
10
11
11
11
12
12
13
13
15
16
68
83

จจ
(แบบเสนอขอความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา)
การให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ได้พิจารณา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมแล้ว มีมติ
1) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ จำนวน 11 งาน/
โครงการ งบประมาณ 1,719,505 บาท
1.2 โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ จำนวน 94 โครงการ
งบประมาณ 8,279,598 บาท
1.3 โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 18 โครงการ
งบประมาณ 918,030 บาท
1.4 โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 12 งาน/โครงการ
งบประมาณ 790,000 บาท
1.5 งบสำรอง 734,606 บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,441,739 บาท
(สิบสองล้านสีแ่ สนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ได้

ฉ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รหัสสถานศึกษา 1034711117 ที่อยู่ 119 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบล
เขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045491244 โทรสาร 045491783 เว็บไซต์ www.kmp.ac.th
อีเมล์ kmp@kmp.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันชื่อ นายวิเชียร แสงศรี ในปีการศึกษา 2564 มีครูและบุคลากร
จำนวน 106 คน นักเรียน จำนวน 1683 คน อัตราส่วน ครู : นักเรียน ร้อยละ 17.90 ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละ 83.17
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 12,441,739 บาท
จำนวนวันที่จัดการเรียนการสอนจริง 120 วัน
จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร
อาคารสถานที่ ประกอบด้วย อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง อาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง ส้วม
8 หลัง สระว่ายน้ำ....-....สระ สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนาม
วอลเล่บอลย์ 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม โรงอาหาร 2 แห่ง หอประชุม 1 แห่ง
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 10 แหล่ง
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 6 แหล่ง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “สภาพแวดล้อมดี เทคโนโลยีเยี่ยม”
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
“แต่งกายดี มีมารยาท”
ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2564
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งขัน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ประจำปี 2564
ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น โรงเรียนได้ดำเนินการโดยกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลการพัฒนา ดังนี้ คือ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กำหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “ภายในปี 2566 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โดยได้
กำหนดพันธกิจไว้ 6 พันธกิจ ประกอบด้วย
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4. พัฒนาครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่อยงาน คือ การนำกลยุทธ์ไ ปสู่การปฏิบัติ
(Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
มีการดำเนินการที่สำคัญคือ การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดรับกับแผนปฏิบัติ ราชการของ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา อบอจ โรงเรี ย นเขมราฐพิ ท ยาคม จะต้ อ งกำหนดแผนงาน
โครงการ กิ จกรรม ผลผลิต ผลลัพ ธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้ ส อดคล้ องกับ ประเด็ น กลยุ ท ธ์ข อง
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา อบอจ สำหรั บ การกำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ และความสำเร็จขององค์กรนั้น โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุม
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการกำกับ ติดตามและประเมินผล
งาน การประเมินคุณภาพภายในประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ
หลักสำคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้ดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ เป้าหมายตาม
ประเด็น กลยุทธ์เกิดผลลัพธ์และสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สู่ความเป็นเลิศ

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
1. ความเป็นมา (ประวัติของโรงเรียน)
โรงเรียนเขมราฐพิ ท ยาคม อั กษรย่อ โรงเรีย น “ข.พ.” ตั้ง อยู่ เลขที่1 19 ถนนอรุณ ประเสริ ฐ
ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170 โทรศัพท์ 0-4549-1244
โทรสาร 0-4549- 1783 e-mail : kmp@kmp.ac.th website : www. kmp.ac.th สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2513 ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ อบ.
2312/6422 ลงวันที่ 7 เมษายน 2513 โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนเขมราฐ เป็นสถานศึกษาชั่วคราว
เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก
จำนวน 90 คน มี นายพิชัย มุขสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก
ในปี พ.ศ. 2514 สภาตำบลเขมราฐ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ 7
ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จั งหวัดอุ บลราชธานี เป็ นสถานที่ ตั้ง โรงเรียน โดยความเห็น ชอบของ
จังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ.2740/2525 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525
และกระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 6146
จำนวนเนื้อที่ 171 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ครึ่งหลังจำนวน 8 ห้องเรียน
(อาคาร 3 ในปัจจุบัน) และบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 216 ช่วงที่ 2 จำนวน 6 ห้องเรียน บ้านพัก
ครู จำนวน 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล (หน้าโรงงานอุตสาหกรรม) และ
บ้านพักครู จำนวน 4 หลัง
ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร-หอประชุม
จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง และสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
ปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 216 เพิ่มเติม 2 ห้องเรียน และอาคาร 216ก
หลังใหม่ครึ่งหลัง (อาคาร 2 ในปัจจุบัน) บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2521 ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ เปิ ด ทำการสอนในระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยมี
นักเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน และทางราชการแต่งตั้งให้ นายเกษม คำทวี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ขนาด 2 ยูนิต จำนวน 1 หลัง
และทางราชการแต่งตั้งให้ นายรักษา ศรีภา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 216ก ครึ่งหลัง และทางราชการแต่ งตั้งให้
นายทองขาว โคตรโยธา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2525 ทางราชการแต่งตั้งให้ นายจำนง เกลียวทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 316ล จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2527 ทางราชการแต่งตั้งให้ นายบุญช่วย ธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
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ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานและอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ได้ก่อสร้างพุทธสถาน,
ประตู โรงเรียน ด้วยเงินบริจาคของครู นั กเรียน และศิษย์เก่ า โดยมี นายสรยุทธ วิศิษฎ์ ศิลป์ ดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง และได้รับอนุมัติ
ให้เปิดทำการสอนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสาขาพะลานและสาขาแก้งเหนือ(โรงเรียน
พะลานวิทยาคมและโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจาก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างสนามกีฬ า
ประจำอำเภอ 1 สนาม และทางราชการแต่งตั้งให้ นางพรรณี ขจรวิทย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2536 ทางราชการแต่งตั้งให้ นายสมาน มโนเอื้อ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจาก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างอัฒจันทร์
จำนวน 1 หลัง และทางราชการแต่งตั้งให้ นายชวลิต พลราษฎร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/41 จำนวน 1 หลัง มูลค่า
19,837,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมี ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ เป็นประธานเปิด
ปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 100/27 ประสานงาน
โดย ส.ส. สิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีการปฏิรูประบบราชการ
และประกาศใช้ พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยยุบสำนักงาน
สามั ญ ศึ ก ษาจั งหวั ด และโรงเรี ย นเขมราฐพิ ท ยาคมได้ โอนมาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 2 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอตระการพืชผล
ปี พ.ศ. 2547 ทางราชการแต่งตั้งให้ นายบัญ ญัติ อุทธา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
และในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” รุ่นพัฒนานำร่อง (Fast tract)
ปี พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็น “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน”
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง
และได้รับคอมพิวเตอร์โรงเรียนในฝัน จาก สพฐ. จำนวน 46 เครื่อง
ปี พ.ศ. 2552 นายบั ญ ญั ติ อุ ท ธา เกษี ย ณอายุ ร าชการ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์ พลทรัพย์ศิริ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายสมภาร
ทองมั่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และได้มีการปรับปรุงกฎหมายส่งผลให้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมได้โอนมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปี พ.ศ. 2554 ได้ รั บ งบประมาณจั ด ทำสนามฟุ ต บอล (พื้ น ยาง) จำนวน 1 สนาม และ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์) จำนวน 1 แห่ง คอมพิวเตอร์ จำนวน 45
เครื่อง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้งให้ นายบำรุง เกื้อกูล มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ และได้เปิดให้มีการสอนนักเรียนที่มีความสามารถจำนวน 2 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2555 ทางราชการแต่งตั้งให้ นายไพจิต จัยวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้วางแผนยกระดับสถานศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
ปี พ.ศ. 2559 ได้ รั บ งบประมาณก่ อ สร้ างโรงอาหารขนาดกลาง จำนวน 500 ที่ นั่ ง จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2559 นายไพจิตร จัยวัฒน์ เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ได้แต่งตั้งให้ นายวีระศักดิ์ เอกศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
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ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้งให้ นายวิเชียร
แสงศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2563 ได้จัดสร้างทางเดินแบบมีหลังคา (cover walk way) บริเวณหน้าอาคาร 3 ถึง
อาคาร 1 และ บริเวณหน้าอาคาร 2 ซึ่งงบประมาณจากคอนเสิร์ตการกุศล เต้ยอภิวัฒน์ และเพื่อนพ้อง
เพื่อน้อง ข.พ.
ปี พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55ก. จำนวน 1 หลัง มูลค่า
22,546,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 1
ข้อ 14 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยดำเนินการกำหนดมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษา จั ดทำแผนพั ฒ นาการศึ กษาที่ มุ่ ง คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึ ก ษา จั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ ดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ข้อ 16(8) กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด
3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจ ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด ในกรณี
ที่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม มาตรา 16 ให้
ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ส่วน มาตรา 21 ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนใน
การบริหารสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาตรา 47
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการ
ประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และ
ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มีภารกิจใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ดังนี้
1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สถานภาพขององค์กร
และมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
4. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. จัดระบบการบริหารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
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6.
7.
8.
9.

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยคำนึงถึงประโยชน์/ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานได้รับ
จัดทำระบบบัญชี บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จัดการศึกษาแก่บุคคล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
สมาคมศิษย์เก่า

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ

ฝ่ายอำนวยการและ
บริหารงบประมาณ

งานสำนักงานฝ่าย
งานสำนักงานฝ่าย
บริหารวิชาการ
อำนวยการฯ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานสารบรรณ
งานวัด/ประเมิลผล
งานการเงินและบัญชี
งานทะเบียนนักเรียน งานพัสดุและสินทรัพย์
งานแนะแนว
งานแผนงาน
งานติดตามการเข้าเรียน งานบุคลากร/ระเบียบวินัย
งานห้องเรียนสีเขียว
งานสวัสดิการโรงเรียน
งานวิจัยและพัฒนา
งานอัตรากำลัง/ทะเบียนประวัติ
งานกิจกรรมพัฒนา
งานควบคุมภายใน
ผู้เรียน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันภัยนักเรียน
การศึกษา
งานยานพาหนะ
งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯ
งานศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อื่นๆ

ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน
งานสำนักงานฝ่าย
กิจการนักเรียน
งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
งานส่งเสริมระเบียบ
วินัย/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ นร
งานเวรประจำวัน
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
งานติดตามการเรียน
การสอน
งานส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียนและคณะสี

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
านทัว่ ไป

งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป
งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
งานโสตทัศนศึกษา
งานห้องสมุด/ศูนย์วิทยฯ
งานส่งเสริมสุขภาพ นร
งานโภชนาการ
งานประชาสัมพันธ์
งานร้านค้าสวัสดิการ
งานธนาคารโรงเรียน
งานรักษาความปลอดภัย
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานระดมทรัพยากรฯ
งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6
จัด ทำหลั ก สู ต ร แผนพั ฒ นาและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และความต้องการของท้องถิ่น จัดระบบการประกัน
คุณ ภาพ ประสานความร่วมมื อกับหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชนในท้อ งถิ่น สร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้
ส่งเสริมการระดมทรัพยากร การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียน
การสอน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เด็กและเยาวชน
เก่ง ดี และมีสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจุบนั )
1. นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช จันทพันธ์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
3. นายนิสันต์ แก้วมีศรี
ผู้แทนครู
กรรมการ
4. นายอัฒรพงษ์ กาญจนโกมล
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
5. นายชาคริต วงศ์ปัดสา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
6. นายกิจบัญชา อุดมลาภ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
7. พระมหาบันทอน สุธีโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
8. พระอธิการสวัสดิ์ วิสารโท
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
9. นางสุพัตรา บุญมาโฮม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางดารุณี ชาติน้ำเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายธรงวุฒิ วงศ์กัณหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นายณัฏฐชัย บรรเทากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร มามุกดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14. นายสิทธิโชค แก้วบุญเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15. นายวิเชียร แสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ตราประจำโรงเรียน)

สีประจำโรงเรียน
สีม่วง – เหลือง
สีม่วง หมายถึง ความสุขุม เยือกเย็น คือคุณธรรมของนักเรียน
สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว คือความฉลาดด้วยปัญญา
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. จำแนกตามวุฒิ
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

-

27

52

ต่ำกว่า
อนุปริญญา อนุปริญญา
-

รวม
79

ข. จำแนกตามวิทยฐานะ
ครูอัตราจ้าง
5

พนักงาน
ราชการ
5

ครูผู้ช่วย

ค.ศ.1

ค.ศ.2

ค.ศ.3

รวม

9

30

17

23

79

2. สภาพทั่วไป
เขตบริการของโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรีย นเขมราฐพิ ท ยาคม ประกอบด้วย เขตพื้น ที่ การปกครองจำนวน 3
ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตำบลเขมราฐ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22
2. ตำบลขามป้อม หมู่ที่ 3, 6, 9, 10, 16
3. ตำบลนาแวง หมู่ที่ 1, 3, 4, 8, 9, 11

แผนผั
ง/
แผนที่
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แสดงอาณาเขต/ที่ตั้ง เขตบริการของโรงเรียน

ภาพแสดงแผนที่ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ประชากร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มีป ระชากร รวมทั้ง สิ้น 33,620 คน
แยกเป็นชาย จำนวน 17,029 คน และหญิง จำนวน 16,573 คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ 4 17 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ จำนวน - คน หรือร้อยละ - ของประชากรทั้งหมด ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 จำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง
จำนวนประชากร (คน)
ร้อยละ
ตำบล
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1. ตำบลเขมราฐ
51.45
8,782
8,497
17,297
2. ตำบลขามป้อม
27.29
4,630
4,545
9,175
3. ตำบลนาแวง
21.26
3,617
3,531
7,148
รวมทั้งหมด
100.00
17,029
16,573
33,620
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2564
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้ พื้นที่
เป็น ที่ราบ สลับกับเนินเขาและมีภูเขาเตี้ยๆ เป็นหย่อมๆ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขง มีลำธาร
ห้วย หนอง คลอง บึง เชื่อมต่อกันโดยมีห้วยบังโกยเป็นตัวเชื่อมไหลลงสู่แม่น้ำโขง พื้นที่ป่าไม้เป็นป่าไม้
เบญจพรรณ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 ฟุต อยู่สุดเขตด้านตะวันออกของประเทศไทย
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การคมนาคมขนส่ง
ในเขตบริการของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านและ
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ชัยภูมิ-เขมราฐ (ถนนอรุณประเสริฐ) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข
2050 (อุบลราชธานี-เขมราฐ) ตัดผ่านโรงเรียน ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมี โครงข่าย
การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 แยกทางหลวง
หมายเลข 2050 (เขมราฐ) – โขงเจียม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 มุกดาหาร-บรรจบทางหลวง
หมายเลข 202 (หนองผือ) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขแผ่ นดิน 2232 แยกทางหลวงหมายเลข 202
(หนองผือ)-กุดข้าวปุ้น และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2242 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (บุ่งเขียว)
– บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (เขมราฐ) ถนนเป็นถนนลาดยาง 4 ช่องทางการจราจร
การเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วยการทำนา การทำไร่ การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ ประมง
พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ ให้แก่ชาวบ้าน ได้แก่ ข้าวนาปี มะขามหวาน กล้วย มันสำปะหลัง ยางพารา
อ้อย ลำไย มะม่วง มะละกอ รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น
การสาธารณสุข
ในเขตบริการของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มีจำนวนสถานบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขดังนี้
1. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน
1 แห่ง
2. สถานบริการเอกชน
คลินิกแพทย์
3 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
3 แห่ง
สถานพยาบาล
26 แห่ง
คลินิกแพทย์แผนไทย
1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
8 แห่ง
ร้านขายยา/ผลิตยาแผนโบราณ 2 แห่ง
สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
การนับถือศาสนา
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2
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สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
1. เนื้อที่ทั้งหมดของเขตบริการ
526.75
2. ประชากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) 31,724
- ชาย (ร้อยละ 50.22)
15,880
- หญิง (ร้อยละ 49.77)
15,884
3. จำนวนบ้านทั้งหมด
9,139
4. การปกครองและการบริหาร
- หมู่บ้าน
123
- องค์การบริหารส่วนตำบล
5
- เทศบาล
5
5. การศาสนา
จำนวนวัดรวม
99
จำแนกตามสภาพ
วิสุงคามสีมา
90
สำนักสงฆ์
9
จำนวนโบสถ์คริสต์ศาสนารวม
2

ตารางกิโลเมตร
คน
คน
คน
ครัวเรือน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
วัด
วัด
แห่ง
แห่ง

3. สภาพปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้น
และเพศ ปีการศึกษา 2565
จำนวน
จำนวนนักเรียน
ชั้นเรียน
หมายเหตุ
ห้องเรียน ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
127
162
289
มัธยมศึกษาที่ที่ 2
8
148
149
297
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
120
186
306
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
24
395
497
892
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
111
188
299
มัธยมศึกษาที่ที่ 5
8
83
183
266
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
59
171
230
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
24
253
542
795
รวมทั้งหมด
48
648
1,039 1,687
ที่มา : งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
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ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้น
5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2564
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
การศึกษา ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน
เรียน
เรียน
เรียน
เรียน
เรียน
เรียน
เรียน
2560
8
290
8
277
8
314
8
270
8
247
8
278
8
1,676
2561

8

294

8

291

8

248

8

274

8

224

8

224

8

1,555

2562

8

249

8

292

8

289

8

223

8

278

8

224

8

1,555

2563

8

293

8

286

8

285

8

262

8

252

8

215

8

1,593

2564

8

298

8

295

8

290

8

269

8

229

8

255

8

1,636

ที่มา : งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูล ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
น้ำหนักสูง
น้
ำ
หนั
ก
ต่
ำ
ระดับ
กว่าเกณฑ์ ส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ์ (เด็กอ้วน) กว่าเกณฑ์
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
85
22
มัธยมศึกษาตอนปลาย
47
16
รวม
132
38
ที่มา : งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

น้ำหนักและ
ส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ์

รวม

107
63
170
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน
จำนวน จำนวน ขาด/
หมายเหตุ (เกณฑ์การวิเคราะห์
รายการ
ที่มี ที่ควรมี เกิน
ความขาด/เกิน)
อาคารเรียน (หลัง)
มาตรฐานด้านปริมาณ อาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 ห้องเรียน (ห้อง)
72
54
+18
สำหรับ โรงเรียนขนาดใหญ่
อาคารประกอบ
 ห้องส้วม (ที่)
42
37-60 -1-18 (แผนชั้นเรียน 37-60 ชั้นเรียน)
และวิเคราะห์จากเกณฑ์มาตรฐาน
 บ้านพักครู (หลัง)
16
16
สิ่งก่อสร้าง/เกณฑ์ครุภัณฑ์
 อาคารฝึกงาน (หลัง)
6
6
สถานศึกษา
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง)
6
6
 หอประชุม (หลัง)
1
1
 โรงอาหาร (หลัง)
2
2
ครุภัณฑ์พื้นฐาน
มาตรฐานด้านปริมาณ อาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 โทรศัพท์ (เลขหมาย)
2
1
+1
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จำนวน จำนวน
ที่มี ที่ควรมี
206

รายการ
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

ขาด/
เกิน

หมายเหตุ (เกณฑ์การวิเคราะห์
ความขาด/เกิน)
สำหรับ โรงเรียนขนาดใหญ่
(แผนชั้นเรียน 37-60 ชั้นเรียน)
และวิเคราะห์จากเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง/เกณฑ์ครุภัณฑ์
สถานศึกษา

หมายเหตุ คอมพิวเตอร์เครื่องเช่า
ที่มา : งานบริการพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
4. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี)
4.1 งานบริหารทั่วไป
4.1.1 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน กลุ่ม
อายุ 12–17 ปี เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2565
ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนประชากรวัยเรียน กลุ่ มอายุ 12 – 17 ปี ที่ เข้าศึก ษาระดับ มัธยมศึ กษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 (ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา)
กลุ่มอายุ
ประชากร
เข้าเรียน
ร้อยละ
อายุ 4 – 5 ปี ระดับก่อนประถมศึกษา
อายุ 6 -11 ปี ระดับประถมศึกษา
อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,326
883
66.59
อายุ 15 – 17 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,312
753
57.39
รวม
2,638
1,636
หมายเหตุ ข้อมูลประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4.1.2 ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 ปรากฏผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหาร
การศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงอัตราการเข้าเรียน และการออกกลางคัน
ระดับการศึกษา

อัตราการเข้าเรียน ปี 2564
ปชก.
นร.
วัยเรียน ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ

อัตราการออกกลางคัน ปี 2564
นร.
นร. ออก
ทั้งหมด กลางคัน ร้อยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
1,326
883
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,312
753
หมายเหตุ อัตราการเรียนต่อ (จำนวนที่จบ, ศึกษาต่อ , ศึกษาต่อที่อื่น , ไม่ศึกษาต่อและไม่ทราบสาเหตุ)
เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน (ชั้น ป.6 , ม.3 หรือ ม.6)
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4.2 งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา)
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2558 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ. รอบ 3
กลุ่มตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตช. ตช. ตช.
1
2
3
ดี
ดี
ดี
มาก มาก มาก

ตช.
4
ดี

ตช.
ตช.
5
6
ต้อง
ปรับปรุง ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ตช. ตช. ตช. ตช. ตช.
7
8
9
10 11
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
มาก มาก มาก มาก มาก

ตช.
12

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

78.69

ดี

ดี

ตารางที่ 10 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา
2562
2563
2564
2562
2563
2564
คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย
ระดับ
เฉลี่ย
ระดับ
เฉลี่ย
ระดับ
ร้อยละ
ชาติ
ร้อยละ ชาติ
ร้อยละ ชาติ

คะแนน
เฉลี่ยร้อย
ละ

ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เฉลี่ย
ระดับ
เฉลี่ย
ระดับ
ชาติ
ร้อยละ
ชาติ
ร้อยละ ชาติ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

56.91 55.14 63.19 54.29 57.85 51.19
26.05 26.73 29.62 25.46 26.98 24.47
29.91 30.07 32.01 29.89 32.27 31.45

36.69
20.37
26.98

42.21 39.93 44.36 47.08 46.40
25.41 21.35 26.04 22.34 21.28
29.20 29.79 32.68 30.31 28.65

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

31.04 33.25 35.48 34.38 31.34 31.11
-

34.39
24.63

35.70 24.64 29.94 25.58 25.16
29.20 33.60 35.93 37.31 36.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา : งานวัดผลประเมินผล โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
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ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

70

63.19
56.91

60

57.85

50
40
26.05

30

29.62

26.98

29.91 32.01 32.27

31.04

35.48

31.34

20
10
0
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังก ษ
ปีการศึกษา 25 2
ปีการศึกษา 25 3
ปีการศึกษา 25

กราฟแสดงผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปีการศึกษาย้อนหลัง)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 (O-NET)

50

40

47.08

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

39.93
36.69

37.31

34.39

33.6

29.79 30.31

30

26.98
22.34
20.37 21.35

20

24.64 25.58 24.63

10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 25 2

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังก ษ
ปีการศึกษา 25 3

สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 25

กราฟแสดงผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3 ปีการศึกษาย้อนหลัง)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 (O-NET)
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4.3 งานบริหารบุคคล
โรงเรีย นได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรให้ มี ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะใน
การปฏิบัติงานตามความต้องการและความจำเป็น ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม จัดสวัสดิการ ตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ โดยสรุป ดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา 2564
หน่วย : คน
ที่
1
2
3
4

5

การพัฒนา

จำนวน
(คน)
27
23
50

หมายเหตุ

ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
วิทยฐานะ คศ.3
การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA)
การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการขอมีวิทยฐานะหรือ
80
เลื่อนวิทยฐานะ (วPA) ตามหนังสือ ว9/2564
ที่มา : งานบุคลากร โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

4.4 งานบริหารงบประมาณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา/การบริหาร
งบประมาณ)
4.4.1 โรงเรีย นได้ ด ำเนิ น การบริห ารงานการเงิน การบั ญ ชี อย่างเป็ น ระบบ ถูก ต้อ งเป็ น
ปัจจุบนั โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ
4.4.2 บริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปร่งใสตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพ
4.4.3 จัด หางบประมาณโดยการระดมทรัพ ยากร/สรรพกำลัง จากทุกส่วนมาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ดังนี้
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ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลผลการระดมทรัพยากร/สรรพกำลังจากภายนอก/การให้ทุนการศึกษา
หน่วย : บาท
รายการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด/คณะ องค์กร รวม
สงฆ์ เอกชน ทั้งสิ้น
อบจ. อบต. ทต. รวม
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน)
 อาคารเรียน
 อาคารประกอบ
 ถนน/ทางเดินเท้า
รวม
ค่าครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์
รวม
งบดำเนินงาน (วิชาการ)
 ทัศนศึกษา
 นิทรรศการ
 แข่งขันกีฬา
..................................
อุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐาน
 ทุนการศึกษา นร.ยากจน
 อาหารกลางวัน
 อาหารเสริม(นม)
อื่น ๆ (ระบุ)
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : งานการเงินและบริหารสินทรัพย์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ส่วนที่ 2
นโยบายและแนวทางการดำเนินการ
จัดการทำแผนปฏิบัติการ
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ส่วนที่ 2
นโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดการทำแผนปฏิบัติการ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
3. มีงานทำ – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1.รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทำ – มีอาชีพ
1. การเลี้ ย งดู ลู ก หลานในครอบครัว หรือ การฝึก ฝนอบรมในสถานศึ ก ษาต้ อ งมุ่ ง ให้ เด็ ก และ
เยาวชนรักงาน สู้งานทำจนงานสำเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานและมีงาน
ทำในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอื้ออาทร”
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27 หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
1. ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
ทรงมีพระราชดำรัส เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็น
ว่าหากคนไทยทุ ก คนได้ ร่ว มมือ กั น ช่ว ยชาติ พั ฒ นาชาติด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต จริ ง ใจต่ อกั น แล้ ว
ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
2. อ่อนน้อม ถ่อมตน
การอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนพึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยซึ่งทำให้สังคมมีความสมาน
สมานฉันท์ ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอด ทรงอ่อนน้อมมาก เวลาที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ทรงโน้มพระวรกายไปหา
ประชาชน คุกเข่าหน้าประชาชน ถามทุกข์สุข ปรึกษาหารือเป็นชั่วโมงๆ ประชาชนนั่งพับเพียบ พระองค์ท่านก็ทรงทรุด
พระวรกายนั่งพับเพียบบนพื้นเดียวกัน
3. ความเพียร
ความเพียรเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น โดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ทรงปฏิบัติให้เห็นโดยทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบ ทรงใช้เวลาเดินทาง ๑๗ ชั่วโมง
บนเรือขนาดยาวเพียง ๑๓ ฟุต ลำเรือแคบ ๆ ทรงแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรในการทำงานให้สำเร็จ
4. รู้ รัก สามัคคี
“รู้ รัก สามัคคี” เป็นพระราชดำรัส ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้
กับทุกยุคทุกสมัย
5. ทำเรื่อยๆ ทำแบบสังฆทาน
ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ จำเป็นต้องทุ่มเทกำลังความสามารถเข้าไป
แก้ ไ ข จะหยุ ด การทำงานไม่ ได้ จึ งต้ อ งทำเรื่ อ ย ๆ ไม่ สามารถหยุ ดงานช่ ว ยเหลื อประชาชนได้ โดย
พระองค์ทรงงานมาตลอด ๗๐ ปี “หลักสังฆทาน” มีความหมายคือ “ให้เพื่อให้” เป็นการให้โดยไม่เลือก
ไม่หวังผลตอบแทน และไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
ความสุขเป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือ การทำประโยชน์ ให้
ผู้อื่น มิใช่ทำให้ตนเองเพียงเท่านั้น ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่น เมื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุข
ด้วย โดยความสุขของผู้อื่น คือความสุขส่วนรวมนั่นเอง เราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์
ส่วนตน
7. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างผู้รู้จริง
การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ
ทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร และแผนที่ ตลอดจนสอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรใน
พื้ น ที่ ให้ ได้ รายละเอี ย ดที่ ถู ก ต้อ ง รวมทั้ ง ศึ ก ษาตรวจสอบและทอดพระเนตรในพื้ น ที่ จ ริง เพื่ อ ที่ จ ะ
พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน และสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม
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8. ระเบิดจากข้างใน
ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ดังพระราชดำรัสว่า “ระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึง
ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่
ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว หรือตั้งตัว อย่าให้โดยที่ผู้รับยังไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
9. ทำตามลำดับขั้น
ในการทรงงานพระองค์ จ ะทรงเริ่ ม ต้ น จากสิ่ ง จำเป็ น ที่ สุ ด ของประชาชนก่ อ น ได้ แ ก่
สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะ
เป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ
10. ภูมิสังคม
การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน
และใช้หลักในการปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้
11. องค์รวม
ในการที่จะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ ที่จะ
เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง อย่างครบวงจร ทรงเรียกวิธีนี้ว่า องค์รวม (Holistic) หมายถึง
การมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการ และกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง โดยพิจารณา
ครบทุกด้านของปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
12. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ทรงประหยัด
มากดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์
ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน
13. ขาดทุนคือกำไร
การพัฒนาเพื่อการอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้น อย่าไปนึกหวังกำไรหรือผลตอบแทนแต่อย่าง
เดียว ทำอะไรต้องลงทุนลงแรงและปัจจัยบางอย่างเสียก่อนเพื่อสร้างผลกำไรในอนาคต คือ ความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน
14. ปลูกป่าในใจคน
ป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ หากไม่มีการปลูกจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้ให้กับทุก
คนแล้ว จะทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลรักษาป่าไม้
ด้วยหน้าที่พึงกระทำ แต่ชาวบ้านจะสามารถดูแลและหวงแหนป่าไม้ด้วยจิตสำนึกเพื่อรักษาปัจจัยแห่ง
ชีวิตของตนเอง
15. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองเห็นถึงปัญหา
ของธรรมชาติได้อย่างละเอียด หากเราต้องการแก้ไขปัญ หาธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องใช้ธรรมชาติเข้า
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็ นการบำบัดน้ ำเสีย ด้ วยการใช้ น้ำดีไ ล่น้ำเสี ย โดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่ วงตาม
ธรรมชาติ (Gravity Flow)
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16. อธรรมปราบอธรรม
ทรงนำความจริงในเรื่ อ งความเป็ น ไปแห่ ง ธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ ข องธรรมชาติ ม าเป็ น
หลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ปกติ ทรงคิดค้นวิธี
บำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตอบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ และเป็นที่มาของ “อธรรมปราบอธรรม”
17. ประโยชน์ส่วนรวม
ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง
และประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ ประการให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์
โดยเต็ มกำลังสติ ปั ญ ญา ความรู้ ความสามารถ การปฏิบั ติพ ระราชกรณี ย กิจและการพระราชทาน
พระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
18. การพึ่งตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในเบื้องต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ประชาชน
มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ และขั้นตอนต่อไปคือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้
ตามสภาพแวดล้อม สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัวระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผ ล รวมถึ งความจำเป็ นที่ จะต้อ งมี ระบบภูมิ คุ้มกั นในตัวที่ ดีพ อสมควร ต่ อมามี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้ง ภายในและภายนอก ทั้ง นี้จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดำเนิ น การทุ กขั้ น ตอน และขณะเดีย วกั น จะต้ อ งเสริม สร้า งพื้ น ฐานจิต ใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึก ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้
มีความรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญ ญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวางทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ สั ง คม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
20. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เข้าใจ : ทำอะไรต้องเข้าใจปัญหา เข้าใจหนทางแก้ไข เข้าใจกระบวนการจัดการ และปรับความ
เข้าใจระหว่างผู้ให้ ผู้รับเสียก่อน ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน
เข้าถึ ง : เมื่อ เข้าใจระหว่างกั นทุ ก ประการครบถ้วนแล้ ว ต้ องเข้ าถึง การกระทำ สร้างความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจของผู้
ปฏิบัติ ร่วมมือร่วมไม้กันทำงาน
พัฒนา : เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้ว เข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาก็จะดำเนินการไปอย่างยั่งยืน
ไม่ส่งผลกระทบที่ติดลบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง หากแต่นำไปสู่ความสมดุล
มั่นคง และยั่งยืน
21. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คิด Macro เริ่ม Micro
ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ไขปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุด
เล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
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22. ไม่ติดตำรา ทำให้ง่าย
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน
23. การมีส่วนร่วม
ในการทรงงานพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ทั้งประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มา
ร่วมกันแสดงความคิด หรือที่เรียกประชาพิจารณ์เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
โดยให้เอาชาวบ้านเป็นครู
24. พออยูพ่ อกิน
ให้ ป ระชาชนสามารถอยู่ อ ย่ าง “พออยู่ พ อกิ น ” ให้ ไ ด้ เสี ย ก่ อ น แล้ ว จึ ง ขยั บ ขยายให้ มี ขี ด
สมรรถนะที่ ก้าวหน้ าต่ อไป การดำเนิ น ชีวิ ตให้ พ ออยู่พ อกิ นนั้ น ต้อ งมีท รัพ ยากรให้ เพี ยงพอต่อ การ
ดำรงชีวิต ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ หากขาด
แคลนจะทำให้ไม่เพียงพอ อดอยาก ไม่มั่นคงในชีวิต จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทรัพยากรลดลง
ทุกที ภาวะขาดแคลนย่อมเกิดขึ้น ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทรงฟื้นฟูและ
รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น เพราะเป็นพื้ นฐานการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์
25. บริการรวมที่จุดเดียว
การบริการรวมที่จุดเดียวสำหรับเกษตรกรเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One
Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ จะประหยั ดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยทรงให้ศูน ย์ศึกษาการพัฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วม
ดำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว
26. ร่ า เริ ง รื่ น เริ ง คึ ก คั ก ครึ ก ครื้ น กระฉั บ กระเฉง มี พ ลั ง เป็ น ปั จ จั ย ของก ารทำงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
การทำงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ ต้องสร้างบรรยากาศ
รอบตัวให้มีความสุข ไม่เครียด ทรงมีพระราชดำรัสว่า ทำงานต้องสนุกกับงานมิฉะนั้นเราจะเบื่อและ
หยุ ด ทำงานในระยะต่ อ มา ดั ง นั้ น ปั จจั ย ของการทำงานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ คื อ ร่า เริ ง รื่น เริ ง คึ ก คั ก
ครึกครื้น
27. ชัยชนะของการพัฒนา
การแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นเหมือนการเข้าสู่สงครามที่ไม่ได้ใช้อาวุธในการแก้ไขปัญ หา แต่ใช้การพัฒนาเป็นเครื่องมือแก้ไ ข
ปัญหาต่าง ๆ และ ทุกครั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ จึงถือเป็นการได้รับชัยชนะโดยการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่น คงทางสั งคมท่ ามกลางพหุ สัง คมและการมี เกี ยรติแ ละศั ก ดิ์ศ รีข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ความ
เจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรมและความอยู่ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหาร ความสามารถในการรัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
ความมั่นคง
หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ มีค วามเข้ ม แข็ ง เป็ น ศูน ย์ กลางและเป็ นที่ ยึ ดเหนี่ ยวจิ ตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลัก ธรรมาภิบ าล สังคมมีค วามปรองดองและความสามั คคี สามารถผนึ กกำลัง เพื่อ พัฒ นาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง
หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ความเหลื่ อ มล้ ำ ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ได้ รั บ
ผลประโยชน์จ ากการพั ฒ นาอย่ างเท่าเทีย มกั นมากขึ้ น และมี การพั ฒ นาอย่างทั่ วถึง ทุ กภาคส่ วน มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามมาตรฐานขององค์ ก ารสหประชาชาติ ไม่ มี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ในภาวะความยากจน
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ
ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
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ตลอดจนมี ก ารสร้ า งฐานเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง อนาคตเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทการพั ฒ นาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญ ในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ก า ร ค้ า อ ย่ า ง แ น่ น แ ฟ้ น กั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ภู มิ ภ า ค เอ เ ชี ย เป็ น จุ ด ส ำ คั ญ ข อ ง
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็น
พลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่
ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง ค ม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
หมายถึ ง การพัฒ นาที่ส ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณ ภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ไม่ ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ จ นเกิ น พอดี ไม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบั ติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พั ฒ นาอย่ างต่ อเนื่ อ ง สั งคมเป็ น ธรรม ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติยั่ ง ยื น ” โดยยกระดั บ ศั กยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ภ าครั ฐ ของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) คว าม ห ล าก ห ล ายท างชี ว ภ าพ คุ ณ ภ าพ สิ่ ง แว ด ล้ อ ม แล ะ คว าม ยั่ งยื น ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อ ง
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
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เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิ บ าล เพื่ อ เอื้ อ อำนวยประโยชน์ ต่ อ การดำเนิ น การของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นอื่ น ๆ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัต
ลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้ เปรี ย บเชิ ง เปรีย บเที ย บของประเทศในด้ า นอื่ น ๆ นำมาประยุ ก ต์ ผ สมผสานกั บ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิ จิ ทั ล และการปรั บ สภาพแวดล้ อ ม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ
กิน ดีอยู่ ดี รวมถึงการเพิ่ มขึ้ นของคนชั้น กลาง และลดความเหลื่ อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่
ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีล ธรรม และเป็น พลเมือ งดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ สามและอนุรักษ์ ภาษาท้องถิ่น มีนิ สัยรักการเรียนรู้และการพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการ
แผ่นดินในระดับท้องถิ่ น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียม
ความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณ ภาพ สามารถพึ่ งตนเองและทำประโยชน์แก่ ครอบครัว ชุมชน และสัง คมให้น านที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และ
การให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดย
ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุท ธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
มีส มรรถนะสู ง ยึ ดหลั กธรรมาภิ บ าล ปรับ วัฒ นธรรมการทำงานให้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์แ ละผลประโยชน์
ส่วนรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร้อ มที่ จะปรั บ ตัว ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้ อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมั ธ ยั ส ถ์ และสร้ า งจิ ต สำนึ ก ในการปฏิ เสธไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบอย่ า งสิ้ น เชิ ง
นอกจากนั้ น กฎหมายต้ องมีค วามชัด เจน มี เพี ยงเท่ าที่จำเป็น มี ความทั น สมัย มี ความเป็น สากล มี
ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2565-2569)
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญ สูงต่อการ
พั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี และเพื่ อผลัก ดัน ให้ ป ระเทศสามารถก้ าวข้ ามความท้ าทายต่า ง ๆ เพื่ อ
ขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4
ประการ ได้แก่
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1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒ นาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้ง อยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาใน
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดย
ยึดถือผลประโยชน์ ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม
2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง
อั น ประกอบด้ ว ยการพั ฒ นาความสามารถใน 3 ระดั บ ได้ แ ก่ (1) การพร้ อ มรั บ (Cope) หมายถึ ง
ความสามารถ ในการบริ ห ารจั ด การภายใต้ ส ภาวะวิ ก ฤติ ให้ ส ามารถยื น หยั ด และต้ านทานความ
ยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การ
ปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยง
และปรับตัวอย่างเท่ าทันเพื่อแสวงหา ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อม
เติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลง
3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิ ด “ไม่ทิ้ง
ใคร ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่
จำเป็น สำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มี
สุขภาพที่ สมบู รณ์ ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่ จะใช้ศัก ยภาพของตนในการสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป
4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒ นาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัย ฐานศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของ ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อม
กับ การใช้ ประโยชน์ จ ากองค์ ค วามรูท างดานวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมในการสร้า ง
มูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้ป ระเทศมีการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่ง ยืน และสามารถกระจาย
รายได้ โอกาส และ ความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึง
เงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศที่ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง
ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ บ ริ บ ทของประเทศและของโลก
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมาย
ที่จะเร่ง เพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถ ในการสร้างสรรค์ ประโยชน์ จากโอกาสที่ เกิด ขึ้น ได้อ ย่างเหมาะสมและทั นท่ วงทีก าร
กำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก
และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการ
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สร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถใน
การ แข่ งขั น ของภาคการผลิ ต และบริก ารสำคั ญ ให้ สู ง ขึ้ น และสามารถตอบโจทย์ พั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีและสังคม ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
รายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒ นาระบบนิเวศที่ส่งเสริม
การค้าการลงทุนและนวัตกรรม
2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีข อง
สังคม เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับ
โครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูง ขึ้น รวมทั้ ง
พัฒนาหลักประกันและ ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความ
มั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่า เทียม
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภค ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหา
มลพิษสำคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อย
ก๊า ซเรือ นกระจก เพื่ อ มุ่ งสู่ ค วามเป็ น กลางทางคาร์บ อน (Carbon neutrality) ภายในครึ่ง แรกของ
ศตวรรษนี้
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็น
สัง คมสู งวัย การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ภั ย โรคระบาด และภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้ก ำหนดนโยบายไว้ 11 ด้า น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ
ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช 2557 มาตรา 19 ที่ ร ะบุ ใ ห้ รั ฐ บาลมี ห น้ า ที่ ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ดำเนินการให้มีการปฏิรูป ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนใน
ชาติ จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพ ยากร และการสร้างสมดุ ลระหว่างการอนุรัก ษ์ กั บการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น องค์ประกอบสำคัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา
พระบรมเดชนุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ส่ง เสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้ง หลาย ของรัฐเรียน รู้เข้าใจหลักการทรงงาน
สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
โดยเร่งแก้ ไขปั ญ หาการใช้ ความรุนแรงในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้โดยนำยุท ธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง กัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญ หาไม่ว่าจากผู้มี
อิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญ หาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และ การ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน
แก้ไข ข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งจะ
จัดระเบียบ การพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
การก่อการร้ายสากลและ อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
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โดยการบังคับใช้กฎหมาย ที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิท ธิ
มนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนใน พื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่
ว่าจากผู้มีอิทธิพล ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ
และองค์การระหว่าง ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้ เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณ ภาพการเรียนรู้โดยเน้น การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้ นที่ลดความเหลื่อมล้ำ และ
พัฒ นา กำลังคนให้ เป็น ที่ต้อ งการเหมาะสมกับ พื้น ที่ทั้ งในด้านการเกษตร อุต สาหกรรม และธุรกิ จ
บริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และ
บูรณาการ ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีป ระสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาส จัดระบบการ สนับสนุ นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การ
เรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้ และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ
การพั ฒ นา ผู้เรีย นทั้ งในด้านความรู้ทั กษะ การใฝ่ เรียนรู้การแก้ปั ญ หา การรับ ฟัง ความเห็ นผู้ อื่น มี
คุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญ ญาณ ของความ
เป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม มาใช้
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล
การเรี ย นโดยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ
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นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เร่ ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตกำลังคนในสาขาที่
ขาดแคลน การเชื่ อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ การทำงาน การให้ บุคลากรด้ านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถ ไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี ช่องทางได้
เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพ ยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดแก้ไ ข
ปัญหา การจัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุดเร่งกำจัดขยะ มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก
ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ ดำเนินการ ส่วน
ขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม มาตรฐานและให้ แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับ
ขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ ติดเชื้อจะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล
และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่
จำเป็นสร้างภาระแก่ประชาชน เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง
การอนุ ญาต อนุมัติและการขอรับ บริการ จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3. กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณ ลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดำเนินการสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560
4. ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม
นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
การพั ฒ นาเด็ กตั้ งแต่ช่ วงการตั้ งครรภ์ จนถึ งปฐมวัย การพั ฒ นาช่ วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพั ฒ นาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็ นการพัฒนาการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่น
ที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพขั บ เคลื่ อ นทุ ก แผนย่ อ ยในประเด็ น 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนั บสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการ
ทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
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1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดย
มุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ
ด้ านเทคโนโลยี ด้ า นกฎหมาย ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความเป็ น เอกภาพ รวมทั้ ง การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับ เปลี่ย น และเปิด กว้าง ระบบการจั ดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่ง ให้
ครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ คุ ณ วุ ฒิ และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ ส ามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็ อ ก ปรั บ เปลี่ ย น เปิ ด กว้ า ง ที่ เป็ น เงื่อ นไขต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามนโยบาย
การศึ ก ษายกกำลั ง สอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึ ก ษาที่ เ ข้ า ใจ
Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน
ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงาน
ทุกภาคส่วน
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (คลั ง ข้ อ มู ล การนำข้ อ มู ล มารวมกั น ) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching
Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริ ห ารจั ด การ
ห้ อ งเรี ย น School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้ า งพื้ น ฐาน Infrastructure
(Internet)
1.2 การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน
Digital Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น
STEM Coding เป็นต้น
1.3 การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย
(1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)
(2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา
(3) วัยแรงงาน และ
(4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ
Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.4 การต่ า งประเทศ เน้ น ภารกิ จ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามร่ ว มมื อ ระดั บ นานาชาติ ใ นการจั ด หาครู
ชาวต่ างชาติ ให้แ ก่ส ถานศึ กษาทุ ก ระดั บ ทุ กประเภทของกระทรวงศึ กษาธิก ารเพื่ อจัด การศึก ษาใน
สถานศึ ก ษา 2 ด้ า นหลั ก ๆ ได้ แ ก่ (1) ด้ า นภาษาต่ า งประเทศ และ (2) ด้ า นวิ ช าการ โดยเฉพาะ
อาชีวศึกษา
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1.5 กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ
แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
เพื่อการจัดการศึกษา
– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
– การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับ โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็ น
ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
1.6 ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความซ้ ำ ซ้ อ นในการจั ด ฝึ ก อบรมให้ แ ต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู
อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ
1.7 การประชาสั ม พั น ธ์ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น
หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content)
เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงาน กิ จ กรรมและการเข้ า ร่ ว มงานต่ า ง ๆ ของทุ ก หน่ ว ยงานในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.8 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
1.9 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
1.10 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญ หาเบื้องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจั ด การการรับ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
1.11 การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
1.12 การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
1.13 การศึกษายกกำลังสอง โดย – พั ฒ นาครูทุ กระดับ ให้มี ทักษะ ความรู้ที่ จำเป็น เพื่ อทำ
หน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่ อความเป็ นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัด การเรียนรู้ตลอดชีวิ ตผ่า น
เว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็ อกและเปิด กว้างให้ ภ าคเอกชนสามารถเข้ามาพั ฒ นา
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เนื้ อ หา เพื่ อให้ ผู้ เรีย น ครู และผู้ บ ริ ห ารทางการศึ ก ษามี ท างเลือ กในการเรีย นรู้ที่ ห ลากหลาย และ
ตลอดเวลาผ่ า นแพลตฟอร์ ม ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Digital Education Excellence
Platform : DEEP) – ให้ผู้ เรีย น ครู ผู้บ ริห ารทางการศึ กษามี แผนพั ฒ นารายบุ ค คลผ่ านแผนพั ฒ นา
รายบุ ค คลสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จั ด ทำ “คู่ มื อ
มาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็น
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาเพื่ อ ทั ก ษะอาชี พ และการมี ง านทำด้ ว ยคุ ณ ภาพ โดยสร้ างค่ านิ ย ม
อาชี ว ศึ ก ษา และเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งระหว่ า งทั ก ษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดั บ
อาชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี สู่ คุ ณ ภาพมาตรฐาน เน้ น ร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการชั้ น นำ (Tailor-made
Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐาน
นานาชาติ
2.2 มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิต
กำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ
2.3 มุ่งเน้นพั ฒ นาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพั ฒนากำลัง คนอาชีวศึกษา (TVET
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่
การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College)
2.4 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันใน
เวทีระดับนานาชาติ
2.5 มุ่ งเน้ น การเพิ่ ม ปริม าณผู้เรีย นในหลั กสู ต รอาชี วศึ กษา สร้างภาพลัก ษณ์ สถานศึ กษา
อาชีวศึกษาเพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน
2.6 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
3.1 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562
3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้
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5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
5.1 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1 ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
6.2 ปรั บปรุ งกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ประกาศต่ าง ๆ ที่ เป็ นอุ ปสรรคและข้ อจำกั ดในการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
6.3 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
7. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
7.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็ น
กรอบแนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
7.2 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการ
ภาคและสำนัก ตรวจราชการและติด ตามประเมิน ผล สป. เป็ นฝ่ ายเลขานุก ารและผู้ช่วยเลขานุ ก าร
ตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำ
รายงานเสนอต่ อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิก าร และคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
7.3 กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัด ข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ

ไทยแลนด์ 4.0
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่ง
คั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การ
ปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาค
ส่วนภายใต้ แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึ กกำลัง กับเครือ ข่ายพันธมิ ตรทางธุรกิจ การวิจัยพั ฒ นา และ
บุคลากรทั้งในและระดับโลกโดยภารกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อต้องการ
ปรับ เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่อนด้ว ย
นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง ”นวัตกรรม”
โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจาก
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การเกษตรแบบดั้งเดิม ในปั จจุ บั นไปสู่ก ารเกษตรสมั ยใหม่ ที่ เน้น การบริห ารจัด การและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้ อ งร่ ำ รวยขึ้ น และเป็ น เกษตรกรแบบเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก
Traditional Services ซึ่ งมี การสร้างมู ลค่ าค่อ นข้างต่ ำ ไปสู่ High Value Services และเปลี่ ยนจาก
แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามี
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในยุค “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น
ยุคที่สอง “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่นการผลิตและขาย
รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
ยุคที่ส าม “ประเทศไทย 3.0” เน้ นอุต สาหกรรมหนักและการส่ง ออก เช่น การผลิตและขาย
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบ
พัฒ นาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่ยุคที่สี่ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็น
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปี กับการ
วางภาพอนาคตทางเศรษฐกิ จ ที่ ชั ด เจนของประเทศที่ พั ฒ นา เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า “ A Nation of
Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” โดยไทยแลนด์ 4.0 จะมุ่งพัฒนาเพื่อให้เกิดผลจริงต้องมี
การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น
4. กลุ่มดิ จิตอล เทคโนโลยีอิ นเตอร์เน็ต ที่เชื่อ มต่อ และบัง คับ อุป กรณ์ ต่างๆ ปั ญ ญาประดิ ษฐ์และ
เทคโนโลยี ส มองกลฝั งตั ว เช่ น เทคโนโลยี ด้ านการเงิ น อุ ป กรณ์ เชื่อ มต่ อ ออนไลน์ โดยไม่ ต้ อ งใช้ ค น
เทคโนโลยีการศึกษา อี-,มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น
5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริหารที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ”
เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน
ภาคสถาบั น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิจั ย ต่า ง ๆ ร่ วมกั น ระดมความคิ ด ผนึ ก กำลัง กั น
ขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการดำเนินงานของ
“ประชาชารัฐ” กลุ่ มต่าง ๆ อัน ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภั ณ ฑ์ การปรับ แก้
กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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และประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่าย
ภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม
SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลัง วางระบบและกำหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น

ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่ง
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21 Century Skills) (www.p21.org) ที่ มี ชื่ อ ย่อ ว่ า
เครือข่าย P21 การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู้
ทักษะเฉพาะด้านความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความสำเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญ หา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผล
การคิดอย่างเป็นระบบการตัดสินใจ/ ตัดสินและการแก้ปัญหา 2) การสื่อสาร (Communication) เป็น
การสื่อสารที่ชัดเจน 3) การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการร่วมมือกัน และ 4) การคิดสร้างสรรค์
(Creativity Thinking) ประกอบด้ ว ยการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละการทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์
2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มุ่งเน้นให้
มีค วามสามารถในการเข้ าถึงสารสนเทศและสื่อ ต่ าง ๆ ได้ อ ย่า งเหมาะสมสามารถจั ด การเชื่ อมโยง
ประเมินและสร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้ เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้
3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม
มีความรับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อ
สังคม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นที่องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
สำหรับ ในประเทศไทยศาสตราจารย์ น ายแพทย์วิจ ารณ์ พานิ ช (2556) ได้ก ล่าวว่าการศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ ค นทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าลไปจนถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย และตลอดชี วิ ต
ประกอบด้วย 3R+8C+2Ls ดังนี้
3R
1) อ่านออก Reading 2) เขียนได้ (W) Riting 3) คิดเลขเป็น (A) Rithmetics
8C
1) ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical Thinking &
Problem Solving)
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2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation)
3) ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การทำงานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น ำ (Collaboration,teamwork &
leadership)
4) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
5) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารสารสนเทศ และรู้ เท่ า ทั น สื่ อ (Communications, information &
media literacy)
6) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing & ICT
Literacy)
7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills)
8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change)
2Ls
1) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 2) ภาวะผู้นำ (Leadership)

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุก
ด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญ หา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่นมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้
1. ด้านโอกาส
1.1 เข้าถึง เท่าเทียม และเสมอภาค
1.2 ใช้ระบบสารสนเทศพัฒนาการศึกษา
1.3 เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพ
1.5 เพิ่มช่องทางในการเลือกศึกษา
2. ด้านคุณภาพ
2.1 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
2.2 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
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2.3 มีระบบการคัดเลือกบุคลากร
2.4 มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
2.5 เสริมทักษะการเรียนรู้
2.6 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.7 เครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
3. ด้านประสิทธิภาพ
3.1 ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
3.2 กระจายอำนาจสู่ภูมิภาค
3.3 มีทุกภาคส่วน
3.5 รับผิดชอบการศึกษาในทุกระดับ
3.6 สร้างกลไกในการตรวจสอบ
4. ด้านความปลอดภัย
4.1 ตระหนักความปลอดภัย
4.2 มีทักษะด้านการป้องกันตัวเอง
4.3 สร้างกลไกตามหลักธรรมาภิบาล
4.4 ป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม
4.5 มีภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์
มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึด
หลักปรัชญา
7. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครอ งระบบ
ประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เป็ น พลเมื อ งของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ทุกคน
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะ มรสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ดอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
5. ผู้บ ริห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษายุค ใหม่ เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรีย นรู้ มี
ความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐาน
วิทยะฐาะ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งงแวดล้อม
7. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี อำนวจเจริ ญ และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
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กลยุทธ์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึง บริการการศึกษาที่มีคุณ ภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี
อำนาจเจริญมีการใช้ เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 81 โรงเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมและนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ผล O-NET สูงขึ้น
3. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นในทุกรายวิชาโดยการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
รูปแบบภาคีและเครือข่าย
4. มีการนำผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
5. ครูร้อยละ 80 ได้รับ การพั ฒ นาให้ ดีขึ้น โดยการนำเอารายวิชาภาษาอั ง กฤษ มา
ประยุกต์ใช้ควบคู่ ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โรงเรียนมีคุณภาพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 100 จากการบริหารเชิงระบบ
หลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ โครงการ
กิจกรรมหลัก ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละของชาติ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง ของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญ หาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า และนวั ต กรรม การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต ภาคการเกษตร การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย และนวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อ ม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น การ
ส่ง เสริ ม การพั ฒ นาจั งหวัด แบบบู ร ณาการ การต่ อ ต้ านการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ การปฏิ รู ป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้วิสัยทัศ น์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง
ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยมี
ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

45
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว และการค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่
2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และ
นวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มสู่ ส ากล การพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ การ
ขับเคลื่อนเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒ นาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย และนวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ 3 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การ
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ 4 การสร้ า งโอกาสความเสมอภาคทางสั ง คม สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงฯ 4 การสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ าเที ย ม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ยุท ธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น การ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) S1
จุดแข็ง (Strengths)
1. โครงสร้างการบริหารในโรงเรียนมีระบบชัดเจนและเหมาะสม
2. มีนโยบายการกระจายอำนาจ แบ่งงานตามความถนัด ทำให้เกิดการคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
4. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรมีความถูกต้องชัดเจน บุคลากรสามารถเข้าใจได้ตรงกัน
5. หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน
จุดอ่อน ( Weakness )
1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบ แต่บุคลากรมีภาระงานที่ซ้ำซ้อน
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้มีส่วนในการกำหนดโครงสร้างและนโยบายอย่างแท้จริง
3. หลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนบางกลุ่ม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service/Products) S2
จุดแข็ง (Strengths)
1. นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ
2. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนการสอนและมีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและจบตามหลักสูตรที่กำหนด
4. นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ
5. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอน เพียงพอต่อการเรียนการสอนของครูและ
ผู้เรียน
6. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้สื่อที่หลากหลาย
จุดอ่อน ( Weakness )
1. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค ห้องน้ำ บริการน้ำดื่ม ยังไม่เพียงพอ ขาดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา
2. นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. นักเรียนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
4. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับปานกลาง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) (M1)
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับความรู้
ที่ทันสมัย
2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน
และงานพิเศษ
3. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. บุคลากรมีความตระหนักรู้คุณค่าขององค์กรเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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5. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน
จุดอ่อน ( Weakness )
1.บุคลากรมีภาระงานมาก กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
2.บุคลากรงานสนับสนุนการสอนไม่เพียงพอต่อภาระงาน
3.บุคลากรบางคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) (M2)
จุดแข็ง (Strengths)
1.ระบบการบริหารงบประมาณเป็นปัจจุบัน โปร่งใสตรวจสอบได้
2.ชุมชนให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษา
3.โรงเรียนใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากมีระบบการบริหาร
งบประมาณที่เหมาะสม
จุดอ่อน ( Weakness )
1. มีงานตามนโยบายเร่งด่วนเข้ามาแทรกส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
2. บุคลากรบางคนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของการบริหารงบประมาณส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า
3. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3)
จุดแข็ง (Strengths)
1. โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน ( Weakness )
1. อาคารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนและขาดการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม
3. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายยังไม่ครอบคลุม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) ( M4)
จุดแข็ง (Strengths)
1.มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีการดำเนินงานตามแผน
2. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3. โรงเรียนมีช่องทางออนไลน์การเผยแพร่ผลงานข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จุดอ่อน ( Weakness )
1. การจัดการข้อมูลสารสนเทศบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน
2. การกำกับการนิเทศติดตามผลงาน ประเมินผลการรายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ทำให้ขาดข้อมูล
ในการปรับปรุง ทำให้การพัฒนาโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม(Social–cultural factors)(S)
โอกาส Opportunities
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับ จากภาครัฐและเอกชน โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
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2.โรงเรียนอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งและมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
3.โรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยงานราชการ สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว
4. มีภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการสนับสนุนโรงเรียน
อุปสรรค Threats
1.ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นแหล่งอบายมุข ทำให้นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยง
2. ปัญหาที่เกิดจากครอบครัวและสังคมของนักเรียนแต่ละคน เช่น การหย่าร้างของ ผู้ปกครอง นักเรียนไม่ได้
อาศัยอยู่กับพ่อแม่การพนัน การประกอบอาชีพ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T)
โอกาส Opportunities
1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลของครูและนักเรียน ส่งผลให้
กระบวนการเรียนรู้พฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
อุปสรรค Threats
1. ผู้ปกครองขาดการกำกับและดูแลการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คที่เหมาะสม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)
โอกาส Opportunities
1. อำเภอเขมราฐมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนทำการค้ากับประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. อำเภอเขมราฐมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายลาว รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ที่กำลังเริ่มเป็นที่รู้จัก
3. อำเภอเขมราฐมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้ชุมชน
อุปสรรค Threats
1. ขาดสถานประกอบการที่รองรับตลาดแรงงาน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและนโยบาย
(Political and legal factors) (P)
โอกาส Opportunities
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎหมาย
การศึกษา
2. นโยบายของรัฐบาลสามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ
อุปสรรค Threats
1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
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ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เอกลักษณ์ของสถ
านศึกษา

“สภาพแวดล้อมดี เทคโนโลยีเยี่ยม”

อัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน

“แต่งกายดี มีมารยาท”
“ภายในปี 2566 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4. พัฒนาครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์หลัก

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4. ครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กำหนดให้ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ / เป้าหมาย / จุดเน้น / มาตรการ / ตัวชี้วัด และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ครบทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับ มีนโยบายให้ป ฏิรูป ระบบการประเมินและการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกของทุกระดับการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 จำเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้สอดคล้องกันพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักที่สำคัญ ข้อหนึ่งคือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุ กระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณ ภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ) 2 พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานตามเอกสารแนวทางแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็ น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับการส่ง เสริมและกำกับดูแลในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกั น
คุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(นายวิเชียร แสงศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

52
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2565 มี
จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับขั้น
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2) ความภูมิในในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต ่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. ค่าเป้าหมายการพัฒนาความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2.คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ร้อยละ 90
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ร้อยละ 90
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ร้อยละ 90

2. เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
ร้อยละที่ได้
ร้อยละ 90 - 100
ร้อยละ 80- 89
ร้อยละ 70 - 79
ร้อยละ 70- 69
ต่ำกว่าร้อยละ 60

เทียบระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ความหมาย
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนจำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพปานกลาง
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ
1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่าย ๆ ได้
1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 2.00 ขึ้นไป
6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืออาชีพ
6.2 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 90 มี Portifolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
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1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็น
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่ สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก ตามที่
สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดย ไม่ชัดกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และความเป็นไทยอันดี ชองสังคม
2.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิใจปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย อย่างเป็น
รูปธรรม
2.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา
ไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
2.4 นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี - ผู้เรียนไม่เพิกเฉย
ต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนในท้องถิ่น และสังคมไทยได้
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกาย มีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัย
กำหนด
4.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่
ละช่วง วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHEM Model ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
20 ชั่วโมง
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- ครูร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตังชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- ครูร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
- ครูร้อยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
- ครูร้อยละ 90 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 90 และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด การพัฒนา ปีการศึกษา 2565
กลยุทธ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ทางวิชาการของ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้เรียน
การสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
1.2 คุณลักษณะ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ที่พึงประสงค์ของ กำหนด
ผู้เรียน
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี 2565

กลยุทธ์

83.00

91.00

1

83.00

91.00

83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00

91.00
91.00
91.00
91.00
91.00
91.00
91.00
91.00

1

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ

ตัวชี้วัด
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้

ข้อมูล
ค่า
ปีฐาน เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ปี 2564
83.00 91.00
2
83.00
83.00

91.00
91.00

83.00
83.00

91.00
91.00

83.00

91.00
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กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

กลยุทธ์

83.00

91.00

3

83.00

91.00

83.00
83.00

91.00
91.00

83.00

91.00
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โครงสร้างการบริหารของสถานศึ
กษา (แผนภู
มิโครงสร้กาษา
งการบริ
หาร)
โครงสร้างการบริ
หารของสถานศึ
(แผนภู
มิโครงสร้างการบริหาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐ
พิทยาคม
สมาคมศิษย์เก่า

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ

งานสำนักงานฝ่าย
บริหารวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานวัด/ประเมิลผล
งานทะเบียน
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
งานนิเทศ
งานวิจัยและพัฒนา
งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
งานพัฒนาการเรียนฯ
งานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อื่นๆ

ฝ่ายอำนวยการและ
บริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน

งานสำนักงานฝ่าย
อำนวยการฯ
งานสารบรรณ
งานการเงิน
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานแผนงาน
งานบุคลากร
งานสวัสดิการ

งานสำนักงานฝ่าย
กิจการนักเรียน
งานส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน
งานครูที่ปรึกษา
งานคณะกรรมการ นร.

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
านทัว่ ไป

งานบริการอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม
งานบริการอาคารเรียน
ห้องเรียน,ห้องบริการ
งานบริการน้ำดื่ม
งานอนามัย
งานประชาสัมพันธ์
งานชุมชนภาคีและ
เครือข่าย
งานกิจกรรมสหกรณ์
งานรักษาความปลอดภัย
งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำหลักสูตร แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์และความต้องการของท้องถิ่น จัดระบบการประกันคุณภาพ ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในท้องถิ่น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการระดมทรัพยากร การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

เด็กและเยาวชน
เก่ง ดี และมีสุข
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายนรินทร์ สังฆพันธ์
2. นายศิระ ปกกฤตยหริบุญ
3. นายนิสันต์ แก้วมีศรี
4. นายอัฒรพงษ์ กาญจนโกมล
5. นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง
6. พันจ่าเอกลัทธวัฒน์ จันโทกุล
7. พระมหาบันทอน สุธีโร
8. พระอธิการสวัสดิ์ วิสารโท
9. นางดารุณี ชาติน้ำเพชร
10. นายเจริญชัย คำยอด
11. นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์
12. นายสุรัตน์ จันทสาร
13. นายวิเชียร แสงศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมกา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการต่างๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี้
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “ช้างเผือกลุ่มน้ำโขง”
1.1. จัดทบทวนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ก่อนสอบ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ
นักเรียนระดับชั้น ม.6
2. โครงการ “รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด” TO BE NUMBER ONE
2.1 รับสมัครสมาชิกใหม่ปีการศึกษา 2564
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
“1 นาที กับTO BE NUMBER ONE”
2.3 กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
2.4 กิจกรรมประกวดห้องเรียนดีมีวนิ ัย
2.5 จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา “ทุกข์ใจใส่โอ่ง”
2.6 จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาออนไลน์ “ทุกข์ใจใส่ไลน์”
2.7 สายตรวจ TO BE
2.8 ห้องเรียนสีขาว
2.9 สร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พงึ่ ยาเสพติดเปิดเพลง ทูบีนัมเบอร์วันทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ และพักกลางวัน
2.10 อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา:YC
2.11 ประกวด วาดภาพ คำขวัญ เรียงความ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล (เขมราฐวัยใส หัวใจ TO BE)
2.12 ประกวดคลิปโฆษณา เตือนภัยยาเสพติด
2.13 เข้าร่วมประกวดมหกรรมTO BE NUMBER ระดับจังหวัด
3. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564
4. โครงการ แข่งขันความรู้ความสามารถของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
จุดเด่น
1. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ใน
การพัฒนาคุณ ภาพผู้เรียน และ สนับสนุนการพัฒนาและปรับวิธีการจัดการเรียน การสอนแบบผสมผสาน (Hybrid
Learning) ได้แก่ on Site, on Air, on Line ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี สื่อ และ นวัตกรรมที่ หลากหลาย เช่น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom, Line, Facebook,YouTube, Google Classroom เป็ น ต้น เพื่ อ
นำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง จัดรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ สนุกสนาน และกระตือรือร้นกับ การเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถพัฒนา ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ
ทักษะ เจตคติ และ คุณลักษณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดย
มีผู้สอนสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานอย่ างอิสระ ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุน
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และอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และเครื่องมือเสริมสร้างทักษะในการสร้างนวั ตกรรม นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านทางด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญ ญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และส่งเสริมทักษะเพิ่มเติมให้ผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมชุมนุมและ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนาฎศิลป์พื้นเมือง กิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ซึ่งเกิดจากการร่วมมือ
ร่วมใจของครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำวิชา ผู้ปกครอง วิทยากร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในติดตามพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
1. เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง ทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรม โครงการ การเรียนการสอนที่โรงเรียน กิจกรรมนอกสถานที่ และ กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคน
จำนวนมากได้ตามปกติ ก่อให้เกิดอุปสรรคบางประการต่อการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ผู้สอนจึงควร
จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ให้ สามารถตอบสนองต่อการเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม ศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียน
2. ควรจัดกระบวนการติดตามประสานงานผ่านทุกช่องทางการติดต่อ เช่น Line SMS หนังสือแจ้งฯ เป็นต้น
สําหรับติดตามผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและลด 0, ร, มส ในปี
การศึกษาต่อไป เนื่องจากปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง ทําให้
โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และนักเรียนติดต่อแก้ไขผลการ เรียนน้อยลง รวมถึงผลกระทบ
จากการขาดรายได้ของครอบครัวเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่มี แนวโน้มไม่จบ
หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการต่างๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
3. โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน
4. โครงการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2564(กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education เพื่อ
อาชีพ)
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะทัศนศิลป์
9. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน
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จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้
รูปแบบการบริหาร KHEM Model นำไปสู่การพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มืออาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ที่ตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดโครงสร้างการบริหารโดยกำหนดตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
และมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับบุคคล ครูและบุคลากรสังกัดหลายส่วนงาน มีหลายบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยการจัดอบรมภายใน
สถานศึกษา การส่งไปเข้ารับการอบรมพัฒนาภายนอกสถานศึกษา การไปศึกษาดูงานจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส่งเสริมให้ทำผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อการนิเทศการสอน ปฐมนิเทศครูใหม่และจัดครูพี่เลี้ยงดูแลสอน
งาน
4. โรงเรียนจัดกลุม่ การเรียนที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
5. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คือ ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรเข้า
รับการอบรมและศึกษาต่อตามความสนใจ ทั้งการจัดอบรมตามโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา และการอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมีข้อมูลพื้นฐานมาจากแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งจะทำให้คณะครูและบุคลากรพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง จึงทำให้บาง โครงการ/กิจกรรมที่
วางแผนหรือกำหนดไว้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้ระบุ แผนงาน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงาน
ต่าง ๆ จึงควรมีการขยายผลข้อมูลจากการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การเขียน
โครงการหรือ กิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการต่างๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี้
1. โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2564 (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education เพื่อ
อาชีพ)
จุดเด่น
1. ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน โดยให้
โอกาสกับผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
2. การนิเทศการสอนพบว่าครูทุกท่านมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากโรงเรียน
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู
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3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ Google classroom, Line , Zoom , Facebook , ช่อง Youtube เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตาม ภาระงาน การบ้าน เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างครูและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
4. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สนับสนุนให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดี
ขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรงทำให้การจัดการเรียน การสอนของผู้เรียน
ต้องผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนคนมาก ต้องงดการจัดกิจกรรม
เพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid 19 ผู้สอนจึงควรปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่รองรับ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 4
การดำเนินงาน
ประจำปีการศึกษา 2565
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มอำนวยการ 1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
และบริหาร ไปราชการ(, ฝึกอบรมศึกษาดู/
100,000
งบประมาณ )งาน
2.ศึกษาดูงานและสัมนาวิชาการ
30,000
3.การจัดการวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
5,000
พัฒนางานสารบรรณ
4.การจัดการวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
พัฒนางานพัสดุและทรัพย์สิน
5,000
ประจำปีการศึกษา 2565
5.การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
40,000
หล่อลื่น
6.บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 1,456,505
7.การซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน
20,000
8.การซ่อมแซมยานพาหนะ และ
40,000
ต่อภาษีรถยนต์โรงเรียน.บ.ร.พ/
9.พัฒนาระบบงานแผนงาน
10,000
10.สร้างขวัญและกำลังใจ ครูและ
10,000
บุคลากรทางการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2565
11.บริหารงานการเงินและบัญชี
3,000

พ.ศ.2565
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบสำรองเพื่อการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
1.ปรับปรุงและพัฒนางานฝ่าย
บริหารงานวิชาการ
2. วันเกียรติยศ
3. ส่งเสริมความสามารถและแข่ง
ทักษะทางวิชาการ
4.เปิดบ้านวิชาการ (Open
House)
5. ค่ายเคพีรีเทิร์น ครั้งที่ 15
6. ปรับปรุงสำนักงานกลุ่มงาน
แนะแนว
7. พัฒนางานแนะแนวสู่การ
ยกระดับคุณภาพการบริการ
8. อุปกรณ์แม่ข่ายระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
9. ส่งเสริมสนับสนุนและติดตาม
การใช้เงินนักเรียนในกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา
10.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

734,606
15,000
50,000
353,110
20,000
20,000
5,000
425,000
50,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

11.พัฒนาระบบงานประกัน
57,000
คุณภาพภายในสถานศึกษา
12.พัฒนากระบวนการเรียนการ
200,000
สอน)กระดาษ+หมึก(
13.วัสดุกลาง
200,000
14. เตรียมความพร้อมสู่
40,000
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
“ช้างเผือกลุ่มน้ำโขง”
15.จัดซื้อเอกสารทางราชการฝ่าย
4,680
บริหารงานวิชาการ
16.คืนครูสู่ห้องเรียน+ค่าจ้างครู(
1,338,730
)แม่บ้าน
17.คลินิกวิจัย แผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม เพื่อการ
5,000
จัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
กลุ่มบริหาร 1. พัฒนางานสำนักงาน กลุ่ม
10,000
กิจการนักเรียน บริการงานกิจการนักเรียน
2. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1
และ ม.4 ประจำปีการศึกษา
10,000
2564
3. คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
-

พ.ศ.2565
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
5.กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
นักเรียน
6.ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ
ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
7. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
8. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
9.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาตามโครงการเรียนฟรี
15 ปี อย่างมีคุณภาพ
10.ปรับปรุงห้องสำนักงานกิจการ
นักเรียน
11.ซ่อมบำรุงกล้องและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด
12.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางาน
13.ทำบุญเลี้ยงพระโรงเรียน
14.โครงการ “รณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด” TO
BE NUMBER ONE

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

5,000
10,000
10,000
8,000
5,000
502,030
10,000
10,000
5,000
5,000
170,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

15.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
16.ส่งเสริมและสนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับประเทศ
ประจำปี 2565 (รอบลงพื้นที่)
17.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
กลุ่มบริหารงาน 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ทั่วไป
2.ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
3.เขตพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
4. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ .พ.ข (
) ร่วมใจลดใช้พลังงาน ประจำปี
การศึกษา 2565
5.สริมสร้างทัศนคติการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการขยะใน
โรงเรียน (ห้องเรียนสีเขียว)
ประจำปีการศึกษา2565
6.พัฒนางานประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

70,000
25,000
58,000
70,000
500,000
5,000
5,000

5,000
20,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

73
ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และขับเคลื่อนโครงการธนาคาร
ขยะ ประจำปีการศึกษา 2565
8.สุขภาพจิตเยี่ยมด้วยดนตรี
สุขภาพกายดีด้วยกีฬา ประจำปี
การศึกษา 2565
9.พัฒนาสุขาภิบาลที่ดีในโรง
อาหาร
10.ห้องเรียนต้นแบบการคัดแยก
ขยะเพื่อสุขอนามัยในห้องเรียน ปี
การศึกษา 2565
11.จัดซื้อถุงขยะดำ ประจำปี
การศึกษา 2565
12.ธนาคารโรงเรียน โรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
กิจกรรมพัฒนา 1.สอบวิชาพิเศษและพิธีเข้า
ผู้เรียน
ประจำกองลูกเสือฯ ม .4-5
2. การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ลูกเสือวิสามัญ ผู้
บำเพ็ญประโยชน์
3. วันสถาปนาคณะลูกเสือ

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

5,000
20,000
152,000
5,000
3,000
55,000
2,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แห่งชาติและวันวชิราวุธ
4.พัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน
6. กิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปี พ .ศ.2565
7. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปี 2565
8. ประดับเครื่องหมายชั้นปี
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2565
9.พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร พ .ศ.2565
10.สร้างผู้นำที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม
พ .ศ.2565

กลุ่มสาระการ 1. พัฒนากลุ่มสาระฯและพัฒนา
เรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทย 2. รักการอ่าน
3. กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พ .ศ.2565
กลุ่มสาระการ 1.ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

1,000
3,000
20,000
5,000
2,000
15,000
5,000
30,000
5,000
25,000
10,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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เรียนรู้
คณิตศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.คลินิกคณิตศาสตร์
3.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์
4.พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์
5.การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
6.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ (MATH
CONTEST)
7.แข่งขันความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการ 1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
เรียนรู้
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และเทคโนโลยี 2.งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจำปี 2565
3.ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิชาการประกวด แข่งขัน/ และ

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

3,000
26,800
30,000
5,000
5,000
70,000
25,000
30,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เยี่ยมชมกิจกรรมวันเทคโนโลยี
วิศวกรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี 2565
4.ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
โอลิมปิกวิชาการ ทบทวนความรู้
สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขา
ชีววิทยา และสาขาดาราศาสตร์
)โดยคณะครูและรุ่นพี่สอนน้อง(
ประจำปี2565
5.การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 2564(
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM
education เพื่ออาชีพ)
6.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ (SCIENCE TEST)
ประจำปีการศึกษา 2565
7.ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565
8.ค่ายดาราศาสตร์
9.พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (ค่าเช่า

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

5,000

5,000

25,000
50,000
754,479

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

77
ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คอมฯ)
10.ซ่อมบำรุงและจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
11.ค่ายพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
12.ส่งเสริมทักษะทางเคมี แข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการทางสาขาวิชา
เคมี
13.จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
กลุ่มสาระการ 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
เรียนรู้สังคม วิชาการ)กฎหมาย(
ศึกษาศาสนา 2.โรงเรียนคุณธรรมวันสำคัญ(
และวัฒนธรรม ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ แห่เทียน
พรรษา)
3.สัปดาห์อาเซียน
4.ห้องอาเซียนศึกษา
5.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา
6.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

10,000
10,000
15,000
3,839

20,000
25,000
30,000
10,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
7.โรงเรียนวิถีพุทธ

5,500

กลุ่มสาระการ 1.ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ปี
เรียนรู้สุขศึกษา 2565
และพลศึกษา 2.กีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์

ประจำปี 2565
3.การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน (ไพร์สมิเตอร์)
4.กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี ประจำปี 2565
5.กีฬาฟุตบอลอุบลแชมป์เปี้ยนลีกส์
2565
6.กีฬาเขมราฐสัมพันธ์
7.แข่งขันกีฬา สพม.29 ปี 2565
8.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
9.ปรับปรุงดูแลสนามฟุตบอล
10.พัฒนาการเรียนการสอน
11.สร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่
นักเรียน “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

กลุ่มสาระการ 1. ส่งเสริมความสามารถทางด้าน
เรียนรู้ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน2. พัฒนาอัจฉริยะภาพด้านดนตรี

พ.ศ.2565
พ.ค.

20,000
70,000
20,000
30,000
40,000
20,000
5,000
20,000
10,000
35,000
10,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สากล
3. พัฒนาวงโยธวาทิต
กลุ่มสาระการ 1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
เรียนรู้การงาน สาระฯการงานอาชีพ)งานช่าง ,
อาชีพ
งานประดิษฐ์,งานเกษตร,งาน
บ้าน(
กลุ่มสาระการ
1.แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
เรียนรู้
และเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตก
ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับวันคริสต์มาส
)Christmas Day) ปีการศึกษา
2565
2.ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาจีน
และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน
ประจำปีการศึกษา 2565
3.ค่ายภาษาอังกฤษ (English
Camp) ปีการศึกษา 2565
4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา
2565
5.พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

20,000
30,000

20,000

5,000
30,000
30,000
1,376,640

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

80
ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ภาษาอังกฤษและจ้างครู
ชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2565
6.ทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (English Test) ปี
การศึกษา 2565
7.พัฒนาศักยภาพครูให้มีความ
เป็นเลิศในการจัดการเรียนการ
สอนหรือการใช้ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2565
ห้องเรียนพิเศษ 1.เช่าคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เนต
2.ส่งเสริมนักเรียนผู้มีผลการเรียน
ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ
3.จัดหาสื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์วัสดุสำนักงาน
4.พัฒนาแหล่งเรียนรูปรั
้ บปรุง/
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
5.พัฒนาครูบุคลากรเพื่อเป็นการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

5,000

10,000
100,000
60,000
120,000
253,408
40,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของห้องเรียนพิเศษ
6.ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7.เตรียมความพร้อมและเรียน
ล่วงหน้า สอวน.
8.ทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
9.ประชุมผู้ปกครองและเปิดบ้าน
ห้องเรียนพิเศษ
10.ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
11.ค่ายเตรียมความพร้อม
สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2565
12.จ้างเจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ประจำ
สักงาน และ แม่บ้าน
13.จ้างครูชาวต่างชาติ

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

60,000
460,000
400,000
30,000
20,000

50,000

317,097
325,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

14.สัมนาวิชาการ
15.ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้อง
ปรับอากาศ
กลุ่มสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการ
การจัดการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)
เรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน )โครงการ
)กลุ่มอำนาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ(
การและบริหาร ค่าหนังสือเรียน )โครงการเรียน
งบประมาณ( ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ(
ค่าอุปกรณ์การเรียน )โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ(
สนับสนุนนักเรียนด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน

งบประมาณ

พ.ศ.2565
พ.ค.

20,000
76,495
1,540,210
798,900
1,846,077
740,340
800,100

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2566
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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ตารางความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

1

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ,
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน)
2 ศึกษาดูงานและสัมนาวิชาการ
3 การจัดการวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนางานสารบรรณ
4 การจัดการวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนางานพัสดุและ
ทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2565
5 การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
6 บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค
7 การซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน
8 การซ่อมแซมยานพาหนะ และต่อภาษี/พ.ร.บ.
รถยนต์โรงเรียน
9 พัฒนาระบบงานแผนงาน
10 สร้างขวัญและกำลังใจ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
11 บริหารงานการเงินและบัญชี
12 งบประมาณสำรองเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

อุดหนุน

100,000

กลุ่มอำนวยการฯ

/
/
/

/
/
/

อุดหนุน
อุดหนุน

30,000
5,000

กลุ่มอำนวยการฯ
กลุ่มอำนวยการฯ
กลุ่มอำนวยการฯ

5,000
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

40,000
1,456,505

20,000
40,000
9,229

กลุ่มอำนวยการฯ
กลุ่มอำนวยการฯ
กลุ่มอำนวยการฯ
กลุ่มอำนวยการฯ
กลุ่มอำนวยการฯ
กลุ่มอำนวยการฯ

10,000
3,000

กลุ่มอำนวยการฯ

734,606

ฝ่ายบริหาร
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

และนโยบาย
13
14
15
16
17
18
19
20

21

ปรับปรุงและพัฒนางานฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ
วันเกียรติยศ
ส่งเสริมความสามารถและแข่งทักษะทาง
วิชาการ
เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
ค่ายเคพีรีเทิร์น ครั้งที่ 14
ปรับปรุงสำนักงานกลุ่มงานแนะแนว
พัฒนางานแนะแนวสู่การยกระดับคุณภาพ
การบริการ
คลิกนิกวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบาย
อุปกรณ์แม่ข่ายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

/

/

อุดหนุน

15,000

กลุ่มวิชาการ

/
/

/
/

กิจกรรมฯ

50,000

กลุ่มวิชาการ

กิจกรรมฯ

353,110

กลุ่มวิชาการ

/

กิจกรรมฯ

/
/

20,000
กิจกรรมฯ 20,000
อุดหนุน 5,000
-

กลุ่มวิชาการ

/

/
/
/
/

/

/

/

อุดหนุน

5,000

กลุ่มวิชาการ

/

/

กิจกรรมฯ

425,000

กลุ่มวิชาการ

/

กลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาการ

85

22
23
24
25
26
27

ในโรงเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนและติดตาม การใช้เงิน
นักเรียนในกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน(หมึก+
กระดาษ)
วัสดุกลาง
เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา “ช้างเผือกลุ้มลำโขง”
คืนครูสู่ห้องเรียน(ค่าจ้างครู+แม่บ้าน)

28
29 จัดซื้อเอกสารรายงานฝ่ายบริหารวิชาการ
30 พัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริการงานกิจการ
นักเรียน
31 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

- -

กลุ่มวิชาการ

กิจกรรมฯ

50,000

กลุ่มวิชาการ

/

/
/

/

อุดหนุน

57,000

กลุ่มวิชาการ

/

/

/

อุดหนุน

200,000

กลุ่มวิชาการ

/
/

/

อุดหนุน

200,000

กลุ่มวิชาการ

กิจกรรมฯ

40,000

กลุ่มวิชาการ

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

1,338,730

กลุ่มวิชาการ

4,680
10,000

กลุ่มวิชาการ
กลุ่มกิจการ
นักเรียน

อุดหนุน

10,000

กลุ่มกิจการ

/

/
/
/

/

/

/

-

/
/
/
/
/
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ประจำปีการศึกษา 2564
32 คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู

/

33 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน

/

/

-

-

/

/

อุดหนุน

10,000

/

/

กิจกรรมฯ

10,000

/

/

กิจกรรมฯ

8,000

36 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

/

/

อุดหนุน

5,000

37 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
38 ปรับปรุงห้องสำนักงานกิจการนักเรียน

/

/

กิจกรรมฯ

502,000

/

/

อุดหนุน

10,000

39 ซ่อมบำรุงกล้องและเพิ่มประสิทธิภาพ
กล้องวงจรปิด
40 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางาน

/

/

อุดหนุน

10,000

/

/

อุดหนุน

5,000

34 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และม.6
ประจำปีการศึกษา 2563
35 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

/

นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
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41 ทำบุญเลี้ยงพระโรงเรียน

/

42 โครงการ “รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด” TO BE NUMBER ONE
43 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

/

44 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร

/

45 ส่งเสริมและสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศประจำปี 2565
(รอบลงพื้นที่)
46 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

/

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

อุดหนุน

5,000

อุดหนุนและ
กิจกรรมฯ

170,000

กิจกรรมฯ

70,000

อุดหนุน

5,000

/

อุดหนุนและ
กิจกรรมฯ

25,000

/

/

อุดหนุนและ
กิจกรรมฯ

58,000

47 ไหว้ครู

/

/

อุดหนุน

5,000

48 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

/

/

อุดหนุนและ
กิจกรรมฯ

70,000

49 ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

/

/

อุดหนุน

500,000

/

/

/
/

/

กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มกิจการ
นักเรียน
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
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50 เขตพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียน
ประจำปี
การศึกษา 2565
51 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ( ข.พ. ร่วมใจลดใช้พลังงาน )
ประจำปีการศึกษา 2565
52 เสริมสร้างทัศนคติการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการขยะในโรงเรียน (ห้องเรียนสีเขียว)ประจำปี
การศึกษา 2565
53 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
54 ส่งเสริมการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม และขับเคลื่อน
โครงการธนาคารขยะ ประจำปีการศึกษา 2565
55 สุขภาพจิตเยี่ยมด้วยดนตรี สุขภาพกายดีด้วยกีฬา
ประจำปีการศึกษา 2565
56 พัฒนาสุขาภิบาลที่ดีในโรงอาหาร
57 ห้องเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะเพื่อสุขอนามัย
ในห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

/

อุดหนุน

5,000

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

/

/

/

อุดหนุน

5,000

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

/

/

/

อุดหนุน

5,000

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

/

อุดหนุน

20,000

/

อุดหนุน

5,000

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

อุดหนุน

20,000

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

/
/
/

/

/

/

/

/

รายได้ฯ

152,000

/

/

/

อุดหนุน

5,000
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58 ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
59 สอบวิชาพิเศษและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือฯ ม.
4-5
60 การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ลูกเสือ
วิสามัญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
61 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและวันวชิราวุธ

/

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

อุดหนุน

3,000

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

/

/

/

-

-

/

/

/

กิจกรรมฯ

55,000

/

/

/

อุดหนุน

2,000

อุดหนุน

1,000

62 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

/

/

63 กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน

/

/

/

กิจกรรมฯ

3,000

64 กิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี พ.ศ.
2565
65 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565

/

/

/

อุดหนุน

20,000

/

/

/

อุดหนุน

5,000

66 ประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.
2565

/

/

/

อุดหนุน

2,000
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67 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2565

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

อุดหนุน

15,000

/

อุดหนุน

5,000

อุดหนุน

30,000

68 สร้างผู้นำที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม พ.ศ. 2565

/

/

69 พัฒนากลุ่มสาระฯและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
70 รักการอ่าน

/

/

/

/

/

กิจกรรมฯ

5,000

71 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
พ.ศ. 2565
72 ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน
73 คลินิกคณิตศาสตร์

/

/

อุดหนุนและ
กิจกรรมฯ

15,000

กิจกรรมฯ

10,000

/

/

อุดหนุน

3,000

74 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
75 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

/

/

กิจกรรมฯ

26,800

อุดหนุน

30,000

/

/

/

/

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
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76 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์
77 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (MATH
CONTEST)
78 แข่งขันความรู้ความสามารถของผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์
79 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี
2565
81 ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ/ประกวด
แข่งขัน และเยี่ยมชมกิจกรรมวันเทคโนโลยี
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
2565
83 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการ
ทบทวนความรู้สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขา

/

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/
/

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

/

อุดหนุน

5,000

/

/

-

-

/

/

อุดหนุน

5,000

อุดหนุน

70,000

/

/

/

/

อุดหนุนและ
กิจกรรมฯ

15,000

/

/

กิจกรรมฯ

30,000

/

/

กิจกรรมฯ

5,000

คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
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84
85
86
87

ชีววิทยา และสาขาดาราศาสตร์(โดยคณะครูและ
รุ่นพี่สอนน้อง)ประจำปี 2564
การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
2564(กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education
เพื่ออาชีพ)
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE
TEST) ประจำปีการศึกษา 2564
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2564
ค่ายดาราศาสตร์

88 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
(ค่าเช่าคอมฯ)
89 ซ่อมบำรุงและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
90 ค่ายพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

อุดหนุน

5,000

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ

/

/

-

-

กิจกรรมฯ

25,000

กิจกรรมฯ

50,000

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ

/

/

/

/

/

/

อุดหนุน

754,479

/

/

อุดหนุน

10,000

กิจกรรมฯ

10,000

/

/

93

91 ส่งเสริมทักษะทางเคมี แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ทางสาขาวิชาเคมี
92 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(กฎหมาย)

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

กิจกรรมฯ

15,000

/

/

กิจกรรมฯ

3,839

/

อุดหนุน

20,000

93 โรงเรียนคุณธรรม(วันสำคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ แห่เทียนพรรษา)
94 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานสึกษา(โรงเรียนสุจริต)
95 โรงเรียนวิถีพุทธ

/

96 สัปดาห์อาเซียน

/

97 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

/

98 ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ปี 2565

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

/

/

/

กิจกรรมฯ

10,000

/

/

กิจกรรมฯ

5,000

/

กิจกรรมฯ

25,000

/

อุดหนุน

30,000

กิจกรรมฯ

20,000

/

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

70,000

กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ

/

กิจกรรมฯ
และ
รายได้ฯ
กิจกรรมฯ

20,000

/

/

กิจกรรมฯ

30,000

/

/

กิจกรรมฯ

40,000

103 กีฬาเขมราฐสัมพันธ์

/

/

-

-

104 แข่งขันกีฬา สพม.29 ปี 2565

/

/

-

-

/

กิจกรรมฯ

20,000

กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ

อุดหนุน

5,000

99 กีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ประจำปี 2565

/

/

100 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
(ไพร์สมิเตอร์)
101 กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปี 2565
102 กีฬาฟุตบอลอุบลแชมป์เปี้ยนลีกส์ 2565

/

105 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

/

106 ปรับปรุงดูแลสนามฟุตบอล

/

/

กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
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107 พัฒนาการเรียนการสอน
108 สร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียน
“กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
109 ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี-

นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน
110 อัจฉริยภาพด้านดนตรีสากล
111 วงโยธวาทิต
112 แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ(งานช่าง ,งานประดิษฐ์,งานเกษตร,งาน
บ้าน)
113 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และเผยแพร่
วัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับวันคริสต์มาส
(Christmas Day) ปีการศึกษา 2565
114 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ(English
Test) ปีการศึกษา 2565
115 ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาจีนและเผยแพร่

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

อุดหนุน

20,000

/

กิจกรรมฯ

10,000

/

/

กิจกรรมฯ

35,000

/
/
/

/
/
/

กิจกรรมฯ

กลุ่มสาระฯศิลปะ

อุดหนุน
อุดหนุน

10,000
20,000
30,000

/

/

กิจกรรมฯ

20,000

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมฯ

5,000

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมฯ

5,000

กลุ่มสาระฯ

/

/

/
/

/
/

กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ

96

116
117
118
119
120
121
122

วัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2565
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา
2565
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2565
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษและจ้าง
ครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2565
พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนการสอนหรือการใช้ภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2565
เช่าคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เนต สำหรับ
นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ส่งเสริมนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม สำหรับ
นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
จัดหาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์วัสดุ

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

กิจกรรมฯ

30,000

ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

/

/

อุดหนุน

30,000

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

/

/

บำรุง
การศึกษา

1,376,640

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

/

/

อุดหนุน

10,000

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

/

/

รายได้ฯ

100,000

ห้องเรียนพิเศษ

รายได้ฯ

60,000

ห้องเรียนพิเศษ

รายได้ฯ

120,000

ห้องเรียนพิเศษ

/
/

/
/
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123

124

125

126

สำนักงาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
พัฒนาครูบุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการ
การเรียนสอน สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมค่าย
พัฒนาวิชาการ รายวิชา สอวน. สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

รายได้ฯ

253,408

ห้องเรียนพิเศษ

/

/

รายได้ฯ

40,000

ห้องเรียนพิเศษ

/

/

รายได้ฯ

60,000 ห้องเรียนพิเศษ

/

/

รายได้ฯ

460,000

ห้องเรียนพิเศษ

98

127

128

129

130
131

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและพบ
นักวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครองและเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2565
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียน
ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
จ้างครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและ
แม่บ้าน สำหรับห้องเรียนส่งเสริมความสามารถ

/

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

/

งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

รายได้ฯ

400,000

ห้องเรียนพิเศษ

รายได้ฯ

30,000

ห้องเรียนพิเศษ

/

รายได้ฯ

20,000 ห้องเรียนพิเศษ

/

รายได้ฯ

50,000 ห้องเรียนพิเศษ

รายได้ฯ

317,097

/

/

/

มฐ.3

ผู้รับผิดชอบ

/

/

มฐ.2

งบประมาณ

/

ห้องเรียนพิเศษ
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132

133

134
135
136

พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2565
พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมสนับสนุน
ศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยการจ้าง
ครูผสู้ อนชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา สำหรับ
นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
2565
สัมมนาวิชาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องปรับอากาศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ)
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ)

/

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

รายได้ฯ

325,000

ห้องเรียนพิเศษ

20,000

ห้องเรียนพิเศษ

/

/

รายได้ฯ

/
/

/
/

รายได้ฯ

76,495

ห้องเรียนพิเศษ

อุดหนุนฯ

1,540,210

กลุ่มอำนวยการฯ

/

/

อุดหนุนฯ

798,900

กลุ่มอำนวยการฯ

100

137 ค่าหนังสือเรียน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ)
138 ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ)
139 สนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐาน

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส
ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ที่

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน
/งบอื่น ๆ

จำนวน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

/

/

อุดหนุนฯ

1,846,077

กลุ่มอำนวยการฯ

/

/

อุดหนุนฯ

740,340

กลุ่มอำนวยการฯ

/

/

อุดหนุนฯ

800,100

กลุ่มอำนวยการฯ

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
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5.1 การติดตามโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการติดตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ใช้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ในการบริหารแผนสู่
การปฏิบัติได้กำหนดกรอบแนวคิด หลักการ แนวทางในการดำเนินการ สรุปการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่เป็น
best Practice ดังนี้
แนวคิดกระบวนการวางแผน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี องค์ประกอบสำคัญที่คณะกรรมการจัดทำแผนควรรู้และต้องเข้าใจ
คือ นโยบายรัฐบาล มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
แนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาแผนและโครงการ
1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน
2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
4. สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และยึดหลักการบริหาร
จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
1. การสื่อสารกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ เพราะคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ต้องทราบวิสัย ทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อน
ตลอดจนจุดเน้นของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ
กลยุทธ์ ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. การกำหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจในแต่ละกลยุทธ์
4. สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยแสวงหา และประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาองค์กร
อย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ยกระดั บ ไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง (High Performance
Organization) และองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นกลยุทธ์
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การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัตินั้น ได้ยึดหลักการทำงานแบบวงจรคุณภาพ P D C A ของ
เดมมิ่ง (PDCA Deming Cycle) ดังนี้
การวางแผน (Plan)
ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติขั้นแรก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ตามคำสั่งได้ร่วมกันวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ และจัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมกรอบหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒ นาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปั ญ หาที่เกิดขึ้นจากการปฏิ บัติงาน เพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกัน
ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน
นอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วนำมากำหนดทางเลือ กในการปรับปรุง พัฒ นา เพื่ อให้
สามารถคาดการณ์ สิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และช่ วยลดความสู ญ เสี ย ต่ าง ๆ ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ได้ เมื่ อ จัด ทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีเสร็จแล้ว นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ
แจ้งครูบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทราบและดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับต่อไป
การปฏิบัติงานตามแผน (Do)
ในการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจการ ได้ดำเนินตามกรอบระยะเวลา และ
งบประมาณ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการดังนี้
1. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในรอบไตรมาส
2. ให้ผู้รับ ผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บันทึกเสนอ ก่อนดำเนินโครงการอย่างน้อย 1 สัปดาห์และ
รายงานผลระหว่างการดำเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญ หาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้
รายงานผลหลังสิ้นสุดโครงการอย่างน้อย 1 สัปดาห์
การตรวจสอบ (Check)
ได้ดำเนิน การตรวจสอบผลการดำเนิน งาน และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนทราบ ซึ่งมีการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้
1. จัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่ อตรวจสอบการปฏิบัติง านทุกขั้นตอน ตั้ง แต่การวางแผน การ
ดำเนินงานตามแผน การใช้งบประมาณ และการประเมินผล โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าฝ่าย ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกภาคเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพภายในเป็น
ประจำทุกปี
3. รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) เสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ
สาธารณชนทราบ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
การปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม (Action)
หลัง จากการตรวจสอบแล้ว หากพบว่า ผลที่เกิดขึ้ นเป็ น ไปตามแผนที่วางไว้ ก็ไ ด้น ำแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจหมายถึงสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้น แต่ถ้าหากผลที่เกิดขึ้น
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน ก็นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และ
นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
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ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้อ งกับ กลยุ ทธ์ จุดเน้น ของสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึ กษาอุบ ลราธานี อำนาจเจริญ และ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยการดำเนิ น งานจั ก ต้ อ งถู ก ต้ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการติดตามและประเมินผล
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับกลยุทธ์ระดับ ต่างๆ ทั้งระดับ ชาติและระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ความสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) และการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนา
นั้น ประสบผลสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดำเนินการ ดังนี้
1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดแนวทาง ติดตาม และ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้ 1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์
ที่กำหนด 2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรม 3) ความก้าวหน้า (Progress)
ของกิ จ กรรมที่ ก ำหนดไว้ ต ามแผนโดยมี ก ารติ ด ตามผล 4) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ ใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 5)
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น การศึ ก ษาผลที่ ไ ด้ รั บ (Effect) 6) ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต (Outcome and
Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่ มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการ
ประเมินผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรม 7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall
Effect)
1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี อาจกำหนดแนวทาง ดัง นี้ 1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ (Effectiveness Evaluation) 2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project
Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 3) การประเมินผลกระทบ (Impact
Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถ ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้ง แต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา และผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อข้อมูลในการพัฒ นา
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อข้อมูลในการอนุมัติการใช้แผนฯ ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5 ให้ความเห็นชอบหรือ ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำการศึกษา และ โครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อนำเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
ปฏิทินการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ วัน เดือน ปี
1 8 เมษายน 2565

รายการ
หมายเหตุ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565
2 19 เมษายน 2565
ส่งโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565
3 21 เมษายน 2565
ประชุมจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
4 31 พฤษภาคม 2565
ประชุ ม ขอความเห็ น ชอบจากคณ ะกรรมก าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ตลอดปีการศึกษา
ดำเนิน การโครงการ/กิจ กรรม ตามแผนปฏิ บั ติ การ
ประจำปีการศึกษา 2565
6 ครั้งที่ 1 29 ตุลาคม 2565 รายการการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2565
ครั้งที่ 2 31 มีนาคม 2566
หมายเหตุ : ปฏิทินการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม
5.2 สรุปผลการดำเนินงานในทุก ๆ โครงการ
โรงเรียนออกคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทำแผนปฏิ บัติ การ โดยมีค ณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลฯ แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามประเมินผลฯ โดยจะทำการประเมินผลสำเร็จเป็นรายโครงการว่าสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ควรประเมินผลทั้งระบบ คือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้
ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญ หา อุปสรรคที่เกิดขึ้นสำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ปัญญาต่อไป และมีการประเมินความพึง พอใจในการดำเนินงาน /
โครงการ (ตามแบบรายงานที่แสดง)
5.3 ข้อเสนอแนะ
-
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
1. ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม.....................................................................................................................
2. ผู้รับผิดชอบ............................................................................................................................................
3. ดำเนินการเมื่อ วันที่............เดือน...........................พ.ศ...............
4. งบประมาณตามโครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ตามแผนฯ)...........................บาท (.........................................................)
โดยใช้งบประมาณ จาก
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนสอน(รายหัว)
เงิ น อุ ด ห นุ น ค่ า กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เรี ย น
งบอื่นๆ(โปรดระบุ)……………………………..................................
ดำเนินการแล้ว.................................บาท (.........................................................)
คงเหลือ...........................บาท (.........................................................)
5. ผลการดำเนินงาน
ด้านปริมาณ (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) ..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ด้านคุณภาพ (ความสำเร็จที่เกิดขึ้น) ......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ปัญหาอุปสรรค...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.ข้อเสนอแนะ.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ลงชื่อ.................................ผู้รายงาน
(...................................)
........../............/...........
หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการ กรอกข้อมูลรายงานให้ชัดเจนและเป็น
จริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณในปีต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือด้วยดีเสมอมา

กลุ่มงานแผนงาน
กลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
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(ตัวอย่าง)
แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน/โครงการ
ชื่องาน/โครงการ.................................................................
กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
1 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่า 50%
2 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ 50-74%
3 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ 75-89%
4 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่า 90%
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
4
3

2

1

1.ด้านทรัพยากรที่ใช้
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ
1.2 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ
1.3 คุณภาพความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน/โครงการ
1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงาน/โครงการ
2.ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ
2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงาน
2.2 วิธีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงการ
3. ประเมินผลการดำเนินงาน
3.1 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.2 ระดับคุณภาพของผลงานที่ได้รับ
3.3 ผลการดำเนินงานสนองนโยบายโรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 10) =........................................................
( ) เป็นที่พอใจมาก (3.51-4.00)
( ) เป็นที่พอใจ (2.5-3.50)
( ) ไม่เป็นที่พอใจ (1.5-2.4)
( ) ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง (ต่ำกว่า 1.5)
สรุป : ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานที่........................................ตัวชี้วัดที่................................ระดับคุณภาพ.............................
มาตรฐานที่........................................ตัวชี้วัดที่................................ระดับคุณภาพ.............................
มาตรฐานที่........................................ตัวชี้วัดที่................................ระดับคุณภาพ.............................
สรุป : ผลการประเมินตามาเป้าหมาย ( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(..........................................)
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รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ครั้งที่.........วันที่............เดือน......................................พ.ศ...................
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม....................................................................................................................................
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา............................................................................................
ผู้รับผิดชอบ...........................................................................................................................................................
ผลการปรับปรุงพัฒนา  ยังไม่ได้ดำเนินงาน  กำลังดำเนินงาน  ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
1. วิธีดำเนินการของสถานศึกษา .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ผลงานที่ปรากฏจากการดำเนินงาน.................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. จุดเด่น..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. จุดที่ควรพัฒนา................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................รายงาน
(...................................................................)
........../....................../.........
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แบบรายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
โรงเรียน............เขมราฐพิทยาคม................ ปการศึกษา................
รายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ครั้งที่..... วันที่ ...... เดือน................. พ.ศ..........
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ..................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบ .........................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
[ ] ยังไมไดดําเนินงาน [ ] กําลังดําเนินงาน [ ] ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว
มีรายละเอียดผลการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ดังนี้
สวนที่ 1 การบริหารจัดการและการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ที่ รายการ
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
1 แตงตั้งคณะทํางาน
2 ศึกษาสภาพ/ขอมูล/ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
3 ประชุมคณะทํางาน และรวมกันวางแผนปฏิบัติงาน
4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
5 มอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหแกคณะทํางาน
6 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
7 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
8 วิเคราะห สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน
2.1 ระยะเวลา [ ] ตรงตามที่กําหนด [ ] เร็วกวาที่กําหนด [ ] ชากวาที่กําหนด
2.2 งบประมาณ ไดรับ......................................บาท ใชไป...................................บาท คงเหลือ...................บาท
2.3 ผลสําเร็จ [ ] รอยละ 1-49 [ ] รอยละ 50-79 [ ] รอยละ 80 ขึ้นไป
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
3.1 ปญหา.............................................................................................................................................
3.2 อุปสรรค..........................................................................................................................................
3.3 ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................
3.4 อื่นๆ................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................ผูนิเทศฯ
(…………………………………………)
.......... /...................../..........

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

คำสั่งโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ที่ 019 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
……………………………………..
เพื่อให้ สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรให้กับสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พุทธศักราช 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการดำเนินงาน โครงการและสามารถ
นำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สามารถนำไปบริหารจัดการ
อย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
1) นายวิเชียร แสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) นายวิทธวัช พลอาวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวเศาวลักษณ์ แก้วชิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
4) นายเจริญชัย มณีวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
5) นายนิสันต์ แก้วมีศรี
ครู ชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน
6) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน
7) นายไพรัตน์ อ่อนสุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน
8) นางปรารถนา สีบูพิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางนฤมล อุดรประจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นางสุวดี พละไกร
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
11) ว่าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา ท้องอ้น ครู
กรรมการ
12) นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์ ครู ชำนาญการ
กรรมการ
13) นายสุรชัย จัดไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
14) นางขวัญจิต ชิณกะธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
15) นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์ ครู ชำนาญการ
กรรมการ
16) นายสมบัติ พรมโสภา
ครู
กรรมการ
17) นางสร้อยสุดา แก้วมหา ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
18) นางช่อผกา เหล็กกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

19) นางนัยนา อุบลจร
20) นายพชร วงษ์คำจันทร์
21) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน
22) นางนงค์รักษ์ มีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
23) นางสาวกฤษณา ประเคน ครูชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
24) นางสาวกุลวิศา ติกุล
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2565 และสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กำกับดูแล ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย
1) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกฤษณา ประเคน
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
3) นางสาวกุลวิศา ติกุล
ครู
กรรมการ
4) นางนงค์รักษ์ มีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ สรุป ประเมินผล และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ความสอดคล้องในเรื่องงบประมาณ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
แผนงาน/โครงการ และรวบรวมแผนงาน/โครงการ/ข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ บังเกิดผลที่ดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิเชียร แสงศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

คำสั่งโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ที่ 018 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
……………………………………..
เพื่อให้ สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรให้กับสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1) นายวิเชียร แสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) นายวิทธวัช พลอาวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวเศาวลักษณ์ แก้วชิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
4) นายเจริญชัย มณีวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
5) นายนิสันต์ แก้วมีศรี
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
6) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
7) นายไพรัตน์ อ่อนสุด
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
8) นางปรารถนา สีบูพิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางนฤมล อุดรประจักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นางสุวดี พละไกร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
11) ว่าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา ท้องอ้น ครู
กรรมการ
12) นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์ ครูชำนาญการ
กรรมการ
13) นายสุรชัย จัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
14) นางขวัญจิต ชิณกะธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
15) นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์ ครูชำนาญการ
กรรมการ
16) นายสมบัติ พรมโสภา
ครู
กรรมการ
17) นางสร้อยสุดา แก้วมหา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
18) นางช่อผกา เหล็กกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
19) นางนัยนา อุบลจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
20) นายพชร วงษ์คำจันทร์
ครู
กรรมการ
21) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน

22) นางนงค์รักษ์ มีศรี
23) นางสาวกฤษณา ประเคน

ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ครูชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
24) นางสาวกุลวิศา ติกุล
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่ สนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น กำกับดูแล ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
1) นางปรารถนา สีบูพิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางเพ็ญศรี ยุทธชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางนวลตา สาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวเมธาวี ขันตี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
5) นางสาวพรพิมล พุทธรักษาอยู่มั่น ครู
กรรมการ
6) นางสาวสุภัทรา ภาระไพ
ครู
กรรมการ
7) นางชนัดดา วงศ์สุวรรณ
ครู
กรรมการ
8) นายกุศล แสวงนาม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
1) นางนฤมล อุดรประจักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายไพรัตน์ อ่อนสุด
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางนัยนา อุบลจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางวิไล ธรรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายสิทธิพร จันทะแสง
ครูชำนาญการ
กรรมการ
6) นางสาวธมนต์ลักษณ์ พร้อมสุข ครูชำนาญการ
กรรมการ
7) นางสาวเรวดี นีระภักษ์
ครู
กรรมการ
8) นางสาวสุภาพร วรรณใส
ครู
กรรมการ
9) นางสาวจิราวรรณ โพพาทอง ครู
กรรมการ
10) นายเดชา ชาวตระการ
ครู
กรรมการ
13) นางสาวรัตนา คำประวัติ ครู
กรรมการ
14) นางสาวสุรินทร สุธรรมมา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
15) นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) นางสุวดี พละไกร
ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
2) นายระพิน วงค์หลัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

3) นางสร้อยสุดา แก้วมหา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางช่อผกา เหล็กกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสิทธิยา มณีสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางนราวดี วงษ์ตีบ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นายไกรลาศ ชิณกะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นางพิไลลักษณ์ บัวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นายนิสันต์ แก้วมีศรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
10) นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
11) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12) นางสาวรุ่งนภา เหมแดง ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
13) นางนงค์รักษ์ มีศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
14) นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา ครูชำนาญการ
กรรมการ
15) นางสกุลยา ลาผ่าน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
16) นางสาวสมนึก สิมพงษ์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
17) นางสาวเชาว์ประภา จูมพันธ์ ครู
กรรมการ
18) นางนุชนารถ พรมโลก
ครู
กรรมการ
19) นายธีระศักดิ์ คาดหมาย ครู
กรรมการ
20) นาวสาวเกศรินทร์ ทวีกาญจน์ ครู
กรรมการ
21) นางสาวพิมลพรรณ แซ่ลิ้ม ครู
กรรมการ
22) นางสาวณิชา บุญยืน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
23) นางสาวสุพิชญ์ญา หิรัญกวิณพงศ์ พนักงานราชการ
กรรมการ
24) นายสมบัติ ใจทน
พนักงานราชการ
กรรมการ
25) นายประกอบ คำซาว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
26) นายกฤษดา ทองผุย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
27) นางสาวกุลวิศา ติกุล
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1) ว่าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา ทองอ้น ครู
ประธานกรรมการ
2) นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์ ครูชำนาญการ
กรรมการ
3) นายพชร วงศ์คำจันทร์
ครู
กรรมการ
4) นายณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระ ครู
กรรมการ
5) นางสาวสุพิชญา ไชยกาล ครู
กรรมการ
6 นางสาววราภรณ์ ชอบธรรม ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7) นางสาวอรอุมา หมดกรรม พนักงานราชการ
กรรมการ
8) นางสาวกมลพรณ คำแก้ว ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9) นางสาวกฤษณา ประเคน ครูชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ

ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย
1) นายสมบัติ พรมโสภา
ครู
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุริสา ภาพันธ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
3) นายกฤษฎา ทองผุย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
4) นางส่าวสุภาวดี ขจัดมนทิน ครูชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย
1) นายสุรชัย จัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายสัมมา สามัตถิยะ
ครู
กรรมการ
3) นายนันทวุฒิ รักไทย
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นางอาจารียา อังฉกรรจ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
1) นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์ ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
2) นายสมปอง พละไกร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
3) นางสาววันวิสา แสนวงค์ พนักงานราชการ
กรรมการ
4) นายธวัชชัย จันทสาร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5) นางสาวปัตตา มีทรัพย์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
1) นางขวัญจิต ชิณกะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางสาววาชินี โคตรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวสุภาพร บุษรากรณ์ ครูชำนาญการ
กรรมการ
5) นางสาวขันทอง วงค์ปัดสา ครู
กรรมการ
6) นางสกุณา บุดดาวงษ์
ครู
กรรมการ
7) นางสาวพจนีย์ เพชรพันธ์ ครู
กรรมการ
8) นางสาววันใหม่ วงศ์สิม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9) นายสุพจน์ ประสมพลอย ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
1) นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์ ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวรุ่งนภา เหมแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

3) นางสาววาชินี โคตรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวเมธาวี ขันตี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
5) นายสิทธิพร จันทะแสง
ครูชำนาญการ
กรรมการ
6) นางสาวขันทอง วงศ์ปัดสา ครู
กรรมการ
7) นางสาวสุภัทรา ภาระไพ
ครู
กรรมการ
8) นายสุพจน์ ประสมพลอย ครู
กรรมการ
9) นางสาวเจนจิรา จำปี
ครู
กรรมการ
10) นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัณกวิณพงศ์ พนักงานราชการ
กรรมการ
11) นางสาวปัตตา มีทรัพย์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.10 ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย
1) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา ครูชำนาญการ
กรรมการ
3)นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน ครู
กรรมการ
4) นางสาวปัตตา มีทรัพย์
ครู
กรรมการ
5) นางสาวจิราวรรณ โพพาทอง ครู
กรรมการ
6) นายประกอบ คำซาว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7) นางสาวกมลพรณ คำแก้ว ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
8) นางนัยนา อุบลจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.11 กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
1) นายวิทธวัช พลอาวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) นางวิไล ธรรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางสร้อยสุดา แก้วมหา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางขวัญจิต ชิณกะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางเพ็ญศรี ยุทธชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นายระพิน วงค์หลัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางพิไลลักษณ์ บัวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นางนัยนา อุบลจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางปรารถนา สีบูพิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
11) นางอาจารียา อังฉกรรจ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12) นางนฤมล อุดรประจักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
13) นางสาวรุ่งนภา เหมแดง ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
14) นายไกรลาศ ชิณกะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
15) นางสาววาชินี โคตรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

16) นายสุรชัย จัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
17) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
18) นางสุวดี พละไกร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
19) นางสกุลยา ลาผ่าน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
20) นางสาวสุภาพร บุษรากรณ์ ครูชำนาญการ
กรรมการ
21) นางสาวเมธาวี ขันตี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
22) นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน ครูชำนาญการ
กรรมการ
23) นายสมบัติ พรมโสภา
ครู
กรรมการ
24) นายพชร วงศ์คำจันทร์
ครู
กรรมการ
25) นายธีระศักดิ์ คาดหมาย ครู
กรรมการ
26) นายเดชา ชาวตระการ
ครู
กรรมการ
27) นางสาวปัตตา มีทรัพย์
ครู
กรรมการ
28) นางสาวเกศรินทร์ ทวีกาญน์ ครู
กรรมการ
29) นางสาวเรวดี นีระภักษ์
ครู
กรรมการ
30) นางสาวพรพิมล พุทธรักษาอยู่มั่น ครู
กรรมการ
31) ว่าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา ทองอ้น ครู
กรรมการ
32) นายกุศล แสวงนาม
ครู
กรรมการ
33) นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน ครู
กรรมการ
34) นางสาวจิราวรรณ โพพาทอง ครู
กรรมการ
35) นางสาวสุภาพร วรรณใส ครู
กรรมการ
36) นางสาวสุภัทรา ภาระไพ ครู
กรรมการ
37) นางสกุณา บุดดาวงษ์
ครู
กรรมการ
38) นางสาวเชาว์ประภา จูมพันธ์ ครู
กรรมการ
39) นางนุชนารถ พรมโลก
ครู
กรรมการ
40) นางสาวสุพิชญา ไชยกาล ครู
กรรมการ
41) นางสาวเจนจิรา จำปี
ครู
กรรมการ
42) นางสาวรัตนา คำประวัติ ครู
กรรมการ
43) นางสาวพิมลพรรณ แซ่ลิ้ม ครู
กรรมการ
44) นางสาวสุพิชญ์ญา หิรัญกวิณพงศ์ พนักงานราชการ
กรรมการ
45) นางสาววันวิสา แสงวงค์ พนักงานราชการ
กรรมการ
46) นายสมบัติ ใจทน
พนักงานราชการ
กรรมการ
47) นายประกอบ คำซาว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
48) นางสาววันใหม่ วงศ์สิม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
49) นางสาวกมลพรรณ คำแก้ว ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
50) นายกฤษฎา ทองผุย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
51) นายไพรัตน์ อ่อนสุด
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
52) นางนราวดี วงษ์ตีบ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ
2.12 กลุ่มงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ มอบหมายให้
1) นายวิทธวัช พลอาวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) นางอาจารียา อังฉกรรจ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางปรารถนา สีบูพิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางนฤมล อุดรประจักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายไพรัตน์ อ่อนสุด
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางขวัญจิต ชิณกะธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางนัยนา อุบลจร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นางสาวรุ่งนภา เหมแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นายสุรชัย จัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) ว่าที่ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
11) นางสุวดี พละไกร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
12) นายนิสันต์ แก้วมีศรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
13) นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา ครูชำนาญการ
กรรมการ
14) นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน ครูชำนาญการ
กรรมการ
15) นางสาวกฤษณา ประเคน ครูชำนาญการ
กรรมการ
16) นายสิทธิพร จันทะแสง
ครูชำนาญการ
กรรมการ
17) นายกุศล แสวงนาม
ครู
กรรมการ
18) นางสาวปัตตา มีทรัพย์
ครู
กรรมการ
19) นางสาวเกศรินทร์ ทวีกาญจน์ ครู
กรรมการ
20) นายเดชา ชาวตระการ ครู
กรรมการ
21) นางสาวขันทอง วงศ์ปัดสา ครู
กรรมการ
22) นายสุพจน์ ประสมพลอย ครู
กรรมการ
23) นางสาวสุภาพร วรรณใส ครู
กรรมการ
24) นายสมบัติ พรมโสภา
ครู
กรรมการ
25) ว่าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา ทองอ้น ครู
กรรมการ
26) นางสาวสุภัทรา ภาระไพ ครู
กรรมการ
27) นางสาวกุลวิศา ติกุล
ครู
กรรมการ
28) นายธีระศักดิ์ คาดหมาย
ครู
กรรมการ
29) นางสกุณา บุดดาวงษ์
ครู
กรรมการ
30) นางสาวจิราวรรณ โพพาทอง ครู
กรรมการ
31) นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน ครู
กรรมการ
32) นางนุชนารถ พรมโลก
ครู
กรรมการ
33) นางสาวรัตนา ประวัติ
ครู
กรรมการ
34) นางสาวพิมลพรรณ แซ่ลิ้ม ครู
กรรมการ
35) นายณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระ ครู
กรรมการ

36) นางสาวณิชา บุญยืน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
37) นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์ พนักงานราชการ
กรรมการ
38) นางสาววันวิสา แสงวงศ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
39) นางสาวสุริสา ภาพันธ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
40) นางสาวนุชรินทร์ ประพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
41) นายกฤษฎา ทองผุย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
42) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
43) นางนงค์รักษ์ มีศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2565 ของกลุ่มงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ
2.13 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน มอบหมายให้
1) นางสาวเศาวลักษณ์ แก้วชิณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2) นายสมปอง พละไกร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
3) นางเพ็ญศรี ยุทธชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
5) นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
6) นางสาวกฤษณา ประเคน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
7) ว่าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา ทองอ้น
ครู
กรรมการ
8) นางสาวพรพิมล พุทธรักษาอยู่มั่น
ครู
กรรมการ
9) นางสาวเกศรินทร์ ทวีกาญจน์
ครู
กรรมการ
10) นางสาวปัตตา มีทรัพย์
ครู
กรรมการ
11) นายกุศล แสวงนาม
ครู
กรรมการ
12) นายพชร วงศ์คำจันทร์
ครู
กรรมการ
13) นางสาวเชาว์ประภา จูมพันธ์
ครู
กรรมการ
14) นางสาวเจนจิรา จำปี
ครู
กรรมการ
15) นางสาวสุพิชญา ไชยกาล
ครู
กรรมการ
16) นายสมบัติ ใจทน
พนักงานราชการ
กรรมการ
17) นางสาววันวิสา แสงวงศ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
18) นายธวัชชัย จันทะสาร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
19) นายนิสันต์ แก้วมีศรี
ครู ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
20) นางสาวอรอุมา หมดกรรม
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2565 ของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
2.14 กลุ่มงานบริหารทั่วไป มอบหมายให้
1) นายเจริญชัย มณีวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2) นางช่อผกา เหล็กกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

3) นางปรารถนา สีบูพิมพา
4) นางเพ็ญศรี ยุทธชนะ
5) นางนวลตา สาลี
6) นางสิทธิยา มณีสาย
7) นางอาจารียา อังฉกรรจ์
8) นางขวัญจิต ชิณกะธรรม
9) นางนฤมล อุดรประจักษ์
10) นางสร้อยสุดา แก้วมหา
11) นางนัยนา อุบลจร
12) นายไพรัตน์ อ่อนสุด
13) นายระพิน วงค์หลัง
14) นายไกรลาศ ชิณกะธรรม
15) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์
16) นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์
17) นางสาววาชินี โคตรสมบัติ
18) นายสุรชัย จัดไธสง
19) นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์
20) นายสมปอง พละไกร
21) นางสาวเมธาวี ขันตี
22) นายนิสันต์ แก้วมีศรี
23) นางสุวดี พละไกร
24) นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา
25) นางสาวกฤษณา ประเคน
26) นางสาวสมนึก สิมพงษ์
27) นายสิทธิพร จันทะแสง
28) นายกุศล แสวงนาม
29) นางพรพิมล พุทธรักษาอยู่มั่น
30) นางสาวสุภาพร วรรณใส
31) นางสาวเกศรินทร์ ทวีกาญจน์
32) นางสาวปัตตา มีทรัพย์
33) นางสาวเรวดี นีระภักษ์
34) นายสุพจน์ ประสมพลอย
35) นางสกุณา บุดดาวงษ์
36) นางสาวเชาว์ประภา จูมพันธ์
37) นางสาวกุลวิศา ติกุล
38) นางสาวเจนจิรา จำปี
39) นางสาวสุภัทรา ภาระไพ
40) นายธีระศักดิ์ คาดหมาย

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

41) นายสัมมา สามัตถิยะ
42) ว่าที่ ร.ต. หญิง ขนิษฐา ทองอ้น
43) นางสาวนุชนารถ พรมโลก
44) นางสาวสุพิชญา ไชยกาล
45) นางรัตนา คำประวัติ
46) นายเดชา ชาวตระการ
47) นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์
48) นางสาวอรอุมา หมดกรรม
49) นายสมบัติ ใจทน
50) นางสาววันวิสา แสนวงศ์
51) นางสาวนุชรินทร์ ประพันธ์
52) นายกฤษฎา ทองผุย
53) นายธวัชชัย จันทสาร
54) นายประกอบ คำซาว
55) นางสาวกมลพรรณ คำแก้ว
56) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
57) นายสมบัติ พรมโสภา
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
มีหน้าที่ ร่วมสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2565 ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย
4) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
5) นางสาวกฤษณา ประเคน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
6) นางสาวกุลวิศา ติกุล
ครู
กรรมการ
4) นางนงค์รักษ์ มีศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ สรุป ประเมินผล และรวบรวมแผนงาน/โครงการ/ข้อมูลเพื่ อจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำ
ปีการศึกษา 2565
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ บังเกิดผลที่ดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิเชียร แสงศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ค่าเป้าหมายการพัฒนาความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2.คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ร้อยละ 90
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ร้อยละ 90
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ร้อยละ 90

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
ร้อยละที่ได้
ร้อยละ 90 - 100
ร้อยละ 80- 89
ร้อยละ 70 - 79
ร้อยละ 70- 69
ต่ำกว่าร้อยละ 60

เทียบระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ความหมาย
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายนรินทร์ สังฆพันธ์
2. นายศิระ ปกกฤตยหริบุญ
3. นายนิสันต์ แก้วมีศรี
4. นายอัฒรพงษ์ กาญจนโกมล
5. นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง
6. พันจ่าเอกลัทธวัฒน์ จันโทกุล
7. พระมหาบันทอน สุธีโร
8. พระอธิการสวัสดิ์ วิสารโท
9. นางดารุณี ชาติน้ำเพชร
10. นายเจริญชัย คำยอด
11. นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์
12. นายสุรัตน์ จันทสาร
13. นายวิเชียร แสงศรี
คณะทำงาน
1) นายวิเชียร แสงศรี
2) นายวิทธวัช พลอาวุธ
3) นางสาวเศาวลักษณ์ แก้วชิณ
4) นายเจริญชัย มณีวัน
5) นายวีระ เวฬุวนารักษ์
6) นายนิสันต์ แก้วมีศรี
7) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์
8) นายไพรัตน์ อ่อนสุด
9) นางปรารถนา สีบูพิมพา
10) ว่าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา ท้องอ้น
11) นางนฤมล อุดรประจักษ์
12) นางสุวดี พละไกร
13) นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์
14) นายสุรชัย จัดไธสง
15) นางขวัญจิต ชิณกะธรรม
16) นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมกา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

17) นายสมบัติ พรมโสภา
18) นางสร้อยสุดา แก้วมหา
19) นางช่อผกา เหล็กกล้า
20) นางนัยนา อุบลจร
21) นายพชร วงศ์คำจันทร์
22) นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์
23) นางนงค์รักษ์ มีศรี
24) นางสาวกฤษณา ประเคน
25) นางสาวกุลวิศา ติกุล

ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

งานแผนงาน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

