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ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร
และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550        
ได๎ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นภารกิจของโรงเรียนในด๎านการวางแผนการ
บริหารการศึกษาโดยให๎ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยูํใน
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5  ปี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญ          
ในการบริหารราชการอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจที่ก าหนดเกี่ยวกับการใช๎จําย
งบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข๎อ (16)ช ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได๎ก าหนดให๎จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช๎เป็นคูํมือในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในเชํนกัน 
โรงเรียนศรชีมภูวิทยา จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  นี้ขึ้น โดยผํานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล๎วเมื่อวันที่  23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ขอขอบคุณคณะผู๎จัดท า ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 

ภาพรวมของสถานศึกษา 

1.  ประวัติ ที่ตั้ง /สภาพพื้นที่เขตบริการและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย  

 โรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งขึ้นตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2528  ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ในปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได๎รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให๎เปิดท าการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามค าสั่งกรมสามัญศึกษาที่1032/2537 ลงวันที่  4  มีนาคม  2537 

ที่ตั้งโรงเรียน 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ตั้งอยูํเลขที่126 หมูํที่  9  บ๎านสามแยกศรีชมภู  ต าบลศรีชมภู  อ าเภอโซํพิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ  หํางจากอ าเภอโซํพิสัย  22  กิโลเมตร  หํางจากจังหวัดบึงกาฬ  37  กิโลเมตร และหํางจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  110  กิโลเมตร  ที่ดินที่ใช๎จัดตั้งโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
มีจ านวนทั้งสิ้น  42  ไรํ  ซึ่งมีขอบเขตคือ 
 ทิศเหนือ ติดกับ  พ้ืนที่สํวนบุคคล 
 ทิศใต๎  ติดกับ  ถนน  รพช. สายโนนบก – โนนแสบง 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  พ้ืนที่สํวนบุคคล 
 ทิศตะวันตก ติดกับ  พ้ืนที่สํวนบุคคล 

สภาพชุมชนทั่วไป 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  มีที่ตั้งโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลศรีชมภู และให๎บริการทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 2 
ต าบลคือ ต าบลศรีชมภู และต าบลถ้ าเจริญ  อ าเภอโซํพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 
สภาพทั่วไปต าบลศรีชมภู 
 1.)  ที่ตั้งและอาณาเขตติดตํอต าบลศรีชมภูมีพื้นท่ีตั้งอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติปุาดงศรีชมภู ซึ่งปัจจุบันได๎
แปรสภาพเป็นปุาสงวนเสื่อมโทรมและแปรสภาพเป็นสวนยางพาราของเกษตรกรในชุมชน โดยมีองค์การบริหารสํวน
ต าบลศรีชมภู  ตั้งอยูํในหมูํที่  9 บ๎านสามแยกศรีชมภู หํางจากท่ีวําการอ าเภอโซํพิสัยไปทางหลวงชนบท  หมายเลข 
นค3033, นค2149 ( สายบ๎านซ าบอนโคกกลาง ) เป็นระยะทาง  22 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตํอกับต าบลและ
อ าเภอใกล๎เคียง  ดังนี้  คือ. 

 ทิศเหนือ ติดตํอกับต าบลหนองเลิง  และต าบลหนองเข็ง  อ าเภอเมือง 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับต าบลโปุงเปือย  ต าบลนาสวรรค์  อ าเภอเมือง  และต าบลถ้ าเจริญ   

อ าเภอโซํพิสัย  
 ทิศใต๎  ติดตํอกับต าบลถ้ าเจริญ  อ าเภอโซํพิสัย 
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับต าบลสมสนุก  และต าบลโนนศิลา  อ าเภอปากคาด 
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2.) ขนาดพ้ืนที่และการปกครองต าบลศรีชมภู  มีพ้ืนที่รวมประมาณ  154.20  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  96,375  ไรํ  หรือประมาณร๎อยละ  16.87  ของพื้นที่อ าเภอ  แบํงเขตการปกครองออกเป็น  16  
หมูํบ๎าน  ได๎แกํ 
 หมูํที่  1  บ๎านนาขาม   หมูํที่  9  บ๎านสามแยกศรีชมภู 
 หมูํที่  2  บ๎านโพธิ์   หมูํที่  10  บ๎านนาขาม 
 หมูํที่  3  บ๎านค าไผํ   หมูํที่  11  บ๎านชมภูพร 
 หมูํที่  4  บ๎านกลาง   หมูํที่  12  บ๎านถ้ าเจริญ 
 หมูํที่  5  บ๎านโนนประเสริฐ  หมูํที่  13  บ๎านโคกกลางพัฒนา 
 หมูํที่  6  บ๎านโคกกลาง   หมูํที่  14  บ๎านโคกกลางสามัคคี 
 หมูํที่  7  บ๎านแสงอรุณ   หมูํที่  15 บ๎านโนนงาม 
 หมูํที่  8  บ๎านหนองแวงประชาสรรค์ หมูํที่  16  บ๎านหนองขาม 

3.) สภาพภูมิประเทศสภาพทั่วไปของต าบลศรีชมภูตั้งอยูํในพ้ืนที่เขตกันดาร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่
ราบสลับกับเนินดินเตี้ยๆ ลักษณะเป็นลูกคลื่นสูงๆต่ าๆ ท าให๎เกิดล าห๎วยหลายสาขาสายสั้นๆหลายสาย ในพื้นที่
ตอนกลางของต าบลศรีชมภู บริเวณทางทิศใต๎มีล าห๎วยศรีชมภูไหลผํานไปบรรจบกับห๎วยคลองในทิศตะวันตก
ไหลวนไปทางทิศเหนือแล๎วไหลอ๎อมสูํทางทิศตะวันออกของต าบล มีแนวพลาญหินพาดผํานพื้นที่ตอนกลาง และ
ตอนเหนือของต าบลบางสํวนเป็นแนวยาว (ภาษาท๎องถิ่นเรียกแนวพลาญหินวํา หินดาน หรือหินม๎าแลํน) พ้ืนที่
โดยทั่วไปมีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ มีลักษณะภูมิประเทศ 
เดํนคือ เนินภูดินขนาดความสูงของยอดเนิน 226 เมตร อยูํบริเวณพิกัด UF 415216 ตั้งอยูํระหวํางบ๎านโคกกลาง 
หมูํที่ 6 กับบ๎านค าไผํหมูํที่ 3 สภาพดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวผสมลูกรัง ประกอบด๎วยชุดดินหลัก คือ ชุดดินโพน
พิสัย และชุดดินเชียงคาน   ซึ่งเหมาะแกํการท านา  ท าสวน   และท าไรํ  เชํน  สวนยางพารา  สวนผลไม๎  เป็นต๎น  

ภายในต าบลศรีชมภู  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  ได๎แกํ แหลํงน้ า ภายในพ้ืนที่ต าบล ศรีชมภู มีล าห๎วย
สายส าคัญไหลผําน  จ านวน  9  สาย คือ  ล าห๎วยคลอง  ล าห๎วยแงบ  ล าห๎วยโปุง  ล าหว๎ยสนาบ  เป็นต๎น  
 4.) ปุาไม๎พ้ืนที่ต าบลศรีชมภูอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติปุาดงศรีชมภู  คิดเนื้อที่โดยประมาณ  96,375  ไรํ   
ในเวลาตํอมาได๎มีราษฎรบุกรุกพ้ืนที่ทางการเกษตรท าให๎พ้ืนที่ปุาไม๎ธรรมชาติถูกท าลายไป ท าให๎พื้นที่ที่ถูกท าลาย
นั้นได๎กลายเป็นปุาเศรษฐกิจโดยพื้นที่สํวนใหญํเป็นสวนยางพารา สลับกับนาข๎าว  ในฤดูแล๎ง  สภาพความเป็นอยูํ
ของชาวบ๎านฐานะความเป็นอยูํคํอนข๎างฐานะดี  สํวนในฤดูฝนน้ าทํวมหลากโดยทั่วไป  ท าให๎เกิดความเสียหายแกํ 
ไรํนา สํวนทรัพยากรปุาไม๎ธรรมชาติที่เหลืออยูํสํวนมากจะอยูํในเขตอนุรักษ์ของปุาตําง ๆ โดยเฉพาะปุาดานวิเวก  
บ๎านแสงอรุณ  หมูํที่  7  ยังคงไว๎สภาพที่สมบูรณ์ 

5.) แหลํงทํองเที่ยว  ภายในพ้ืนที่ต าบลศรีชมภู  มีแหลํงทํองเที่ยวส าคัญได๎แกํ  วัดถ้ าจันทร์  ตั้งอยูํบริเวณ
ทางทิศเหนือ  หมูํที่  3  บ๎านค าไผํ  ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับพักผํอนหยํอนใจ  นอกจากนี้ยังมีวัดปุาดานวิเวก  บ๎าน
แสงอรุณ  หมูํที่  7  ซึ่งมีสภาพปุาที่สมบูรณ์รํมรื่น  เหมาะแกํการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ในท๎องถิ่นและ
พ้ืนที่ต าบลใกล๎เคียง 

6.) สภาพสังคมประชาชนภายในต าบลศรีชมภู  สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  มีความสัมพันธ์กันในระบบ
เครือญาติ  มีสภาพเป็นสังคมชนบท  ที่ยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอยํางมั่นคง  
ปัจจุบันภายในต าบลศรีชมภูมีวัดและส านักสงฆ์รวมกัน  17  แหํง  โรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนต๎น  8  แหํง  
(เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  2  แหํง ) และมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ประจ าต าบล  1  แหํง (สอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) มีองค์การบริหารสํวนต าบลศรีชมภู  จ านวน  1  แหํง 
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7.) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานลักษณะการตั้งถิ่นฐานของบ๎านเรือน  มีรูปแบบเป็นกลุํมวงกลมล๎อมรอบด๎วย
พ้ืนที่การเกษตร  มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  โดยเฉพาะบริเวณใกล๎วัด  และโรงเรียนจะอยูํรวมกันเป็นกลุํม
หนาแนํน  การรวมกันเป็นชุมชนในระดับหมูํบ๎านจะกระจายไปตามแนวถนนเส๎นทางคมนาคมท่ีตัดผําน 

8.) การคมนาคมขนสํงโครงขํายคมนาคมขนสํง  ปัจจุบันการคมนาคมและขนสํงทั้งภายในต าบลและ
ระหวํางชุมชนใกล๎เคียง  มีการเชื่อมโยงที่เหมาะสม  มีความคลํองตัวด๎านการคมนาคมขนสํงสูงมาก  ประชาชน
ได๎รับความสะดวก  และปลอดภัยในการเดินทาง   

9.) สภาพถนนและเขตทางถนนเชื่อมหมูํบ๎านปัจจุบันเป็นถนนลาดยางโดยทั่วไปอยูํในสภาพดี ท าให๎การ
สัญจรไปมาของประชาชนสะดวกสบายขึ้นสํวนถนนภายในหมูํบ๎านมีขนาดทางกว๎างประมาณ  5  เมตร  เทํานั้น 

10.) การให๎บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การให๎บริการ  ปัจจุบันในต าบลศรีชมภู  มีการ
ให๎บริการสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ดังนี้ 

แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร  สํวนใหญํอาศัยแหลํงน้ าตามธรรมชาติ  เชํน  ล าหว๎ย  สระน้ าและ หนองน้ า  ซึ่ง
มีจ านวนไมํเพียงพอและทั่วถึง 

- แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค –บริโภค  สํวนใหญํอาศัยน้ าฝน แหลํงน้ าผิวดิน เชํนถังเก็บน้ าฝน บํอน้ าตื้น  บํอน้ า
บาดาลและประปาหมูํบ๎าน  ซึ่งปัจจุบันยังไมํได๎มาตรฐาน  ยังมีไมํเพียงพอตํอการให๎บริการให๎กับประชาชนอยําง
ทั่วถึงดังนั้นประชาชนสํวนใหญํใช๎หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงในการด าเนินวิถีชีวิต 

- สถานบริการชุมชน สํวนใหญํ มีวัดและโรงเรียนเป็นสถานบริการหลักของชุมชน สํวนสถานบริการอ่ืน ๆ  
มีเพียงหอกระจายขําว  และที่อํานหนังสือพิมพ์เป็นหลัก  เทํานั้น 

- ที่ทิ้งและก าจัดขยะ องค์การบริหารสํวนต าบลศรีชมพูได๎จัดรถบริการรถเก็บขยะในชุมชน 
ตลอดจนหนํวยงานของทางราช  ให๎สะอาดและมีการก าจัดขยะให๎ถูกวิธีตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

สภาพทั่วไปของต าบลถ้ าเจริญ 
1.) ประวัติและที่ตั้งต าบลถ้ าเจริญเดิมเป็นสํวนหนึ่งของต าบลศรีชมภู  เมื่อปี พ.ศ.  2530   

ได๎ขอแยกเป็นต าบลถ้ าเจริญ  ประกอบด๎วย หมูํบ๎าน  8  หมูํบ๎าน  (ปัจจุบัน  11  หมูํบ๎าน )  กระทรวงมหาดไทย  
ได๎ประกาศให๎เป็นองค์การบริหารสํวนต าบล  มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่  30  มีนาคม  2539  เป็นต๎นมา 

ต าบลถ้ าเจริญมีที่ตั้งอยูํทางทิศเหนือของอ าเภอโซํพิสัย  ระยะหํางจากอ าเภอตามเส๎นทาง 
หลวงชนบทสาย  รพช.  โซํพิสัย – ศรีชมภู  ประมาณ  24  กิโลเมตร  อาณาเขตติดตํอกับพื้นท่ีใกล๎เคียง  มีตํอไปนี้ 
 ทิศเหนือ จดต าบลศรีชมภู  อ าเภอโซํพิสัย 
 ทิศตะวันออก จดต าบลนาสวรรค์  และต าบลนาดี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
 ทิศตะวันตก จดต าบลหนองยอง  อ าเภอปากคาด 
 ทิศใต๎  จดต าบลเหลําทอง   อ าเภอโซํพิสัย 

2.) เนื้อท่ีและภูมิประเทศ 
องค์การบริหารสํวนต าบลถ้ าเจริญ  มีเนื้อท่ีประมาณ  48.18  ตารางกิโลเมตร    เป็นที่ราบ 

ลุํมสลับเนินหินและมีแหลํงน้ าประมาณ  20  %  ของเนื้อที่ทั้งหมด  โดยพื้นที่ทั้งหมดสํวนใหญํใช๎ในการท า
การเกษตร  ได๎แกํ  การท านา  ท าสวนยางพาราท าไรํมะเขือเทศ  และเลี้ยงสัตว์ 

3.) จ านวนหมูํบ๎านประกอบด๎วย  11  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ 
หมูํที่  1   บ๎านถ้ าเจริญ  หมูํที่  5  บ๎านศรีนาวา 
หมูํที่  2   บ๎านหนองแวง  หมูํที่  6  บ๎านโคกงาม 
หมูํที่  3   บ๎านโนนสวาง  หมูํที ่ 7  บ๎านขี้เหล็กน๎อย 
หมูํที่  4   บ๎านห๎วยสะอาด หมูํที ่ 8  บ๎านโคกกระแช 
หมูํที่   9   บ๎านห๎วยสะอาด  (แยกออกจากบ๎านห๎วยสะอาด  หมูํที่  4 )  
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หมูํที่  10  บ๎านโนนสวางใต๎  ( แยกออกจากบ๎านโนนสวาง  หมูํที่  3 )  
หมูํที่  11  บ๎านทรัพย์อุดม  (แยกออกจากบ๎านถ้ าเจริญ  หมูํที่  1  เมื่อปี  พ.ศ.  2543 )  
4.) สภาพทางเศรษฐกิจ 

- อาชีพ  ประชากรสํวนใหญํอาชีพเกษตรกรรม  ได๎แกํ  ท านา  ท าสวนยางพารา  ไรํมะเขือเทศ  เลี้ยงสัตว์  
รองลงมา  ได๎แกํ อาชีพรับจ๎าง  ค๎าขาย  ฯลฯ 

- หนํวยธุรกิจในเขต  อบต.  โรงสีข๎าว  23  แหํง 
- ปั๊มน้ ามัน  13  แหํง  (ที่มีหัวจําย  2  แหํง ) 

5.) สภาพสังคม 
-  การศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แหํง  (เป็นโรงเรยีนขยายโอกาส  จ านวน  2   แหํง  ที่อําน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน  11  แหํง  ) 

- สถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัด /ส านักสงฆ์  14  แหํง  โบสถ์คริสต์  1  แหํง 
- การสาธารณสุข  สถานีอนามัยประจ าต าบล     1  แหํง 

                           *  สถานีอนามัยประจ าหมูํบ๎าน  1  แหํง 
        *  ร๎านขายยาปัจจุบัน   8   แหํง 
        *  อัตราการใช๎ส๎วมราดน้ า   100 % 

     -    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    สถานีต ารวจ   -   แหํง 
6.) การคมนาคม 

 ถนนเชื่อมระหวํางอ าเภอกับต าบลมีสภาพคํอนข๎างดี  เป็นถนนลาดยางสลับกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
มีหลุมบํอบ๎างเนื่องจากบางจุดถนนช ารุดและมีน้ าขังในฤดูฝน 

- ถนนสายหลักของต าบลสาย  รพช.  โนนสวาง – โคกกระแช  ระยะทางประมาณ  18   
กิโลเมตร  มีสภาพไมํดี  เป็นถนนลาดยางสลับกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีหลุมบํอบ๎างและมีน้ าขังในฤดูฝน 

- ถนนภายในหมูํบ๎านมีบางสายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นสํวนใหญํแตํยังมีถนน 
ลูกรังบ๎าง  ระยะทางหมูํบ๎านประมาณ  3 – 5  กิโลเมตร 

- การคมนาคม  สํวนใหญํใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่และตู๎โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  8  แหํง 
- การไฟฟูา  หมูํบ๎านที่มีไฟฟูาใช๎  จ านวน  11  หมูํบ๎าน  คิดเป็น  100% 

ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎  จ านวน  1,523  ครัวเรือน  คิดเป็น  100 % 
7.) ทรัพยากรธรรมชาติและจุดเดํนของพ้ืนที่มีปุาชุมชนหนึ่งแหํงบริเวณท่ีตั้งองค์การ 

บริหารสํวนต าบลถ้ าเจริญและท่ีตั้งวัดถ้ าศรีชมภู  หมูํที่  1  เนื้อท่ีประมาณ  100  ไรํ 
 สถานที่ควรอนุรักษ์ไว๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยว  ได๎แกํ  รอยพระพุทธบาทจ าลองและ 

ถ้ าเกีย  วัดถ้ าศรีชมภู  หมูํที่  1  ต าบลถ้ าเจริญ  มีแหลํงน้ าและมีหินดินดานสวยงาม  ปุาชุมชนบริเวณองค์การ
บริหารสํวนต าบลและวัดศรีชมภู  เนื้อที่ประมาณ  100  ไรํ  ใช๎เป็นแหลํงหาอาหารจากธรรมชาติและแหลํงไม๎
เชื้อเพลิง  ไม๎ใช๎สอย  ที่สาธารณประโยชน์  ในต าบลถ้ าเจริญ  พ้ืนที่รวมทั้งต าบลไมํน๎อยกวํา  300  ไรํ 
 จากสภาพภูมิประเทศดังกลําว  ท าให๎เกิดปัญหาตามมา  คือ  การทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่อ่ืน  
กํอให๎เกิดปัญหาทางครอบครัว  ชุมชนในปัจจุบันสํวนใหญจํะเหลือเพียงคนชรา  และเด็กวัยเรียน  โรงเรียนศรีชมภู
วิทยา  ตั้งอยูํศูนย์กลางของชุมชนในพ้ืนที่บริการ  2  ต าบล  คือ  ต าบลถ้ าเจริญ  และ  ต าบลศรีชมภู  ทุกเส๎นทาง
ในต าบลศรีชมภูเป็นถนนลาดยางแตํเนื่องจากวําถนนบางสํวนช ารุดท าให๎เกิดหลุมบํอขนาดใหญํท าให๎การคมนาคม
ไมํคํอยสะดวกเทําที่ควร ในการเดินทางมาเรียน  ประกอบกับถนนทุกสายไมํมีรถโดยสายประจ าทางจะเป็นไปในรูป
ของรถยนต์จ๎างเหมา 
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การเดินทางมาเรียนของนักเรียน    จ าแนกออกได๎ดังนี้ 

1.)       61.90  % มาโรงเรียนโดย  รถโดยสารเหมา รับ - สํง 
2.)     9.85  % มาโรงเรียนโดย  การเดินเท๎า 
3.)      27.07  % มาโรงเรียนโดย  รถจักรยานยนต์ 
4.)       0.19  % มาโรงเรียนโดย  ผู๎ปกครองรับ – สํง 
5.)      0  %  มาโรงเรียนโดย  รถจักรยานยืมเรียน 
6.)       0  %  มาโรงเรียนโดย  รถจักรยานสํวนตัว 
 

2. ปรัชญา สุภาษิต สีประจ าโรงเรียน 
 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 
 

 

 
ปรัชญาทางการศึกษา 

 
 
 

 
 

ค าขวัญของโรงเรียน 
 
 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

ขาว - แดง 
  
  ชมพู   หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี ในหมูํคณะ 
  ด า หมายถึง  ความหนักแนํน  มั่นคง 
 

 
 
 

 

นิมิตฺตัง สาธุรูปานงั กตัญญฺูกตเวทิตา 
 (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี) 

เรียนดี  รู้หน้าท่ี  มีวินยั  รับใช้สังคม 
 

ชมพ-ูด า 
 

5 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา                
  

 
อักษรย่อของโรงเรียน 

ศ.ช.ว. 
 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
ต๎นมะหาด 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

3. โครงสรา๎งการบริหารจัดการ 
 
   

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
      
 

 
             
   
    
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดง   โครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียน 

 
 

 
 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ

โรงเรยีน 

ด้านการบริหาร

วิชาการ 

ด้านการบริหาร

งบประมาณ 

ด้านการบริหารงาน

บุคคลบุคคล 

ด้านการบริหาร

ทั่วไป 
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4. ผลการด าเนินการ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
 4.1 ผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
  4.1.1 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาที่เกิดผลกับนักเรียน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา

โรงเรียนศรีชมภู
วิทยา 

 

ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนสํงเสริมการ
อําน ระดับประเทศ ในกิจกรรม ประกวดจัดมุมหนังสือ
อยํางสร๎างสรรค์ด๎วยหนังสือการ์ตูนความรู๎ ประจ าปี 2562  

บริษัทนานมีบุ๏คส์ จ ากัด 

รางวัลยอดนักอําน จากสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 

สมาคมห๎องสมุดแหํง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

ได๎รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดํน ระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา 2560 ให๎ไว๎ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผํานการประเมินระดับ ดีมาก โครงการประเมินเว็บไซด์
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 ประจ าปีงบประมาณ 2562    

สพม.21 

ครูผู๎สอน   
นางสาวนันทนิจ 

แผนสิงห์ 
ได๎รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมประกวดจัด
มุมหนังสืออยํางสร๎างสรรค์ด๎วยหนังสือการ์ตูนความรู๎ 
ประจ าปี 2562 

บริษทันานมีบุ๏คส์ จ ากัด 

ได๎รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมประกวด
คลิปรีวิวเชิงสร๎างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต๎องอําน
กํอนโต ประจ าปี 2562 

นางกนกวรรณ  
ปูองขวาพล 

ได๎รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมประกวด
คลิปรีวิวเชิงสร๎างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต๎องอําน
กํอนโต ประจ าปี 2562 

บริษัทนานมีบุ๏คส์ จ ากัด 

นายนราธิป   
ฮุยนอก 

ได๎รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดํน ระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา 2560  ให๎ไว๎ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลงานนักเรียน 
 รางวัลระดับประเทศ 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวพรรณิ
ภา  ทองเติม 

ได๎รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมประกวด
คลิปรีวิวเชิงสร๎างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต๎องอําน
กํอนโต ประจ าปี 2562 

บริษัทนานมีบุ๏คส์ จ ากัด 

นางสาวชลธิชา  
ศรีชม 

ได๎รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมประกวด
คลิปรีวิวเชิงสร๎างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต๎องอําน
กํอนโต ประจ าปี 2562  

บริษัทนานมีบุ๏คส์ จ ากัด 

นางสาวมลศิริ  
เฟ่ืองค า 

ได๎รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมประกวด
คลิปรีวิวเชิงสร๎างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต๎องอําน
กํอนโต ประจ าปี 2562  

บริษัทนานมีบุ๏คส์ จ ากัด 

นายวิทยา   
ปิยะมาตย์ 

ได๎รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมประกวด
คลิปรีวิวเชิงสร๎างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต๎องอําน
กํอนโต ประจ าปี 2562  

บริษัทนานมีบุ๏คส์ จ ากัด 

 
 รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
หมวด 
หมู่ 

รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแขํงขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4-ม.6 

ทอง 20 1. นายชนาวีร ์ บุญปอด 
  

1. นางวชิราณี   
ภูเฮืองแก๎ว 
  

ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแขํงขัน
สร๎างสรรค์ภาพด๎วย
การปะติด ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. นางสาวดารณี  ค าทรัพย์ 
2. เด็กหญิงธนิดา  ศรีทอง 
  

1. นางวชิราณี   
ภูเฮืองแก๎ว 
2. นางสาวไอศวรรย์  
 แสนชนะ 
  

ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแขํงขันนาฏศิลป์
ไทยสร๎างสรรค์ ม.1-
ม.3 

ทอง 19 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ช านาญหนอง 
2. เด็กชายจิตตกร  ศรีฮาด 
3. เด็กหญิงจิตรดา  ศรีบุญเรือง 
4. เด็กชายทวีชัย  สุวรรณบล 
5. เด็กชายธนกร  โคตรมณีไหม 
6. เด็กชายธนพัฒน์  ทีหัวโทน 
7. เด็กชายนครินทร์  แซํเตีย 
8. เด็กชายนนทวัต  เชียงค า 
9. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยแสง 

1. นางสาวไอศวรรย์  
 แสนชนะ 
2. นางวชิราณี   
ภูเฮืองแก๎ว 
3. นายวิทวัส  สาเกตุ 
4. นายเศกศักดิ์  สามา 
5. นายวรพงษ์  สุริยะ 
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หมวด 
หมู่ 

รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

    10. เด็กชายบัณฑิต  ส าเภานนท์ 
11. เด็กชายพชิิตพงษ์  อํอนจันทร์ 
12. นายวายุ  เชื้อค าจันทร์ 
13. เด็กชายสุวนันต์  ส าเภานนท์ 
14. เด็กชายอธิวัช  มีสุด 
15. เด็กหญิงอารดา  สุบรรณ 
16. เด็กชายเจษฎา  บริบูรณ์ 

 

ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแขํงขันนาฏศิลป์
ไทยสร๎างสรรค์ ม.4-
ม.6 

เงิน 24 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมถึง 
2. นายกิตตินันท์  แสงจันดา 
3. นางสาวจันจิรา  จิตประสงค์ 
4. นายฐิติวัส  ไชยยงค์ 
5. นางสาวณัฐวดี  ชาพักดี 
6. นายทนงศักดิ์  สิงห์งาม 
7. นายธนวัฒ  วิชัยยนต ์
8. นายธวัชชัย  แสนจันทร์ 
9. นายธีทัต  พลภักด ี
10. นางสาวนัตยา  ศรีหามนตรี 
11. นายพงศกร  สาขจร 
12. นางสาวพนิดา  แก๎วใส 
13. นายพิชญ์นันท์  คํอมสิงห์ 
14. นางสาวอภิญญา  แสนสุข 
15. นายอภิพล  ภูแม๎นวาส 
16. นายเจษฎาพร  แก๎วลี 
  

1. นางสาวไอศวรรย์  
 แสนชนะ 
2. นางวชิราณี   
ภูเฮืองแก๎ว 
3. นายวิทวัส  สาเกตุ 
4. นายเศกศักดิ์  สามา 
5. นายวรพงษ์  สุริยะ 
  

กิจกรรม
พัฒนา
ผู๎เรียน 

การประกวดยุว
บรรณารักษ์สํงเสริม
การอําน ม.4-ม.6 

ทอง 16 1. นางสาวณัฐวิภา  อินไชยา 
2. นางสาวมนัสนันท์  ปัญญา
วรรณ์ 
3. นางสาวสกุลทิพย์  วันธงชยั 

1. นางกนกวรรณ   
ปูองขวาพล 
2. นางสาวนันทนิจ  
 แผนสิงห์ 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การแขํงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทอง 11 นางสาวพัชรพร  บวรสุวรรณ์ 
  

 นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง 
  

2 การแขํงขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 

ทอง 5  นางสาวยลรดี  พระโพธิ์ 
  

นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร 
  

3 การแขํงขันพินิจวรรณคดี 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์
ประสิทธิ์ 
  

นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร 
  

4 การแขํงขันพินิจวรรณคดี 
ม.4-ม.6 

ทอง 5  นางสาวชลธิชา  จันทร์วิจิตร 
  

 นางสาวจริยา  ใสปัน 
  

5 การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

ทอง 5  นายดนุนัย  ไชยโย 
  

นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง 
  

6 การแขํงขันการทํอง
อาขยานท านองเสนาะ 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

เด็กหญิงวรุณยุพา  จิตรปรีดา 
  

นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง 
  

7 การแขํงขันการทํอง
อาขยานท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6 

ทอง 9 นางสาวสุดารัตน์  อุค า 
  

นางสาวธนาพร  เพชรสมบัติ 
  

8 การแขํงขันตํอค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.
1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กชายชยากร  พิมพ์สิน 
2. เด็กชายอลิชา  วาระสิทธิ์ 
  

นางสาวจริยา  ใสปัน 
  

9 การแขํงขันตํอค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.
4-ม.6 

ทอง 5 นายไชยาวัฒน์  โคตาแสง 
  

นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร 
  

10 การแขํงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

เงิน 23 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  สนิทกลาง 
  

นางสาวธนาพร  เพชรสมบัติ 
  

11 การแขํงขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3 

เงิน 13 เด็กหญิงสุวนันท์  มุํงชอบกลาง 
  

นางสาวจริยา  ใสปัน 
  

12 การแขํงขันกวีเยาวชนคน
รุํนใหมํ กาพย์ยานี 11 (6 
บท) ม.1-ม.3 

เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธารักษ์  นระ
ปัญญา 
2. เด็กหญิงแสงจันทร์  ขันทะ
พล 

นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร 
  

13 การแขํงขันกวีเยาวชนคน
รุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ (4 
บท) ม.4-ม.6 

เงิน 9 1. นางสาวนีรนุช  อุยเอก 
2. นางสาวอภิญญา  พันธ์โฮม 
  

 นางสาวจริยา  ใสปัน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 การแขํงขันอัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.
6 

ทอง 5 1. นางสาวสุกัญญา  ปัญญา
วัน 
  

1. นายอนวัช  คงประเสริฐ 
  

2 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู๎ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวนุชิดาพร  ศิริกุล 
2. นางสาววรรณภาพร  บ ารุง 
3. นางสาวอัญชลี  พอศรี 
  

1. นายณัฐพงษ์  แก๎วศรีสม 
  

3 การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.
4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวนลัทพร  สมบัติฤดี 
  

1. นายณัฐพงษ์  แก๎วศรีสม 
  

4 การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. นายวรเชษฐ ์ สามา 
  

1. นางสาวสุภารัตน ์ บุญอุดม 
  

5 การแขํงขันซูโดกุ ม.4-ม.
6 

ทอง 4 1. นางสาวศรวณีย์  เสนีโสด 
  

1. นางสาวศิริญนา  แก๎วกํา 
  

6 การแขํงขันซูโดกุ ม.1-ม.
3 

เงิน 15 1. เด็กหญิงพัณณิดา  ยะรี 
  

1. นางสาวศิริญนา  แก๎วกํา 
  

7 การแขํงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.
3 

ทองแดง 13 1. เด็กชายภัทรดนัย  พรหม
ศาสตร์ 
  

1. นางสถาพร  สิมลา 
  

8 การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
1-ม.3 

ทองแดง 20 1. เด็กชายพงศกร  สารินทร์ 
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปัตเมฆ 
  

1. นางสาวสุภารัตน ์ บุญอุดม 
  

9 การแขํงขันเวทคณิต ม.
1-ม.3 

ทองแดง 11 1. เด็กชายอภิธาร  พันธุ์โฮม 
  

1. นางสาวศิริญนา  แก๎วกํา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา                
  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 การแขํงขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-
ม.3 

ทองแดง 16 1. เด็กชายจิตตกร  ศรีฮาด 
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยโย 
3. เด็กหญิงเกศรา  ปัญญาวรรณ 
  

1. นายนราธิป  ฮุยนอก 
2. นางสาวนริศรา   โอชารส 
  

2 การแขํงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-
ม.6 

เงิน 11 1. นางสาวจันจิรา  นันทะ 
2. นางสาวทิติญาวรรณ  จันทนาม 
3. นางสาวอาริสา  จินดานิล 
  

1. นางกนิษฐา  ผาสุทร 
2. นายคมสันต์  อันมาก 
  

3 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  จิกจักร์ 
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  งามดี 
3. เด็กชายอมรรัตน์  แสงจันทร์ 
  

1. นางสาวนริศรา   วงศ์
น้ าค า 
2. นางสาวสายใจ  นิตยวัน 
  

4 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

-  1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีกุล 
2. นางสาวจินตหรา  นิลเทศ 
3. นางสาวพรญานี  ศิริอ๎วน 
  

1. นายวิทวัส  สาเกตุ 
2. นางสาวนริศรา   โอชารส 
  

5 การแขํงขนัการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-
ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลนิภา  แก๎ววงศ์ษา 
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ชาลีธรรม 
3. เด็กหญิงอรอนงค์  โมลี 
  

1. นางสาวนริศรา   วงศ์
น้ าค า 
2. นางสาวสายใจ  นิตยวัน 
  

6 การแขํงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-
ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

1. นางสาวมลศิริ  เฟ่ืองค า 
2. นายวิทยา  ปิยะมาตย์ 
3. นางสาวเกวริน  อวยชัย 
  

1. นายวิทวัส  สาเกตุ 
2. นางสาวนริศรา   โอชารส 
  

7 การแขํงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบิน
นาน ปลํอยอิสระ ม.1-
ม.3 

เงิน 15 1. เด็กชายกฤตพล  ทองสุมาตร 
2. เด็กชายปิยะ  เกิดชัยภูมิ 
  

1. นายนราธิป  ฮุยนอก 
2. นายคมสันต์  อันมาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผํานชมภู 
2. เด็กหญิงนิพาดา  พระสวําง 
3. เด็กหญิงมณีมนฑ์  แก๎วกัณหา 
4. เด็กหญิงสุกัญญา  จันผา 
5. เด็กหญิงสุภากร  หัตถีจร 

1. นางบุษบา  พัสดร 
2. นางสาวทองม๎วน  โยธชัย 
  

2 การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

-  1. นางสาวฐิรภรณ ์ บุตรนนท ์
2. นางสาวพรรณราย  ขุมค า 
3. นางสาวศิริประภา  กรมวังก๎อม 
4. นางสาวศริิลักษณ์  ไชยขันธุ์ 
5. นางสาวสุรีพร  ครองวงษ์ 

1. นายสมยงค์  มุขไชยา 
2. นางบุษบา  พัสดร 
  

3 การประกวดภาพยนตร์
สั้น ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาววราพร  แนํนอุดร 
2. นายสมพร  เยี่ยมพลัง 
3. นายสมหวัง  กุคงนิน 
4. นางสาวสาวิตร ี ดอนสะอาด 
5. นายอดิศักดิ์  เวียงอินทร์ 

1. นายชาตรี  พะยิ 
2. นายสมยงค์  มุขไชยา 
  

4 การประกวดเลํานิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  เพชรบูรณ์ 
  

1. นางบุษบา  พัสดร 
  

5 การประกวดเลํานิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

2 

1. นางสาวธนภรณ ์ ครูมนตรี 
  

1. นายอุทิศ  ไกรยะแจํม 
  

6 การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  พลภักดี 
2. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศรีการุณ 
  

1. นางสาวทองม๎วน  โยธชัย 
2. นายอุทิศ  ไกรยะแจํม 
  

7 การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นายครรชิต  ชมจุนจัง 
2. นางสาวนันทิดา  สุพร 
  

1. นางสาวทองม๎วน  โยธชัย 
2. นายปรีดา  โคตรสุโน 
  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 การแขํงขันตอบปัญหา

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 

ทอง 8 1. เด็กชายวรชิต  พลสงคราม 
2. เด็กชายวุฒินันท์  จันทร์พุน 
  

1. นายวีระ  คูณทอง 
2. นายวรพงษ์  สุริยะ 
  

2 การแขํงขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6 

เงิน 13 1. นางสาวกานติมา  แก๎วสีขาว 
2. นางสาวชริสรา  มุทาพร 
  

1. นายวีระ  คูณทอง 
2. นายวรพงษ์  สุริยะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ)  
ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การแขํงขัน "ศิลป์
สร๎างสรรค"์ ม.4-ม.6 

ทอง 7 1. นางสาวกัญญ์วรา   ศรีสงคราม 
  

1. นายเศกศักดิ์  สามา 
  

2 การแขํงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บุรีภกัดิ์ 
  

1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 
  

3 การแขํงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาววิภาวด ี แววศร ี
  

1. นายเศกศักด์ิ  สามา 
  

4 การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาวีร ์ บุญปอด 
  

1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 
  

5 การแขํงขันสร๎างสรรค์
ภาพด๎วยการปะติด ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารณี  ค าทรัพย์ 
2. เด็กหญิงธนิดา  ศรีทอง 
  

1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 
2. นางสาวไอศวรรย์  แสน
ชนะ 
  

6 การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) ม.
1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงพรณภา  ปัญญาวัน 
  

1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 
  

7 การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) ม.
4-ม.6 

ทอง 7 1. นางสาวรัชดาพร  ช ากรม 
  

1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  
ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. นางสาวคชธิดา  ศรีต๎นโพธิ์ 
2. นายธนกิตต์  แสงเดช 
3. นายธวัชชัย  สีเนตร 
4. นางสาวธิดารัตน์  รํองนิกร 
5. นายธีระพล  วงศ์พันค า 
6. นายปฏิวัต ิ พรมดอนกลอย 

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

2 การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6 

ทอง 7 1. นางสาวจิดาภา  ไชยแสนฤทธิ์ 
2. นายชัยทรงพล  แก๎วปินตา 
3. นางสาวพัชรีพร  แสงเพชร 
4. นายอติราช  เกิดแก๎ว 
5. นายอนุสรณ์  ไผํปูอง 
6. นายเอกสิทธิ์  บุญโสม 

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

3 การแขํงขันขับร๎องเพลง
ไทยลูกทุํง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นายวัชรินทร ์ เฮียโปูง 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

4 การแขํงขันขับร๎องเพลง
ไทยลูกทุํง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

ทอง 5 1. นางสาวปนิดา  บังประดง 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

5 การแขํงขันขับร๎องเพลง
ไทยลูกทุํง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

ทอง 8 1. นางสาวสุทธิลักษณ์  เพชรบูรณ์ 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

6 การแขํงขันขับร๎องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ลูปคม 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

7 การแขํงขันขับร๎องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวจิดาภา  ไชยแสนฤทธิ์ 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

8 การแขํงขันขับร๎องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 

-  1. นางสาวประภาพร  ทองเติม 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

9 การแขํงขันขับร๎องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

เงิน 10 1. เด็กหญิงศรัญพร  ชุยโพธิ์น๎อย 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
  

10 การแขํงขันขับร๎องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง 10 1. นางสาวจิรภาดา  ไชยแสนฤทธิ์ 
  

1. นายชาญชัย  คงสมบัติ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การแขํงขันนาฏศิลป์
ไทยสร๎างสรรค์ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ช านาญหนอง 
2. เด็กหญิงจิตรดา  ศรีบุญเรือง 
3. เด็กชายทวีชัย  สุวรรณบล 
4. เด็กชายธนกร  โคตรมณีไหม 
5. เด็กชายธนพัฒน์  ทีหัวโทน 
6. เด็กชายธวัชชัย  ศรีทวีกาศ 
7. เด็กชายนครินทร์  แซํเตีย 
8. เด็กชายนนทวัต  เชียงค า 
9. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยแสง 
10. เด็กชายบัณฑิต  ส าเภานนท์ 
11. เด็กชายพิชิตพงษ์  อํอนจันทร์ 
12. นายวายุ  เชื้อค าจันทร์ 
13. เด็กชายสุวนันต์  ส าเภานนท์ 
14. เด็กชายอธิวัช  มีสุด 
15. เด็กหญิงอารดา  สุบรรณ 
16. เด็กชายเจษฎา  บริบูรณ์ 

1. นางสาวไอศวรรย์  แสน
ชนะ 
2. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 
3. นายวิทวัส  สาเกตุ 
4. นายเศกศักดิ์  สามา 
5. นายวรพงษ์  สุริยะ 
  

12 การแขํงขันนาฏศิลป์
ไทยสร๎างสรรค์ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตตินันท์  แสงจันดา 
2. นางสาวจันจิรา  จิตประสงค์ 
3. นายฐิติวัส  ไชยยงค์ 
4. นางสาวณัฐวดี  ชาพักดี 
5. นายทนงศักดิ์  สิงห์งาม 
6. นายธนวัฒ  วิชัยยนต ์
7. นายธวัชชัย  แสนจันทร์ 
8. นายธีทัต  พลภักด ี
9. นายพงศกร  สาขจร 
10. นางสาวพนิดา  แก๎วใส 
11. นายพิชญ์นันท์  คํอมสิงห์ 
12. นางสาวอภิญญา  แสนสุข 
13. นายอภิพล  ภูแม๎นวาส 
14. นายเจษฎาพร  แก๎วลี 
 

1. นางสาวไอศวรรย์  แสน
ชนะ 
2. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 
3. นายวิทวัส  สาเกตุ 
4. นายเศกศักดิ์  สามา 
5. นายวรพงษ์  สุริยะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การแขํงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3 

เงิน 7 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไผํโสภา 
  

1. นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญสํง 
  

2 การแขํงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6 

ทองแดง 9 1. นางสาวกมลลักษณ์  ด๎วงสุวรรณ 
  

1. นางสาวนันทนิจ  แผน
สิงห์ 
  

3 การแขํงขันเลํานิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.
3 

เงิน 12 1. เด็กหญิงทิพย์นารี  แสนโคตร 
  

1. นางสาวนันทนิจ  แผน
สิงห์ 
  

4 การแขํงขันเลํานิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.
6 

เงิน 14 1. นางสาวเปรมกมล  ขันยะกา 
  

1. นางกนกวรรณ  ปูองขวา
พล 
  

5 การแขํงขันตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

1. เด็กชายปวริศ  สุวรรณไตย 
2. เดก็หญิงวิภาดา  บุตนนท์ 
  

1. นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ 
2. นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญสํง 
  

6 การแขํงขันตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6 

เงิน 11 1. นางสาวชลธชิา  ศรีชม 
  

1. นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ 
  

7 การแขํงขันพูดภาษาจีน 
ม.1-ม.3 

ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชมนภัส  ศรีวงษา 
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตอนทอง 
  

1. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์
บึงกาฬ 
  

8 การแขํงขันพูดภาษาจีน 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตนนท์ 
2. นางสาวสุวิภาวด ี โคตร์ทะแก 
  

1. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์
บึงกาฬ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การแขํงขันการสร๎าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. เด็กหญิงชนิดาภา  วันโนนาม 
2. เด็กหญิงนภิศ  บุดดีค าภา 
  

1. นายชาตรี  พะยิ 
2. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อน
สุวรรณ 

2 การแขํงขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

ทอง 9 1. นายอนาวิน  ชมภูแก๎ว 
2. นายเจษฎา  พูลเพิ่ม 
  

1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อน
สุวรรณ 
2. นายชาตรี  พะยิ 
  

3 การแขํงขันประดิษฐ์ของ
ใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ม.4-ม.6 

-  1. นายพิพัทพงษ์  ลือแก๎วมา 
2. นายมงคล  วงษา 
3. นายเขมินทร์   พลสงคราม 

1. นายจิรภัทร  จันทนาม 
2. นางสาวนรวีร ์ ศรีเชียงสา 
  

4 การแขํงขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กชายนันทพงศ์  แถวอุทุม 
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต๎นกันยา 
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ปูองขวาพล 

1. นางสาวนรวีร ์ ศรีเชียงสา 
2. นายจิรภัทร  จันทนาม 
  

5 การแขํงขันการจัดสวน
แก๎ว ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวชญาดา  ขันแข็ง 
2. นางสาวภัทราภรณ์  พุทมี 
3. นางสาววิภารัตน ์ เงินขาว 

1. นายจิรภัทร  จันทนาม 
2. นางสาวนรวีร ์ ศรีเชียงสา 
  

 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 การประกวดหนังสือเลํม

เล็ก ม.1-ม.3 
ทอง 9 1. เด็กหญิงปรายฟูา  ปัญญาวรรณ์ 

2. เด็กหญิงพรทิพา  บุญปัญ 
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยฉลาด 
  

1. นางสาวนันทนิจ  แผน
สิงห์ 
2. นางกนกวรรณ  ปูองขวา
พล  

2 การประกวดหนังสือเลํม
เล็ก ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นางสาวชนากานต์  แสนสุข 
2. นางสาวอรญา  ทศการ 
3. นางสาวเพ็ญประภา  ไพศาล 
  

1. นางกนกวรรณ  ปูองขวา
พล 
2. นางสาวนันทนิจ  แผน
สิงห์  

3 การประกวดยุว
บรรณารักษ์สํงเสริมการ
อําน ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

1. เด็กหญิงกชนันท์  เมากา 
2. เด็กหญิงเกศินี  อวยชัย 
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทคุณ 
  

1. นางสาวนันทนิจ  แผน
สิงห์ 
2. นางกนกวรรณ  ปูองขวา
พล  

4 การประกวดยุว
บรรณารักษ์สํงเสริมการ
อําน ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวิภา  อินไชยา 
2. นางสาวมนัสนันท์  ปัญญาวรรณ์ 
3. นางสาวสกุลทิพย์  วันธงชยั 
  

1. นางกนกวรรณ  ปูองขวา
พล 
2. นางสาวนันทนิจ  แผน
สิงห์  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 

นักเรียน รายการ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

นายวิทยา  ปิยะมาตย์ การพูดสุนทรพจน์ระดับชั้น ม.ปลาย 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

สพม.21 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา 

รายการ รางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

แบตมินตันประเภทหญิงคูํ กีฬาระหวํางโรงเรียนสํวนภูมิภาค
จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2562 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดบึงกาฬ 

ฟุตซอลชายรุํนอายุไมํเกิน 18 ปี งานกีฬาวันยางพาราประจ าปี 
2562 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดบึงกาฬ 

ฟุตซอลชายรุํนอายุไมํเกิน 15 ปี มหกรรมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ 
ประจ าปี 2562 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดบึงกาฬ 

ฟุตซอลชาย กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 
2562 

 แชมป์ จังหวัดบึงกาฬ 

ฟุตซอลชายรุํนอายุไมํเกิน 18 ปี กีฬาชิงแชมป์จังหวัดบึงกาฬ  แชมป์ จังหวัดบึงกาฬ 
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4.1.2. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมโรงเรียนศรีชมภูวิทยารอบปีท่ีผํานมา 
ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู๎เรียน      
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

     

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

      จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตําง ๆ  สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวําได๎ระดับดีเลิศ    
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู๎เรียน อยูํในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยูํในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับ  
ยอดเยี่ยม  สํงผลให๎ผลการประเมินตนเองโดยรวมของโรงเรียนอยูํในระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต๎องการพัฒนาตามสภาพของผู๎เรียน สอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท๎องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับดี ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎ดี และมีความ
ประพฤติด๎านคุณธรรมจริยธรรม คํานิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอยํางชัดเจน ดังที่
ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 2 ในด๎านกระบวนการบริหารจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษามีผลประเมินใน
รายมาตรฐานอยูํในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการ
มีสํวนรํวม ใช๎ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผํานมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล๎องกับเปูาหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก๎ไขงานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่เป็นไปตาม
ความต๎องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ ใช๎สื่อการเรียนรู๎ ติดตาม ตรวจสอบ
และชํวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก๎ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน จนเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจน  มีผลประเมินอยูํในระดับดีเลิศ โดยสถานศึกษาให๎ความส าคัญกับ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายเพ่ือเกิดความรํวมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อยํางดีและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความมั่นใจตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในเรื่องระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสี่)  
ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู๎เรียน หรือด๎านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษาก าหนด ......ดีมาก....... 

2. 
กระบวนการบริหารและการจัดการ หรือด๎านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษา
ก าหนด 

......ดีมาก....... 

3. 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ หรือด๎านอ่ืน
ตามชื่อท่ีสถานศึกษาก าหนด 

......ดีมาก....... 

4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ (ถ๎ามี)...............................................................  ........................ 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได๎ สามารถใช๎ 
เทคโนโลยีแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได๎รับรางวัลยอดนักอําน
ระดับประเทศ 

2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ คนดีมีปญัญา โดยโรงเรียนได๎ 
ท าโครงการที่ส าคัญเพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคือ โครงการตามรอยพํอ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร๎างบ๎านดิน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

3. โรงเรียนสํงเสริมหลักสูตรการมีงานท า ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ  
(โครงการทวิศึกษา) รํวมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ผู๎บริหารใช๎การบริหารเชิงระบบในการบริหารจัดการ คือ H-PDCA (5 ร) 
2. มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน คือ SCWY Model 
3. มีเครือขํายในการรํวมพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเข๎มแข็งและหลากหลาย 
4. โรงเรียนมีเครือขํายรํวมพัฒนา โครงการ KKU Smart Learning รํวมกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน โครงการทวิศึกษา รํวมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และการพัฒนา 

อาชีพ เชํน อุทยานการเรียนรู๎ TK Park บ๎านดิน บํอเลี้ยงปลา สวนปาล์ม สวนโกโก๎ และสวนยางพารา เป็นต๎น 
6. โรงเรียนเข๎าสูํโครงการ World Class Standard School สามารถพัฒนาโรงเรียนจน 

ได๎รับรางวัล School Quality Award (SCQA) 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. ครูได๎จัดท าแผนการเรียนรู๎จากการวิเคราะห์หลักสูตร การรู๎จักนักเรียนรายบุคคลและ 
ก าหนดโครงสร๎างของแผนการสอนได๎อยํางเหมาะสม สํงเสริมการคิดวิเคราะห์แล๎วไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได ๎

2. ครูมีการใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ 
นักเรียน เชํน อินเทอร์เนตความเร็วสูง  DLIT  DLTV สื่อมัลติมิเดีย สมาร์ทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตําง ๆ 

3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อยํางหลากหลาย เชํน Project Base  
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Learning รูปแบบ Independent Study รูปแบบ STEM Education วิทยาการค านวณ 

4. โรงเรียนมีห๎องปฏิบัติการที่เหมาะสมเป็นแหลํงเรียนรู๎และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได๎จริง  
เชํน ห๎องสมุดต๎นแบบมีชีวิต ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา   2561   
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีพัฒนาการสูงขึ้น 2  กลุํมสาระการเรียนรู๎ คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์สํวนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุํมสาระตําง ๆ ที่ควรเรํงพัฒนาปรับปรุงให๎ดีขึ้นตํอไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา
2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  มี  4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีการพัฒนาขึ้นและยังมีอีก 1 กลุํมสาระการเรียนรู๎
ที่ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุํมสาระตําง ๆ ต๎องเรํงพัฒนาปรับปรุงให๎ดีขึ้น คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

ผู๎เรียนยังต๎องเรํงพัฒนาด๎านการน าเสนอ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎อยํางสมเหตุสมผลและต๎องพัฒนาทักษะการแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ผู๎เรียน ยัง
ต๎องได๎รับการสํงเสริมในด๎านทัศนคติที่ดีตํอความเป็นไทย ไมํหลงใหลกับคํานิยมตํางชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ท าให๎ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและที่ส าคัญต๎องมีการพัฒนาในด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือปรับการ
เรียนรู๎ให๎เข๎ากับศตวรรษท่ี 21 ให๎นักเรียนมีความก๎าวหน๎าจากพ้ืนฐานเดิมในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตําง 
ๆ ตามหลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศโดยจัด 
กระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์และการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

2.จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าเสนอผลงาน 
การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบโครงงาน 

3. ปลูกฝังนิสัยรักการอําน และสื่อสารภาษาอังกฤษได๎อยํางถูกต๎องคลํองแคลํว 
4. ปลูกฝังทัศนคติคิดเชิงบวก คิดสร๎างสรรค์ จิตอาสา และด ารงความเป็นไทย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให๎มีความตํอเนื่องและน าผลการนิเทศมาใช๎ในการ 

พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
2. ควรมีการเผยแพรํรูปแบบการบริหารจัดการ SCWY Model  ให๎กับโรงเรียนอื่นใน 

สหวิทยาเขตและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา Good Network อยําง 

หลากหลาย 
4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียน 
5. ควรมีการรวบรวมจัดท าข๎อมูลในการด าเนินงานของการบริหารงานฝุายตําง ๆให๎เป็น 

ระบบสารสนเทศที่สามารถน าไปใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน าภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในรายวิชาอ่ืน ๆ  
เพ่ือให๎นักเรียนสื่อสารได๎อยํางน๎อย 2 ภาษา 

2. ครูพัฒนาแผนการสอนและออกแบบการสอนโดยนักเรียนมีสํวนรํวมทั้งด๎านการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
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3. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  

กิจกรรมการเรียนการสอนต๎องหลากหลายเพื่อให๎ผู๎เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได๎ 
4. การจัดการเรียนการสอนควรมุํงประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียนทุกคนในชั้นเรียนซึ่งจะมีผู๎เรียน 

ทั้งเกํง ปานกลางและอํอน ครูจะต๎องเตรียมบทเรียนตําง ๆที่สอดคล๎องกับความถนัดของผู๎เรียนแตํละคน 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
1. กิจกรรมสร๎างแรงบันดาลใจเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
2. การประเมินผลอยํางเข๎มข๎นตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด๎านคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ การอําน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะภายใน ...1. ปี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ควรจัดกระบวนการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบ 
2. ควรมีการพัฒนาและเผยแพรํรูปแบบการบริหารจัดการ SCWY Model ให๎เป็นนวัตกรรม 

ในการบริหารจัดการ 
3. ควรพัฒนารูปแบบบริหารจัดการ SCWY Model ให๎มีความตํอเนื่องและสอดคล๎องกับ 

บริบทของสถานศึกษา 
4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียน 
4. ควรมีการรวบรวมจัดท าข๎อมูลในการด าเนินงานของการบริหารงานฝุายตําง ๆให๎เป็น 

ระบบสารสนเทศที่สามารถน าไปใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว 
6. ควรน า QR Code มาใช๎ในการเผยแพรํเอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อลดปริมาณ 

การใช๎กระดาษ 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะภายใน ..1.. ปี 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. ครูจัดท าแผนการสอนที่หลากหลายสอดคล๎องกับศักยภาพความถนัดของผู๎เรียนและการ 

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
2. ครูควรพัฒนาตนเองให๎สามารถใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการในการ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
3. ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตควรน าการใช๎การถามแบบ RCA (Reflect  Connect  

Apply) 
4. สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกันภายในโรงเรียนให๎เข๎มแข็งครอบคลุมทุกกลุํม 

สาระ โดยการประยุกต์จากกิจกรรม PLC เป็นกิจกรรม SLC (School Learning Community) 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะภายใน .1.. ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
จากการด าเนินการของสถานศึกษา ในเรื่องการพัฒนาสูํความเป็นเลิศด๎านคุณภาพผู๎เรียนที่ 

สามารถพัฒนาสูํนวัตกรรมหรือแบบอยํางที่ดีได๎ คือด๎านทักษะการอําน และด๎านคุณธรรม 
 1. ด๎านทักษะการอําน ควรด าเนินการดังนี้ 

23 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา                
  
  1) สร๎างรูปแบบการฝึกทักษะการอํานในแตํละด๎าน หลากหลายรูปแบบ 

  2) เสนอรูปแบบการฝึกทักษะการอําน เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินให๎กับผู๎เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต๎อง เป็นไปได๎ 
  3) น ารูปแบบการฝึกทักษะการอํานที่ผํานกระบวนการปรับปรุงมาใช๎ในการฝึกปฏิบัติกับนักเรียน 
  4) น าผลการด าเนินการฝึกทักษะการอํานกับนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ 
  5) น ารูปแบบการพัฒนาทักษะการอําน เผยแพรํสูํสถานศึกษาอ่ืน ชุมชน หนํวยงานต๎นสังกัด และ
หนํวยงานอื่นตํอไป 
 2. ด๎านคุณธรรม ควรด าเนินการดังนี้ 
  1) พัฒนากิจกรรมตําง ๆที่สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดท าเป็นโครงงานเพ่ือนักเรียนสามารถ
น าไปใช๎ได๎จริง 
  2) โครงงานที่ประสบผลส าเร็จหรือได๎รับรางวัลเป็นที่ยอมรับมีการเผยแพรํในหลากหลายชํองทาง
เพ่ือเป็นแบบอยํางแกํสถานศึกษาอ่ืน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
จาการด าเนินการของสถานศึกษา ในด๎านการบริหารจัดการซึ่งสถานศึกษามีรูปแบบการ 

บริหาร SCWY Model  สามารถพัฒนาสูํนวัตกรรมหรือแบบอยํางที่ดีได๎ โดยการด าเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ SCWY Model ก าหนดเป็นรูปแบบและแนวทางการ
น ามาใช๎ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2. เสนอรูปแบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ SCWY Model ให๎กับผู๎เชี่ยวชาญพิจารณาความ
เหมาะสม ความถูกต๎อง เป็นไปได๎ 
  3. น ารูปแบบ SCWY Model ที่ผํานกระบวนการปรับปรุงมาใช๎ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ชี้แจงท าความรู๎ความเข๎าใจบุคลากรทุกฝุาย 
  4. น าผลการด าเนินการบริหารจัดการตามรูปแบบ SCWY Model ปรับปรุงพัฒนาและประเมิน
ผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามที่ตั้งไว๎มากน๎อยเพียงใด  
  5. น ารูปแบบ SCWY Model ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเผยแพรํสูํสถานศึกษาอ่ืน ชุมชน 
หนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอ่ืนตํอไป 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ครูควรน ารูปแบบการสอนสื่อตําง ๆที่ครูได๎ใช๎ในกระบวนการเรียนการสอนมาพัฒนาให๎เป็น
นวัตกรรมที่เป็นแบบอยําง ซึ่งสามารถพัฒนา โดยการด าเนินการดังนี้ 
  1. น ารูปแบบการเรียนการสอน สื่อการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช๎ใน
การพัฒนานักเรียน บันทึกผลการใช๎เพื่อดูผลการสะท๎อนคุณภาพของนวัตกรรม  
  2. น าผลการใช๎นวัตกรรมมาศึกษาปรับปรุงพัฒนาให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนยิ่งขึ้น 
  3. น านวัตกรรมที่พัฒนาแล๎วเผยแพรํให๎ครูในกลุํมสาระและกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนปรับใช๎  
  4. น านวัตกรรมเผยแพรํสูํสถานศึกษาอ่ืน ชุมชน หนํวยงานต๎นสังกัด และหนํวยงานอ่ืนตํอไป 
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4.  ข๎อมูลบุคลากร 
 

บุบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ปีงบประมาณ 
 2562 2563 
1.2.1 ครูที่ปฏิบัติการสอน (รวม) 
ครูสามัญ (รวม) 

 สูงกวําปริญญาตรี 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 
 ต่ ากวําปริญญาตรี 

ครูวิชาการงานและอาชีพ (รวม) 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 
 ต่ ากวําปริญญาตรี 

1.2.2 ครูฝุายสนับสนุนการสอน (รวม) 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 

1.2.3 ครูฝุายบริหาร (รวม) 
 สูงกวําปริญญาตรี 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 

1.2.4 รวมครูที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 
1.2.5 อัตราสํวนครูตํอนักเรียน 
1.2.6 จ านวนนักการภารโรง (รวม) 
1.2.7 พนักงานราชการ 
1.2.8 ครูจ๎างสอน 

33 
33 
10 
23 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 

34 
34/564 

3 
2 
3 

34 
34 
12 
22 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 

35 
35/573 

3 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา                
  

รายชื่อบุคลากรในโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2563 
 
ล าดับ

ที ่
ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง/อันดับ(วิทยฐานะ) การศึกษา วิชาเอก 

1 นายประวิน  แก๎วดวงแสง ผู๎อ านวยการ คศ.3  (ช านาญ
การพิเศษ) 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นายปรีดา    โคตรสุโน ครู คศ. 3  (ช านาญการพิเศษ) ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

3 นางสถาพร    สมิลา คร ูคศ. 3  (ช านาญการพิเศษ) ศษ.บ. คณิตฯ – วิทย์ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นายชาตรี  พะยิ ครู (คศ. 3) (ช านาญการ) ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

5 นายชาญชัย  คงสมบัติ ครู (คศ. 3) (ช านาญการ) ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

6 นางกนิษฐา   ผาสุทร ครู คศ. 3  (ช านาญการพิเศษ) ค.บ. ฟิสิกส์ 
ค.ม. บริหารการศึกษา 

7 นางบุษบา   พัสดร ครู คศ. 3  (ช านาญการพิเศษ) ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

8 นายคมสันต์  อันมาก ครู (คศ. 2) (ช านาญการ) วท.บ. เคมี 
9 นางสาวทองม๎วน  โยธชัย ครู (คศ. 2) (ช านาญการ) กศ.บ. สังคมศึกษา 

กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต 
10 นายจิรภัทร   จันทะนาม ครู (คศ. 2) (  -   ) ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
11 นางสาวจิรารัตน์  เขื่อน

สุวรรณ 
ครู (คศ. 2) (  -   ) วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ร.บ. รัฐศาสตร์ 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

12 นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ ครู (คศ. 2) (  -   ) กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต 

13 นางสาวนรวีร์   ศรีเชียงสา ครู (คศ. 1) (  -   ) วท.บ. เกษตรศาสตร์(พืชสวน) 
14 นางสาวนริศรา   โอชารส ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ชีววิทยา) 
15 นายอนวัช  คงประเสริฐ ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. คณิตศาสตร์ 

วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
16 นายณัฐพงษ์   แก๎วศรีสม ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
17 นายสมยงค์   มุขไชยา ครู (คศ. 1) (  -   ) ศน.บ. ศาสนศาสตร์บัณฑิต 

ศน.ม. ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
18 นางสาวศิริญนา   แก๎วกํา ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. คณิตศาสตร์ 
19 นางไอศวรรย์  สาเกตุ ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. นาฏศิลป์ 
20 นายนราธิป ฮุยนอก ครู (คศ. 1) (  -   ) ศษ.บ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
21 นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์ ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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22 นางสาวสายใจ นิตยวัน ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ วิทยาศาสตร์ 
23 นางสาวจริยา  ใสปัน ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ ภาษาไทย 
24 นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดม ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. คณิตศาสตร์ 
25 นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. ภาษาไทย 
26 นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. ศิลปศึกษา 
27 นายวิทวัส  สาเกตุ ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. เคมี 
28 นายวีระ  คูณทอง ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์

การกีฬา 
29 นางสาวนริศรา  วงศ์น้ าค า ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. ชีววิทยา 
30 นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญสํง ครู (คศ. 1) (  -   ) ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
31 นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร ครูผู๎ชํวย (  -   ) ค.บ. ภาษาไทย 
32 นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์บึง

กาฬ 
ครูผู๎ชํวย (  -   ) ศศ.บ. ภาษาจีน 

33 นางสาวธนาพร  เพชรสมบัติ ครูผู๎ชํวย (  -   ) ค.บ. ภาษาไทย 
34 นางสาวเพ็ญพิชชา รอบคอบ ครูผู๎ชํวย (  -   ) วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 
35 นางสาววารุณี  ทองมี ครูผู๎ชํวย (  -   ) ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 
36 นางกนกวรรณ   ปูองขวาพล พนักงานราชการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

37 
นายเศกศักดิ์   สามา พนักงานราชการ ศษ.บ. เทคโนโลยี 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
38 นายวรพงษ์  สุริยะ ครูอัตราจ๎าง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
39 นายวิรัช  ศรีบุญเรือง ครูวิกฤต น.บ. นิติศาสตร์ 
40 นางสาวธนพร  จันทรเสนา ครูธุรการ บธ.บ. การตลาด 
41 นายสมร   อินธิสา นักการภารโรง(ชํางปูน 3) ป.4 - 
42 นายไชยา   ไตยราช นักการภารโรง(ชํางไม๎ 3) ป.4 - 
43 นายวิชาวุธ   นิลโคตร นักการภารโรง(ชํางสี 3) ค.บ. ประถมศึกษา 
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6. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น 
ชาย 

หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 11 13 24 นายชาตรี   พะยิ, นางสาวเพ็ญพิชชา  รอบคอบ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 12 30 นางสาวอรพรรณ คิอินธิ, นายสมยงค์  มุขไชยา 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 12 30 นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์, นายเศกศักดิ์  สามา 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 18 13 31 นายอนวัช  คงประเสิริฐ, นางกนกวรรณ  ปูองขวาพล 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 7 15 22 นางสาวจริยา  ใสปัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 นางสาวทองม๎วน  โยธชัย, นายวรพงษ์  สุริยะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 18 13 31 นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ, นางสาวสายใจ  นิตยวัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 15 13 28 นางสาวนริศรา  วงศ์น้ าค า 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 10 24 34 นายวิทวัส  สาเกตุ, นางสาววนิัฏดา  ศรีกระษร 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 21 10 31 นายนราธิป  ฮุยนอก, นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง  

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 30 10 40 นายจิรภัทร  จันทนาม, นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญสํง  

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 13 17 29 นางสาวนริศรา  โอชารส 

มัธยมศึกษาปีที ่4/2 12 15 27 นายชาญชัย คงสมบัต,ิ นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 12 18 30 นางสาวสุภารัตน์  บุญอุดม, นายอุทิศ  ไกรยะแจํม 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 7 20 27 นายณัฐพงษ์   แก๎วศรีสม 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 10 20 30 นางสาวศิริญนา   แก๎วกํา 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 18 28 นางสาวนรวีร์   ศรีเชียงสา 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 1 22 23 นางสาวธนาพร  เพชรสมบัติ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 14 11 25 นางบุษบา   พัสดร, นายวีระ  คูณทอง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 14 11 25 นางสาวจิรารัตน์ เขื่อนสุวรรณ, นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว 

รวมทั้งสิ้น (คน) 274 299 573  
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7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

 
 
 
อาคารเรียนถาวร 
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 มีอาคารเรียน   

 แบบ  108 ล  จ านวน  2  หลัง 
 แบบ  216 ล  จ านวน  1  หลัง 

 จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดังนี้ 
 ห๎องเรียน  จ านวน  15  ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  4  ห๎อง  
 ห๎องแผนงาน-สารสนเทศ   จ านวน   1  ห๎อง 
 ห๎องบริหาร-ธุรการฯ  จ านวน  1  ห๎อง 
 ห๎องวิชาการ  จ านวน  1  ห๎อง 
 ห๎องกิจการนักเรียน  จ านวน  1  ห๎อง 
 ห๎องแนะแนว-พยาบาล  จ านวน  1  ห๎อง  
 ห๎องสหกรณ์ ร๎านค๎า จ านวน  1  ห๎อง  ( ตํอเติมชั้นลํางอาคารเรียน 2 ) 
 ห๎องโสตทัศนศึกษา-ดนตรี  จ านวน  1  ห๎อง  
 ห๎องสมุด  จ านวน  2  ห๎อง  ( ตํอเติมชั้นลํางอาคารเรียน 1 ) 
 ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน  1  ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ห๎อง 
 ห๎องพัสดุ  จ านวน  1  ห๎อง 
 ห๎องประชุม จ านวน  1  ห๎อง 
 ห๎องคณิตศาสตร์ จ านวน  1  ห๎อง 
 ห๎อง ASEAN จ านวน 1 ห๎อง (ตํอเติมชั้นลํางอาคารเรียน 1) 

อาคารประกอบ 
 อาคารโรงฝึกงาน  แบบ  102/27  จ านวน  2 หลัง  4หนํวย 
 อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ  100/27  จ านวน  1  หลัง 
 โรงเก็บอุปกรณ์การเกษตร  จ านวน  1  หลัง   ( ช ารุด ) 
 ห๎องน้ า-ห๎องส๎วมนักเรียน   จ านวน  4  หลัง  ( 18  ที่ ) 

อาคารบ้านพัก 
 บ๎านพักครู  แบบ  203/27  จ านวน  2  หลัง 
 บ๎านพักครู  แบบ  205/26  จ านวน  2  หลัง  (โสด  5  ยูนิต) 
 บ๎านพักผู๎บริหาร  แบบ  206/30  จ านวน  1  หลัง 
 บ๎านพักนักการภารโรง  จ านวน  2  หลัง 
 บ๎านพักนักเรียน  แบบ  108  จ านวน  5  หลัง ( อยูํในสภาพช ารุดสร๎างปี 2532 ) 

สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
 สนามกีฬา  (ฟุตบอล)  จ านวน  1  สนาม 
 สนามกีฬา  (บาสเกตบอล)  จ านวน  1  สนาม 
 สนามกีฬา  (ตะกร๎อ)  จ านวน  1  สนาม 
 สนามลานกีฬาต๎านยาเสพติด จ านวน   1  สนาม 
 ถังเก็บน้ าฝน  (ฝ.33)  จ านวน  2  ชุด  ( ช ารุดใช๎การไมํได๎ ) 
 ถังเก็บน้ าฝน  ขนาด  20  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  1  ที่  (งบประมาณ  รพช.) 
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 บํอบาดาล  จ านวน  2  บํอ 
 สระเก็บน้ า  จ านวน  1  สระ   
( เก็บน้ าฝนไมํได๎ในชํวงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ) 
 บํอน้ าตื้น  จ านวน  1  บํอ  ( ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ ) 
 หอกระจายขําว  จ านวน  1  แหํง 
 หอถัง  ขนาด  9  ลูกบาศก์เมตร  1  ชุด 
 ทางเดินระหวํางอาคารมุงหลังคา 3 แหํง 
 ลานกีฬาเอนกประสงค์  พลศึกษา  1 แหํง 
 โรงจอดรถ 1 หลัง 
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บทที่ 2 

ทิศทางการบริหารการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 

 ผู๎เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถใช๎สองภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสาร หํางไกลยาเสพติด 
อยูํในสังคมโลกอยํางมีความสุข 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาการผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยและรับผิดชอบตํอสัมคม 

2. สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตํอคความแตกตํางระหวํางบุคคล ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎

ความสามารถตามมาตรฐานสากล สูํความเป็นเลิศทางวิชาการอยํางยั่งยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
5. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยํางมีคุณภาพ เอื้อตํอการพัฒนา

ผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอยํางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎และมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
8. ประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและสร๎างภาคีเครือขําย เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู๎เรียนเป็นผู๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเกํง คนดี มีความสุข มีความรู๎ ความสามารถ

ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตํอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการด ารงชีวิต 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนีหลักสูตรสถานศึกษาที่สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามาตรฐานสากล ตอบสนองความ
ถนัดและความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชนและสังคม 

4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูและนักเรียน
ใช๎ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่
เอ้ือตํอการพัฒนานักเรียนอยํางรอบด๎าน 

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยํางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผู๎ปกครองและภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎โดดเดํน 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยาได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2565 โดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง มุํงกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมทั้งในเมืองและชนบท  บนพื้นฐานที่วํา
ประชาชนที่เข๎มแข็งและมีความรู๎คือทุนที่มีพลังในการตํอสู๎กับความยากจน โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็ก 
เยาวชน ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสทุกคนให๎เทําเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแตํปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 และเทียบเทํา พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขํงขันสูํ
ตลาดโลกโดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต๎ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ อันได๎แกํ  
  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท     
  2. การสร๎างโอกาสทางการศึกษาแกํประชากรทุกกลุํมอยํางเสมอภาค   
  3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูง   
  4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให๎สอดคล๎องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ        
  5. การพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให๎การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
  6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสร๎างนวัตกรรมและการพัฒนา
ประเทศ             
  7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
  8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือน าหลักการสูํการปฏิบัติดังนี้ 
  1. ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู๎เรียน     
  2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู๎และกระบวนการเรียนการสอนให๎ทัดเทียมอารยะประเทศด๎วย 
การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหมํ        
  3. มุํงสูํเปูาหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและยกระดับศักยภาพให๎แขํงขันได๎
ในระดับสากล 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จึงก าหนดกรอบแนวคิดวําการศึกษาจะต๎องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น 
ผลผลิตของการศึกษาจะต๎องน าไปสูํการเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตที่มีความเป็นไทย มีความรู๎ 
ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก๎าวสูํความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมทั้งในเมืองและชนบทโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ได๎ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 กลําวคือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างโอกาสทางการศึกษาแกํประชากรทุกกลุํมอยํางเสมอภาค  

33 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา                
  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให๎
สอดคล๎องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ     
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให๎การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสร๎างนวัตกรรม
และการพัฒนาประเทศ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ    

  
จุดเน้นการด าเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ก าหนดจุดเน๎นการด าเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแบํงเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
(Students’ Competencies) ดังตํอไปนี้ 

1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ –จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู๎อยํางมีความสุข 

1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุํมสาระหลักเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 

1.3 นักเรียน มีความสามารถด๎านภาษา ด๎านค านวณ และด๎านการใช๎เหตุผล 
1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ 
1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอยําง 

สร๎างสรรคอ์ยํางน๎อย 2 ภาษา ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎เหมาะสมตามชํวง
วัย 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังตํอไปนี้ 

2.1 นักเรียน ใฝุเรียนรู๎ ใฝุดี และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีทักษะการแก๎ปัญหา และอยูํอยํางพอเพียง 
2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมํุงมั่นในการศึกษาและการท างานและสามารถ 

ปรับตัวเข๎ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
3. นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาศักยภาพ (Students with Special 

Needs) 
3.1 เด็กพิการได๎รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย 
3.2 เด็กด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตร

และอัตลักษณ์แหํงตน 
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3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎รับการสํงเสริมให๎มีเป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต๎การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน และ
สถานศึกษาทางเลือก ได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ 

3.5 เด็กกลุํมที่ต๎องการการค๎ุมครองและชํวยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได๎รับการคุ๎มครองและชํวยเหลือ
เยียวยา ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
(Continuous Professional Development) 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียนและพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และสามารถ 
จัดการเรียนการสอน ที่สํงผลให๎นักเรียนพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช๎ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อยํางน๎อย 1 ภาษา  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู๎ 

2. การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจและแสดง
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)  

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได๎รับการจูงใจในการพัฒนาผู๎เรียนเต็ม

ศักยภาพ 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอยํางมืออาชีพ เป็น

เชิงประจักษ์ และได๎รับการเชิดชูเกียรติอยํางเหมาะสม 
3. การสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอยํางที่ดีแกํสังคม (Professional Ethics) 
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาญ และอุดมการณ์ ที่มุํงพัฒนาการศึกษาของชาติ 

และเป็นแบบอยํางที่ดีแกํสังคม 
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข๎าถึงและดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

 
ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ 

1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน๎นการมีสํวนรํวม และมีความ
รับผิดชอบตํอผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไมํผํานการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ ได๎รับการแก๎ไข แทรกแซง ชํวยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
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เรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุนและเป็นผู๎ประสานงานหลัก เพ่ือให๎
สถานศึกษา ท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงรํวมกับผู๎ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
  1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุํงการมีสํวนรํวม ความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร๎างความเชื่อมั่นแกํผู๎ใช๎บริการและสังคม 
  1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อยํางเข๎มแข็ง โดย
มุํงเน๎นการมีสํวนรํวม และความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร๎างความเชื่อมั่น
แกํผู๎ใช๎บริการและสังคม 
  1.4 องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข๎องกับการจัดการศึกษาด าเนินการ และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางเข๎มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด คือ คุณภาพการจัดการเรียนรู๎ เพื่อนักเรียน
ได๎พัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards) 
  2.1 สถานศึกษา จัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศ
ผู๎น าด๎านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
  2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียงเคียงกับประเทศผู๎น า ด๎านคุณภาพการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน 
 
แนวคิดหลักท่ีสถานศึกษาน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.) สร๎างผลผลิต  คือนักเรียนให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
2.) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนดีขึ้น คือ มีการจบหลักสูตรและศึกษาตํอสูงขึ้น 
3.) จัดระบบการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝังให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน๎นการสํงเสริมศีลธรรม  

คุณธรรม  จริยธรรม  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยและส านึกความรับผิดชอบใน
สิ่งแวดล๎อม 
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บทที่ 3 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ  ปีการศึกษา 2563 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 ซึ่งเริ่มวางแผน โดยใช๎ข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล ณ 10 พ.ย. 2562 เป็นเกณฑ์ในการจัดตั้งงบประมาณ จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 573 คน แยกระดับชั้นดังนี้  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

ม.1 65 50 115 

ม.2 55 58 113 

ม.3 61 44 105 

รวม ม.ต้น 181 152 333 

ม.4 37 50 87 

ม.5 27 53 80 

ม.6 29 44 73 

รวม ม.ปลาย 93 147 240 

รวมทั้งสิ้น 274 299 573 

 
1. ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว 

 1.1 เงินคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ 2562 (30 ก.ย. 62) = 9,715.60 บาท 
 1.2 ประมาณการจากนักเรียนรายบุคคล (10 พ.ย. 2562)  
      นักเรียนชั้น ม.1- ม.3 จ านวน 333 คน   นักเรียนชั้น ม.4 - ม.6  จ านวน 240 คน 
      - นักเรียนชั้น ม.ต๎น รวมทั้งสิ้น 333 × 3,500    =   1,165,500    
      - นักเรยีนชั้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น  240 × 3,800   = 912,000 
      - รายหัวเพ่ิม 30 %     ของนักเรียน  573   คน  = 2,077,500 
   รวม      2,087,215.60 
 

1) จัดสรรส าหรับเป็นคําใช๎จํายด๎านการบริหารจัดการทั่วๆไป  40 % =       834,886         บาท   ดังนี ้
งบด าเนินงาน 

   คําสาธารณูปโภค       = 260,000 
   คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    = 100,000 
   คําวัสดุส านักงาน      = 370,000 
   คําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น     = 20,000 
   คําซํอมแซมครุภัณฑ์      = 10,000 
   รวม      760,000  
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งบบุคลากร 

   จ๎างครูอัตราจ๎างรายเดือน  (9,140×12)    = - 
 

งบลงทุน 

   ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม และอาคารสถานที่   =  74,886 

   จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ NB 2 เครื่อง    = - 
  

งบส ารอง 

   เงินกันส าหรับภารกิจตามความจ าเป็นตามเรํงดํวน  = - 

 รวมทั้งสิ้น   40 %      
 

2) จัดสรรส าหรับคุณภาพการเรียนการสอน  60 %   = 1,252,329  บาท ดังนี้ 
 โครงการปรับความรู๎พ้ืนฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4   = 5,000 
 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-Net และ TCAS    = 50,000 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    = 3,000 
 โครงการแขํงขันทักษะวิชาการ     = 250,000 
 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    = 309,829 
 โครงการแนะแนวสัญจร      = 8,000 
 โครงการเปิดบ๎านวิชาการ      = 35,000 
 โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน     = 10,000 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห๎องสมุดฯ    = 40,000 
 โครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียนศรีชมภูวิทยา   = 10,000 
 โครงการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณฯ์ ธนาคารโรงเรียน   = 3,000 
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  = 5,000 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ฯ (Coaching Teams)  = 5,000 
 โครงการเพชรชมภู สํงเสริมคนเกํง คนดี คนมีปัญญา   = 20,000 
 โครงการคลินิกคิดไบร์ท (KidBright Clinic)    = 10,000 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  = 20,000 
 โครงการวันสุนทรภูํและวันภาษาไทย    = 20,000 
 โครงการวันคริสต์มาส      = 10,000 
 โครงการคํายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ    = 15,000 
 โครงการการพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ  = 30,000 
 โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน(โรงเรียนวิถีพุทธ)  = 1,500 
 โครงการสํงเสริมศักยภาพด๎านดนตรี    = 20,000 
 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ด๎านทัศนศิลป์   = 5,000 
 โครงการหลักสูตรอบรมซํอมและประกอบคอมพิวเตอร์  = 5,000 
 โครงการสํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านการงานอาชีพฯ   = 5,000 
 โครงการคํายรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    = 10,000 
 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์     = 20,000 
 โครงการสํงเสริมพัฒนางานเกษตรในโรงเรียน   = 10,000 
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 โครงการสร๎างโรงเรือนเพาะช าต๎นไม๎    = 5,000 
 โครงการทักษะการแปรรูปและการถนอมอาหาร   = 10,000 
 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู๎ปกครองนักเรียน   = 20,000 
 โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ     = 10,000 
 โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยในโรงเรียน    = 5,000 
 โครงการธนาคารขยะโรงเรียนศรีชมภูวิทยา    = 5,000 
 โครงการโกโก๎สานฝันสร๎างอาชีพศตวรรษท่ี 21   = 2,000 
 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์     = 60,000 
 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  = 200,000 
    รวมเงิน  60 %    = 1,252,329 
 
2. ประเภทเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
 2.1 หนังสือเรียน (จัดซื้อให๎นักเรียนทุกคนทุกกลุํมสาระการเรียน) 
  - ยกมาจากปีงบประมาณ 2562 ( 30 ก.ย. 62 )   = - 
  - นร. ม.1      115 × 764 = 87,860 
  - นร ม.2      113  × 877 = 99,101 
  - นร. ม.3       105 × 949 = 99,645 
  - นร. ม.4   87 × 1,318 = 114,666 
  - นร. ม.5   80 × 1,263 = 101,040 
  - นร. ม.6   73 × 1,109 = 80,957 
   รวมนักเรียน   573  คน    รวมเงิน     583,269 
 

 2.2 เครื่องแบบนักเรียน (จัดให๎นักเรียนทุกคนๆละ 2 ชุด/ปีการศึกษา) 
  - ยกมาจากปีงบประมาณ 2562 ( 30 ก.ย. 62 )  = - 
  - จ านวนนักเรียน  ม.1- ม.3  333 × 450 = 149,850 
  - จ านวนนักเรียน ม.4 – ม.6  240 × 500 = 120,000 
   รวมนักเรียน   573  คน    รวมเงิน  269,850 
  

 2.3 อุปกรณ์การเรียน (ค านวณ 2 ภาคเรียน) 
  - ยกมาจากปีงบประมาณ 2562 ( 30 ก.ย. 62 ) = - 

  - จ านวนนักเรียน  ม.1- ม.3  333 × 420 = 139,860 

  - จ านวนนักเรียน ม.4 – ม.6  240 × 460 = 110,400 
   รวมนักเรียน   573  คน    รวมเงิน  250,260 
 

 2.4 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ค านวณ 2 ภาคเรียน) 
  - ยกมาจากปีงบประมาณ 2562 ( 30 ก.ย. 62 ) = 31,738 
  - จ านวนนักเรียน  ม.1- ม.3  333 × 880 = 293,040 
  - จ านวนนักเรียน ม.4 – ม.6  240 × 950 = 228,000 

   รวมนักเรียน   573  คน    รวมเงิน  552,778  
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สรุป นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง 2551 583,269 จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 
2 เครื่องแบบนักเรียน 269,850 จํายเงินให๎ นร. ซื้อคนละ 2 ชุด/ปี 
3 อุปกรณ์การเรียน  250,260 จํายเงินให๎ นร. ซื้อภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 552,778 จัดท าแผน/โครงการ 1 โครงการ 
 1. กิจกรรมวิชาการ                          288,778 

- สนับสนุนการจัดการเรียนฯ             31,778 

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฯ                12,000 

- แขํงขันกีฬาภายในฯ                  50,000 

- แขํงขนักีฬาภายนอกฯ              100,000 

- สํงเสริมการเลํนกีฬาฯ                10,000 
- ลูกเสือ-เนตรนารี                      50,000 

- ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์                     5,000 

- ศต.21                                  15,000 

- ลดเวลาเรียนฯ                        15,000 

 มี 4 กิจกรรม 

 2. กิจกรรมคุณธรรม                        106,000 
- สํงเสริมคุณธรรมฯ                      5,000 
- รณรงค์ปูองกันยาเสพติด              3,000 
- ตรวจสารเสพติดฯ                     10,000 
- ระบบดูแลชํวยเหลือฯ                15,000 

- วันส าคัญของชาติ                     20,000 
- เจี่ยนโถวฝูาพาสร๎างรายได๎            5,000 
- ขับข่ีปลอดภัยวัยฯ                      2,000 
- วันไหว๎ครู                                8,000 
- คํายคุณธรรม                          20,000 
- เสริมสร๎างประชาธิปไตยฯ             8,000 
- สานสัมพนัธ์วันขึ้นปีใหมํ              10,000 

  

 3. ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎               58,000   

 4. บริการสารสนเทศ/ICT            100,000   
 5. การจัดการเรียนฯ(COVID-19)        20,000   

รวมทั้งสิ้น 1,656,157  

 

3. ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 ( นักเรียนยากจนที่ผํานการคัดกรอง   164  คน ข๎อมูล ณ 10 พ.ย. 62 ) 
  - ยกมาจากปีงบประมาณ 2562 ( 30 ก.ย. 62 )   =        - บาท 
  - จ านวนนักเรียน  ม.1- ม.3  164 × 1500 × 2  =   492,000 บาท 
      รวม   492,000      บาท 
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 โรงเรียนจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนตามข๎อมูล DMC (10 พฤศจิกายน 2562 ) เฉพาะ
นักเรียนยากจนจากการคัดกรอง โดยการส ารวจความต๎องการดังนี้คือ เสื้อผ๎า/เครื่องแตํงกาย ความต๎องการคํา
พาหนะในการเดินทางไป-กลับระหวํางบ๎าน-โรงเรียน และคําอาหารกลางวัน และความจ าเป็นตํอการด ารงชีพอ่ืนๆ 
ตามความต๎องการนักเรียน 
 
 

4. ประเภทรายได้สถานศึกษา  รายได๎สถานศึกษา  ยกมาปีงบประมาณ  2562  ดังนี้ 
 -รายได๎อ่ืนๆ (คําเชําที่จ าหนํายอาหาร)     =   100,000     บาท 
 -รายได๎สถานศึกษาจากการบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์จัดท าปูายชื่อโรงเรียน = -             บาท 

 -รายได๎จากการเรียกเก็บเงินผู๎ปกครองส าหรับนักเรียน EP    = -             บาท 

 -จัดสรรเงินรายได๎สถานศึกษาเป็นงบคําใช๎จํายในการจัดจ๎างบุคลากร  9,140×2×12 = 219,360 บาท 

 -อ่ืนๆ                                                                                       =  -    บาท 

      รวม                           100,000     บาท 

หมายเหตุ 1. แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
    พ้ืนฐาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ( เอกสารอ๎างอิงคือรายงานการประชุมกรรมการฯ) 
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โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน 
1 ปรับความรู๎พ้ืนฐาน

นักเรียน 
เชิงปริมาณ  จ านวน  250  คน  ดังนี้ 
  1. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน 120 คน 
  2. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  80 คน 
  3. วิทยากรพ่ีเลี้ยงมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข๎ารํวม
โครงการ 40  คน 
เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะ/กระบวนการและเทคนิควิธีการ
เรียนในโรงเรียนและเพ่ือนในระดับชั้น 
เดียวกันและความสัมพันธ์ระหวํางพ่ีน๎องรํวมสถาบัน 
  2.  นักเรียนได๎ฝึกการท างานรํวมกัน พ่ึงพาอาศัยกันและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
  4.  นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการ
เรียนในห๎องเรียนและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  5.  เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักคิดและมีความคิดสร๎างสรรค์
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ตํอ 
ตนเองและสังคม 

นายณัฐพงษ์ 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

2 ยกผลสัมฤทธิ์ O-Net 
และ TCAS 

เชิงปริมาณ   
1) ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยาจ านวน  16 คน 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จ านวน 223  คน 
เชิงคุณภาพ  
1) นักเรียนรู๎จักเทคนิค วิธีการในการท าข๎อสอบ  
O-net และ GAT เชื่อมโยง 
2)  ทราบข๎อมูล จุดเดํน จุดด๎อยของผู๎เรียน แล๎วน ามา
แก๎ไขตามข๎อบกพรํองของผู๎เรียน 
3)  ผู๎เรียนได๎รู๎จักพ้ืนฐานความรู๎ตนเองและเรียนรู๎วิธี
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางแท๎จริง 

นายณัฐพงษ์ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

3 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนและชุมชนรํวมกันปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  
   -  มีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
เชิงคุณภาพ 
  - ได๎หลักสูตรสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
  - ได๎หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 

นายอนวัช 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 
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4 แขํงขันทักษะวิชาการ ด้านปริมาณ 

  1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ด้านคุณภาพ 
  2.1 นักเรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์จริงจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 
  2.2 นักเรียนมีความเสียสละและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีความสุข 
  2.3 นักเรียนมีความสามัคคี และการท างานรํวมกันเป็น
หมูํคณะ 

นางสาวนริศรา 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ)  

5 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ      
  1. ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน  38  คน   
  2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน 582 คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
และมีการวัดผลและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียน 
  2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพของตนเอง 

นางสาวอรพรรณ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

6 กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

ด้านปริมาณ 
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก
คนได๎รับการพัฒนาศักยภาพองค์รวมของความเป็นมนุษย์
ให๎ครบทุกด๎าน  
ด้านคุณภาพ  
  1)  นักเรียนทุกคนผํานเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
  2)  นักเรียนร๎อยละ  80  มีความพึงพอใจตํอการจัด
กิจกรรมที่เรียน 

นายสมยงค์ 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

7 แนะแนวสัญจร ด้านปริมาณ 
  1. ให๎ข๎อมูลด๎านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎แกํ
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ผู๎ที่สนใจภายในท๎องถิ่นและ
พ้ืนที่ใกล๎เคียง 
  2. ออกแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการครบ
ทุกโรงเรียน  
  3. จ านวนนักเรียนที่เข๎าศึกษาตํอระดับมัธยมศึกษามี
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความสนใจศึกษาตํอทางด๎านสายสามัญมาก
ขึ้น 

นางสาวณัฐนันท์ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

8 เปิดบ๎านวิชาการ เชิงปริมาณ 
  1. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาให๎นักเรียนโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการอยํางทั่วถึงร๎อยละ 92 

นางสาวอรพรรณ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 
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  2.  มีการสํงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หนํวยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาทุกครั้งและตลอดปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
  1. การประสานความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครอง ชุมชน 
ศิษย์เกําองค์กรอ่ืนๆ อยํางเหมาะสม และทั่วถึงในการ
พัฒนาการศึกษา 
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข๎องอยํางมีคุณภาพ 
  3. ครูและนักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของตนเองอยํางภาคภูมิใจ 

9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 

ด้านปริมาณ 
  1.  ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครองและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวม
โครงการ  ร๎อยละ  100   
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนศรี
ชมภูวิทยา เข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีความรักและศรัทธาในสถาบันการศึกษา 
  2.  นักเรียนเกิดความตระหนักและส านึกท่ีดีตํอครู และ
โรงเรียน 

3.  ครู นักเรียน และผู๎ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีตํอ
กัน 
  4.  นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต 

นางสาวสุภารัตน์ 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

10 สํงเสริมนิสัยรักการ
อําน 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ได๎รับการประเมินมีนิสัยรักการอําน 
  2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ใช๎บริการห๎องสมุดในการค๎นคว๎าหาความรู๎ 
  3. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม
ในโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน  
เชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
มีนิสัยรักการอําน 
  2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

นางสาวนันทนิจ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 
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ใช๎บริการห๎องสมุดในการค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ตามเกณฑ์ที่
ก าหนf 
  3. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย 

11 ปรับปรุงและพัฒนา
ห๎องสมุดโรงเรียนมี
ชีวิตในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ       
  1. ซ้ือชั้นวางหนังสือเคลื่อนที่ 
  2. ซื้อผ๎าตํวน เพ่ือน ามาใช๎ในการตกแตํงห๎องสมุด 
  3. ซื้อโต๏ะอํานหนังสือ 
  4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการลงทะเบียนหนังสือใหมํ 
  5. จัดซํอมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
  6. จัดท าปูายไวนิลเพ่ือตกแตํงห๎องสมุด 
เชิงคุณภาพ    
  1. ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นห๎องสมุดมีชีวิตมีคุณสมบัติครบ
ห๎องสมุด 3 ดี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  2. มีบรรยากาศในห๎องสมุดเอ้ือตํอการศึกษาค๎นคว๎า 

นางกนกวรรณ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

12 พฤกษศาสตร์
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
   1. จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์พืชท๎องถิ่นที่มีอยูํใน
โรงเรียนอยํางน๎อยร๎อยละ 80 
   2. จัดหาพืชหายากพืชท๎องถิ่นปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียน
อยํางน๎อย 50 ชนิด 
   3. จัดท าปูายทะเบียนพันธุ์ไม๎ให๎ครบทุกต๎น 
   4. จัดท าจุลสารเอกสารสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ออกอยํางน๎อยเดือนละ 1 ฉบับ 
เชิงคุณภาพ 
   1. จัดท าสารานุกรมปุาในโรงเรียนหรือจัดท าทะเบียน
พรรณพืชในโรงเรียน 
   2. สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแกํ
บุคลากรในโรงเรียน 

นางสาวนริศรา 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

13 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
เพ่ือใช๎ในกิจกรรมของ
ธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน 

ด้านเชิงปริมาณ  
  1.1 ร๎อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เข๎ารํวม
โครงการธนาคารโรงเรียน  
  1.2 ร๎อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ใน
ปีการศึกษา 2562 มีวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการกิจกรรม
สร๎างสรรค์งานกับการออม จัดกิจกรรม คือ 1. กิจกรรม
สร๎างสรรค์งานกับการออม 2. สัปดาห์รักการออม 3.
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) 
  1.3 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการท างาน

นางสาวปวีฐ์รนุช 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 
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อยํางมีขั้นตอน ได๎รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน  
ด้านคุณภาพ   
  2.1 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ทุกคนมีนิสัยรักการ
ประหยัดอดออม รู๎จักการใช๎จํายเงิน  
  2.2  นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด๎านการเงิน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน ชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสมกับวัย  
  2.3 นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหาร การบริการ และการท างานอยํางมีข้ันตอน ได๎รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคาร
โรงเรียน 

14 วันสุนทรภูํและวัน
ภาษาไทย 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของวิชา
ภาษาไทย ร๎อยละ 100 
- นักเรียนได๎ความรู๎และเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ100 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนทราบประวัติและความเป็นมาของวันภาษาไทย 
- นักเรียนมีโอกาสใช๎ความสามารถของตนเองตามความ
ถนัด 
- นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมโดยพร๎อมเพียงกัน 

นางสาวธนาพร 
(กลุํมสาระฯ) 

15 วันคริสต์มาส เชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนและครูทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางทั่วถึง 

นางสาวปวีฐ์รนุช 
(กลุํมสาระฯ) 

16 คํายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนตามแนว
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและทักษะ
ชีวิต การเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
การเป็นพลเมืองโลก
อยํางยั่งยืน 

ด้านปริมาณ    
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ที่มีความสนใจ รวม
ทั้งสิ้น 60 คน  
ด้านคุณภาพ  
  2.1.  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจใน
ความสามารถของนักเรียนการใช๎ภาษาอังกฤษในการคิด
วิเคราะห์อยํางมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ 
  2.3.  เพ่ือเสริมสร๎างเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษ  
ให๎มีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
อยํางมีเหตุมีผล 
  2.4.  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถ 
ความคิดสร๎างสรรค์ และแสดงออกซ่ึงความเห็นที่แตกตําง
และยอบรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นบนพ้ืนฐานของ
ข๎อเท็จจริงแลความเป็นเห็นและผล 

นางสาวปวีฐ์รนุช 
(กลุํมสาระฯ) 
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  2.5.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

17 การพัฒนากลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคม
ศึกษาฯ 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน คณะครู-อาจารย์ ร๎อยละ 100 เข๎ารํวม
โครงการ   
เชิงคุณภาพ 
  1. ผู๎เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร๎อยละ 90 มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถน าหลัก 
ธรรมะไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  2. ผู๎เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร๎อยละ 90 มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ   
เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถน าหลักธรรมไป
แก๎ปัญหาในชีวิต ในครอบครัวและสังคม 
  3. ผู๎เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร๎อยละ 90  มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามนโยบายของ   โรงเรียน  รู๎
หลักธรรมและใกล๎ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้นเพ่ือที่จะได๎
เกรงกลัวตํอการท าบาป 
  4. ผู๎เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร๎อยละ 90 มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
  5. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะวิชาสังคม
ศึกษา และมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาสังคมศึกษา 

นายสมยงค์ 
(กลุํมสาระฯ) 

18 สํงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(โรงเรียนวิถีพุทธ) 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมตํางๆ 
  2. นักเรียนทุกคนได๎พัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 
ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการเข๎า
คํายคุณธรรม 
  3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร๎อยละ 90 ปฏิบัติ
ตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ และน าวิถีพุทธมาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต  
เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีการด าเนินงานวิถีพุทธภายในสถานศึกษา
อยํางเป็นระบบ 
  2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. การพัฒนาผู๎เรียนเกิดข้ึนชัดเจนเป็นที่ยอมรับและชื่น
ชมของครู ผู๎ปกครอง และชุมชน 

นางสาวทองม๎วน, 
นางบุษบา 

(กลุํมสาระฯ) 

19 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ เชิงปริมาณ นายชาญชัย  
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เรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะดนตรี 

-  โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิต 
-  โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ด๎านวิชาดนตรีและวงโยธวาทิต
ให๎กับนักเรียนตั้งแตํระดับชั้น ม.1-6 
-  นักเรียนมีเครื่องดนตรีพร๎อมที่จะน าวงโยธวาทิตเข๎ารํวม
กิจกรรมของชุมชนและกิจกรรรมหน๎าเสาธงของโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความพร๎อมในการเข๎ารํวมกิจกรรม  
-  โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิตของโรงเรียน           
-  โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ด๎านดนตรีและวงดุริยางค์ให๎กับ
นักเรียน 
- นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะความรู๎  ความสามารถ และ
มีความคิดสร๎างสรรค์ในการสร๎างผลงานทางศิลปะดนตรี-
นาฏศิลป์ 

(กลุํมสาระฯ) 

20 พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ด๎านทัศนศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
  - กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะได๎มีสื่อที่ใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
  - นักเรียนมีความสามารถด๎านศิลปะและได๎เข๎ารํวม
แขํงขันกิจกรรมศิลปะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
  - ครูสิลปะได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและมีสื่อใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได๎
ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ารํวมฝึกให๎นักเรียนได๎ความรู๎และมี
ทักษะในด๎านศิลปะ และเกิดความรักในงาน
ศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตนเอง รวมทั้งได๎พัฒนาฝีมือ
ด๎านงานศิลปะโดยเข๎ารํวมเข๎ารํวมการแขํงขันกิจกรรม
ศิลปะตํางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

นางวชิราณี 
(กลุํมสาระฯ) 

21 หลักสูตรอบรมซํอม
และประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

ด้านปริมาณ 
  1.1 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน 20 คน 
ด้านคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนสามารถดูแลและซํอมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได๎ 

นางสาวจิรารัตน์  
(กลุํมสาระฯ) 

22 สํงเสริมอัจฉริยภาพ
ด๎านการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ด้านปริมาณ 
  1. ไมํจ ากัดจ านวนนักเรียน โดยสมัครเข๎ารํวมการแขํงขัน
เป็นทีม แบํงเป็นกิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหา ทีมละ 2 
คน และกิจกรรมการแขํงขันทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ ทีม
ละ 2 คน 
ด้านคุณภาพ 

นางสาวจิรารัตน์  
(กลุํมสาระฯ) 
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  1. นักเรียนมีความรู๎ในเนื้อหาวิชาในกลุํมการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
  2. นักเรียนมีทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ 

23 คํายรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ด้านปริมาณ 
  - ครูและนักเรียนเข๎ารํวมโครงการจ านวน  80 คน 
ด้านคุณภาพ      
  1. ครู – นักเรียนเกิดความรักหวงแหนและผูกผันกับ
ธรรมชาติมากขึ้น 
  2. ครู – นักเรียนชํวยกันอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ปุาและ
ปุาไม๎ด๎วยความบริสุทธิ์ใจ 
  3. ครู – นักเรียนตระหนักถึงคุณคําของธรรมชาติ 
  4. การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

นางสาวนริศรา 
(กลุํมสาระฯ) 

24 สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
  - ครู- บุคลากรโรงเรียน   นักเรียนเข๎ารํวมโครงการ  
ร๎อยละ  100 
ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึง
ความสามารถ  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  รวมทั้งความคิดสร๎างสรรค์  ผลิตผลอัน
เกิดจากแนวความคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสูํการน าไปใช๎ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

นางสาวนริศรา 
(กลุํมสาระฯ) 

25 สํงเสริมพัฒนางาน
เกษตรในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเกษตร  ได๎ฝึกประสบการณ์
ดูแลใสํปุ๋ยต๎นปาล์มน้ ามัน ดูแลต๎นมะนาวฝึกเลี้ยงไส๎เดือน
ดิน ท าปุ๋ยหมัก และอ่ืนๆ ในสํวนที่ตนรับผิดชอบ คิดเป็น
ร๎อยละ  100 
ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนเข๎าใจและอธิบายวิธีการดูแล ใสํปุ๋ยปาล์ม
น้ ามัน การดูแลต๎นมะนาว ต๎นอัญชัน การเลี้ยงไส๎เดือนดิน 
การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าหมัก และกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง
กับการเกษตร 
  2. นักเรียนสามารถใสํปุ๋ยปาล์มน้ ามัน การดูแลต๎น
มะนาว ต๎นอัญชัน การเลี้ยงไส๎เดือนดิน การท าปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยน้ าหมัก และกิจกรรมอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข๎องกับการเกษตร 
  3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอไปได๎ 

นางสาวนรวีร ์
( กลุํมสาระฯ) 
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26 ทักษะการแปรรูป

และถนอมอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคหกรรม ได๎ฝึกประสบการณ์
การแปรรูปและถนอมอาหารตามหลักโภชนาการ ในสํวน
ที่ตนรับผิดชอบ คิดเป็นร๎อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนเข๎าใจและอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและ
ถนอมอาหารได๎อยํางเหมาะสม 
2. นักเรียนสามารถแปรรูปและถนอมอาหารได๎อยําง
เหมาะสม 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย 
เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู๎ไปปรับใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอไปได๎ 

นางสาวเพ็ญพิชชา 
(กลุํมสาระฯ) 

27 สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นผู๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
จ านวนร๎อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นผู๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นผู๎ที่มีนิสัยอันดีงาม   
รับผิดชอบตํอหน๎าที่ 

นางสาววินัฏดา 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

28 รณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติด 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาทุกคนมีความรู๎ความ
เข๎าใจปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุ
ทะเลาะวิวาท 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนรู๎จักบทบาทหน๎าที่ของตนเอง สามารถด าเนิน
ชีวิตอยํางมีความสุข 

นายเศกศักดิ์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

29 ตรวจสารเสพติด
นักเรียนกลุํมเสี่ยง 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนปลอดสารเสพติดร๎อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจถึงโทษของสิ่งเสพติด และ
ไมํยุํงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

นายนราธิป 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

30 ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนคลินิกเสมา
รักษ์ 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและพัฒนา
ด๎านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล๎อมทางสังคม
อยํางทั่วถึง 
  2. นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาปูองกันแก๎ไข
ปัญหาทั้งด๎านการเรียนรู๎และความสามารถพิเศษ 

นายนราธิป 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 
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  3. นักเรียนร๎อยละ 80  ได๎รู๎รักตนเองสามารถปรับตัวมี
ทักษะทางด๎านสังคมและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  4.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการร๎อย
ละ75ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็น
คนดีคนเกํงและสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

31 วันส าคัญของชาติ ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประมาณ 582 คน รํวม
โครงการ 
ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย, ใฝุเรียนรู๎, อยูํอยํางพอเพียง, มุํงม่ันในการท างาน
รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะอยูํในระดับดี 

นายนราธิป 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

32 เจี่ยนโถวฝูาพาสร๎าง
รายได๎ 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนในโรงเรียนทุกคน ได๎รับบริการตัดผมในราคา
ที่ถูก 
  - นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได๎ 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีรายได๎ระหวํางเรียน 
  - นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
  - นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับจากโครงการนี้ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

นางสาว
เสาวลักษณ์ 

(กลุํมบริหารงาน
ทั่วไป) 

33 ขับข่ีปลอดภัยวัยรุํน
ยุคใหมํใสํใจกฎจราจร 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 565 คนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได๎อยํางถูกต๎อง  
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนเกิดจิตส านึกท่ีดีในการขับข่ียานพาหนะ
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได๎อยํางถูกต๎อง ขับข่ี
ยานพาหนะด๎วยความระมัดระวัง ไมํประมาท ปลอดภัย  

นายวรพงษ์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

34 โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 

ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
ได๎รับการดูแลและสํงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และสังคม 
ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียน คณะครู  บุคลากรในโรงเรียน  และ
ผู๎ปกครองที่เก่ียวข๎องและเข๎ารํวมโครงการและเห็น
ความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ 

นางวชิราณี 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 
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2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เก่ียวกับสุขภาพดีขึ้น 
3. นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับจากโครงการนี้ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

35 อาหารสะอาด
ปลอดภัยในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
  1. จ านวนรายการอาหารที่ผํานเกณฑ์การตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร   ร๎อยละ 100 
  2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมให๎ความรู๎และพฤติกรรม
ด๎านการรับประทานอาหาร ร๎อยละ100 
  3. อัตราความเข๎าใจหลักการเลือกซ้ืออาหารที่สะอาด
ปราศจากสารปนเปื้อนของนักเรียน ร๎อยละ 80    
ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนได๎รับประทานอาหารสะอาดปราศจากสาร
ปนเปื้อนและได๎รับความรู๎และปรับพฤติกรรมด๎านการ
รับประทานอาหารที่ถูกต๎อง 
  - คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได๎รับประทานอาหาร
สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน 

นางวชิราณี 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

36 แขํงขันกีฬาภายใน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ด้านปริมาณ 
   -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ๎าหน๎าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช๎ทักษะในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ 
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ หํางไกลจากยาเสพติด 

นายวีระ 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

37 แขํงขันกีฬาภายนอก
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ด้านปริมาณ 
   -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ๎าหน๎าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช๎ทักษะในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ 
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ หํางไกลจากยาเสพติด 

นายวีระ 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

38 วันไหว๎ครู ด้านปริมาณ 
  - มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 100% ของจ านวนนักเรียน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยาทั้งหมด 582 คน 
ด้านคุณภาพ 
  - ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความกตัญญูกตเวที ตํอผู๎มีพระคุณ
และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีสืบทอดกันมา
ยาวนาน 

นางสาวไอศวรรย์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

39 ธนาคารขยะโรงเรียน
ศรีชมภูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน 846 คน รู๎รักษ์
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน โดยการบริหารจัดการ ขยะ
สิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพ  

นางสาวไอศวรรย์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 
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เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา รู๎จักวิธีการการจัดการ
ขยะในโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

40 คํายคุณธรรม เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนสํวนใหญํมีวินัย มีความรับผิดชอบแบะปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนา          ที่ตนนับถือ 
  - นักเรียนสํวนใหญํมีความซื่อสัตย์สุจริต 
  - นักเรียนสํวนใหญํมีความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 
  - นักเรยีนสํวนใหญํมีความเมตตากรุณา มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละเพ่ือสํวนรวม 
  - นักเรียนสํวนใหญํประพฤติตนและหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมาสามารถปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัย มีความ
รับผิดชอบแบะปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของ
ศาสนาทีต่นนับถือได๎อยํางถูกต๎อง 
  - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ได๎เป็นอยํางดี 
  - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความกตัญญูกตเวที
ตํอผู๎มีพระคุณได๎อยํางเหมาะสม 
  - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มีความเมตตากรุณา 
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละเพ่ือสํวนรวมได๎เป็น
อยํางดี 
  - นักเรียนสามารถประพฤติตนและหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพสุจริตที่ตนสนใจได๎อยํางเหมาะสม 

นายวิทวัส 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

41 โกโก๎สานฝันสร๎าง
อาชีพศตวรรษที่ 21 

ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาศตวรรษท่ี 21 ได๎ฝึก
ประสบการณ์ปลูก ดูแล รดน้ า ใสํปุ๋ยต๎น ก าจัด ศัตรูพืชต๎น
โกโก๎ ในสํวนที่ตนรับผิดชอบคิดเป็นร๎อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนเข๎าใจและอธิบายวิธีปลูก การดูแล รดน้ าใสํ
ปุ๋ย การดูแลปูองกันก าจัดศัตรูพืชของต๎นโกโก๎ 
  2. นักเรียนสามารถปลูก การดูแล รดน้ าใสํปุ๋ย การดูแล
ปูองกันก าจัดศัตรูพืชของต๎นโกโก๎ได๎อยํางเหมาะสม 
  3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู๎ไปปรับใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอไปได๎ 

นายเศกศักดิ์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

42 พัฒนาปรับปรุง
ซํอมแซม ระบบ ICT 

ด้านปริมาณ 
  - มีคอมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีพร๎อมใช๎งานได๎ 

ครูชาตรี 
(กลุํมบริหารงาน
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และมีระบบอินเตอร์เน็ตไร๎สายความเร็วสูง ที่เพียงพอตํอ
ความต๎องการใช๎งาน 
ด้านคุณภาพ 
 - มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานใน
การให๎บริการอินเตอร์เน็ตไร๎สายความเร็วสูง 

ทั่วไป)  

43 พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประมาณ 582 คน 
ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง ส าหรับจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบตํางๆให๎มีประสิทธิภาพ 
  2. โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให๎บริการด๎าน
โสตทัศนูปกรณ์ 

ครชูาตรี 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

44 ควบคุมเฝูาระวัง
ปูองกันโรคโควิด-19 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงประชาชน
ผู๎มาติดตํอราชการมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโรคและ
การปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ร๎อยละ 
100 
2. ท าการตรวจคัดกรองโรคและเฝูาระวังควบคุมการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19) ร๎อยละ 100 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ร๎อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงประชาชน
ผู๎มาติดตํอราชการมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโรคและ
การปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)  
2. ท าการตรวจคัดกรองโรคและเฝูาระวังควบคุมการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19) ได๎อยํางทั่วถึง 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)  

ครูวชิราณี 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
1 จัดหาวัสดุส านักงาน ด้านปริมาณ 

  1. จัดหาวัสดุส านักงานตามความต๎องการของครูทั้ง 4 
ฝุาย 
  2. ครูและบุคลากรทุกคนได๎ใช๎วัสดุส านักงานท่ีจัดหามา
อยํางเพียงพอ 
ด้านคุณภาพ 
  - โรงเรียนด าเนินการจัดท าเอกสารเป็นระบบและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

นางสาวสายใจ 
(กลุํมบริหาร
งบประมาณ) 

2 พัฒนาระบบประกัน เชิงปริมาณ นางสาวอรพรรณ 
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คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

  1.1  ผู๎บริหาร  ครูสอนและเจ๎าหน๎าที่ของโรงเรียนศรี
ชมภูวิทยา ที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 41 คน 
  1.2  นักเรียนของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ที่เข๎ารํวม
โครงการ  จ านวน  120  คน 
  1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่เข๎ารํวม
โครงการ  จ านวน  9  คน 
เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ  ซึ่ง
จัดท าขึ้นตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2553 
  2.2  มีความพร๎อมตํอการประเมินคุณภาพภายในโดยต๎น
สังกัดและประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.   
  2.3  มีระบบผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายใน
อยํางตํอเนื่อง  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพของโรงเรียน 

(กลุํมบริหารงาน
วิชาการ) 

3 เสริมสร๎าง
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาทุกคนมีความรู๎ความ
เข๎าใจและมีประสบการณ์พร๎อมทั้งมีสํวนรํวมในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เชิงคุณภาพ  
  - นักเรียนรู๎จักบทบาทหน๎าที่ของตนเอง ยอมรับฟังเสียง
สํวนมาก นักเรียนได๎รับการเลือกตั้งตามกระบวนการ
เลือกตั้งตามรูปแบบประชาธิปไตย ได๎เป็นประธาน
นักเรียน และประกาศแตํงตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการ
นักเรียน ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

นางสาววินัฏดา 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป)  

4 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนศรี
ชมภูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข๎ารํวม
โครงการ 41 คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎และประสบการณ์ใหมํๆเพ่ิมขึ้น 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมี
เทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทางการศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีขวัญและก าลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมี
ความรักสามัคคีกันในการปฏิบัติงานสถานศึกษามีคุณภาพ
และเป็นมาตรฐาน 

นางสาวธนาพร 
(กลุํมบริหารงาน

บุคคล) 

5 พัฒนาคุณภาพการ ด้านปริมาณ นายอนวัช 
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เรียนรู๎ของนักเรียน
โดยใช๎ระบบการ
ชี้แนะและการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Coaching 
Teams) 

  - คณะครูได๎พัมนากระบวนการเรียนรู๎ทุกคนจ านวน 36 
คน 
  - ได๎ชั่วโมง PLC 
ด้านคุณภาพ 
  - ได๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 

 (กลุํมบริหารงาน
วิชาการ) 

6 พัฒนาอาคารสถานที่ ด้านปริมาณ 
  1. สภาพแวดล๎อมภายโนโรงเรียนสะอาด  รํมรื่น  
สวยงาม  มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎ 
  2. อาคารเรียน  อาคารประกอบตํางๆ  อยูํในสภาพดี  
ปลอดภัยและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนอยําง
มีประสิทธิภาพ 
  3. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่สะอาด  สวยงาม  รํมรื่น  
เอ้ือตํอการเรียนการสอนสํงผลให๎ผู๎เรียนทุกคนเกิดเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห๎องมีคุณภาพ
พร๎อมใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นายจิรภัทร 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

7 สร๎างโรงเรือนเพาะช า
ต๎นไม๎ 

ด้านปริมาณ 
1. มีรงเรือนเพาะช าต๎นไม๎ในโรงเรียนขนาด  
กว๎าง x ยาว x สูง เทํากับ 3 x 6 x 2 จ านวน 1 โรงเรือน 
2. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเกษตร ได๎ฝึกประสบการณ์
การเพาะช าพืชในโรงเรือน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนเข๎าใจและอธิบายการเพาะช าพืชในโรงเรือนได๎ 
2. นักเรียนสามารถเพาะช าพืชในโรงเรือนได๎ 
3. นักเรียนสามารถน าความรู๎ด๎านการเพาะช าพืชใน
โรงเรือนไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอไป 

นางสาวนรวีร ์
(กลุํมสาระฯ) 

8 ทักษะการแปรรูป
และถนอมอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคหกรรม ได๎ฝึกประสบการณ์
การแปรรูปและถนอมอาหารตามหลักโภชนาการ ในสํวน
ที่ตนรับผิดชอบ คิดเป็นร๎อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนเข๎าใจและอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและ
ถนอมอาหารได๎อยํางเหมาะสม 

นางสาวเพ็ญพิชชา 
(กลุํมสาระฯ) 
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2. นักเรียนสามารถแปรรูปและถนอมอาหารได๎อยําง
เหมาะสม 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย 
เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู๎ไปปรับใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอไปได๎ 

กลยุทธ์ที่ 3   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1 ประชุมผู๎ปกครอง

นักเรียน 
ด้านปริมาณ 
  1. คณะครู เข๎ารํวมกิจกรรม  คิดเป็นร๎อยละ  100  
  2.  ผู๎ปกครองนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม  คิดเป็นร๎อยละ  
100  
ด้านคุณภาพ 
  1. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ได๎ทราบถึงความต๎องการที่
ผู๎ปกครองอยากให๎โรงเรียนด าเนินการเพื่อให๎เกิดผลดีกับ
บุตรหลานของตนเอง  
  2. ผู๎ปกรองกับครู โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดี 
  3. ครทูราบข๎อมูลเกี่ยวกับนักเรียนบางประการในการ
น าไปแก๎ไขปัญหา 
  4. โรงเรียนเครือขํายระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎
กว๎างขึ้น และแก๎ไขปัญหาตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  5. ครูได๎ทราบถึงเจตคติของผู๎ปกครองที่มีตํอครู โรงเรียน 
และนักเรียน 

นางสาววินัฏดา 
(กลุํมบริหารงาน

ทัว่ไป) 

2 ทัศนศึกษาและพา
นักเรียนไปแหลํง
เรียนรู๎ 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 582 คนมีคุณลักษณะที่
ดี มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ไขปัญหาได๎ถูกต๎อง
เหมาะสมและได๎เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองและได๎รับประสบการณ์ตรง เป็นคนดี เกํง และอยูํ
รํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล รู๎ทัน
เหตุการณ์เกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ 
แก๎ไขปัญหาได๎ถูกต๎องเหมาะสมและได๎เปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและได๎รับประสบการณ์ตรง เป็น
คนดี เกํง และอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข 

นางสาวไอศวรรย์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทัว่ไป) 

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
1 วันไหว๎ครู ด้านปริมาณ 

  - มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 100% ของจ านวนนักเรียน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยาทั้งหมด 582 คน 
ด้านคุณภาพ 

นางสาวไอศวรรย์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 
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  - ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความกตัญญูกตเวที ตํอผู๎มีพระคุณ
และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีสืบทอดกันมา
ยาวนาน 

2 ธนาคารขยะโรงเรียน
ศรีชมภูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน 846 คน รู๎รักษ์
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน โดยการบริหารจัดการ ขยะ
สิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา รู๎จักวิธีการการจัดการ
ขยะในโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นางสาวไอศวรรย์ 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

3 สานสัมพันธ์วันขึ้นปี
ใหมํ 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรม ร๎อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนเกิดความรัก  ความสามัคคี  และความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํตํอกัน   
  2. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของความสามัคคี  
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระบาท 
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชด ารัสไว๎ 

นายวิทวัส 
(กลุํมบริหารงาน

ทั่วไป) 

กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
1 เพชรชมภู สํงเสริมคน

เกํง คนดี คนมีปัญญา 
ด้านปริมาณ 
  1.1 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประมาณ 582 คน 
รํวมโครงการ 
ด้านคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนมีทักษะทางวิชาการที่ดีขึ้น 
  2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 

นางสาวสุภารัตน์ 
(กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

2 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  
  1. ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน  38  คน   
  2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ านวน 582คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
และมีการวัดผลและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียน 
  2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพของตนเอง 

นางสาวอรพรรณ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 

3 คลินิกคิดไบร์ท 
(KidBright Clinic) 

เชิงปรมิาณ 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีปัญหาด๎านการ
อําน การเขียน การคิดค านวณและทักษะภาษาอังกฤษ 
  2. ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาตํางประเทศ 
เชิงคุณภาพ 

นายณัฐพงษ์ 
 (กลุํมบริหารงาน

วิชาการ) 
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  1. นักเรียนกลุํมเปูาหมายมีความสามารถ ด๎านการอําน 
การเขียน การคิดค านวณและทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน
ร๎อยละ 80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้นร๎อยละ 80  

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
  1.1 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประมาณ 582 คน 
รํวมโครงการ 
  1.2  ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาเติมเต็มความรู๎ในด๎านการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ด้านคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 
  2.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.3  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2.4  ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นเพิ่มข้ึนร๎อยละ 5 จากปีการศึกษา 
2562 
  2.5  คะแนนโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ในปีการศึกษา 2563 

นางสาวสุภารัตน์ 
(กลุํมสาระฯ) 

5 พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ด๎านทัศนศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
  - กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะได๎มีสื่อที่ใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
  - นักเรียนมีความสามารถด๎านศิลปะและได๎เข๎ารํวม
แขํงขันกิจกรรมศิลปะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
  - ครูสิลปะได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและมีสื่อใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได๎
ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ารํวมฝึกให๎นักเรียนได๎ความรู๎และมี
ทักษะในด๎านศิลปะ และเกิดความรักในงาน
ศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตนเอง รวมทั้งได๎พัฒนาฝีมือ
ด๎านงานศิลปะโดยเข๎ารํวมเข๎ารํวมการแขํงขันกิจกรรม
ศิลปะตํางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

นางวชิราณี 
(กลุํมสาระฯ) 

6 พัฒนาและสํงเสริม
การเลํนกีฬาฟุตซอล 

ด้านปริมาณ   
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ๎าหน๎าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช๎ทักษะในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ 
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะหํางไกลจากยาเสพติด 

นายวีระ 
(กลุํมสาระฯ) 

7 พัฒนาและสํงเสริม ด้านปริมาณ   นายวีระ 
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การเลํนกีฬาเปตอง   -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ๎าหน๎าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช๎ทักษะในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ 
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ หํางไกลจากยาเสพติด 

(กลุํมสาระฯ)  

8 พัฒนาและสํงเสริม
การเลํนกีฬา
วอลเลย์บอล 

ด้านปริมาณ   
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ๎าหน๎าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช๎ทักษะในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ 
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ หํางไกลจากยาเสพติด 

นายวีระ 
(กลุํมสาระฯ) 

9 พัฒนาและสํงเสริม
การเลํนกีฬาเซปัก
ตะกร๎อ 

ด้านปริมาณ   
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ๎าหน๎าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช๎ทักษะในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ 
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ หํางไกลจากยาเสพติด 

นายวีระ 
(กลุํมสาระฯ) 
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ค าสั่งโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ที ่182 / 2562 

เรื่อง   แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
----------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.  2542 ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายและหลักการส าคัญใน 
การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   
ดังนั้นเพ่ือให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎ด าเนินไปอยํางมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 04006/2279   ลงวันที่  16  
ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช๎จํายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนคําใช๎จํายรายหัวจัดสรรให๎
สถานศึกษาเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียน 
  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จึงได๎มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 โดยมีการระดมความคิดเห็นข๎อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องเพ่ือรํวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2563  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา    ประกอบด๎วย 
 1.  นายพิทักษ์   สุระพร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
 2.  นายกิตต ิ  พรวุฒิพันธ์     ผู๎ทรงคุณวุฒิ         รองประธานกรรมการ 
 3.  นายทรงกรช   ทองค า     ผู๎ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ
 4.  นายสมยศ   บุตรนนท์     ผู๎ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ
 5.  นายสมชาย   ผํองแผ๎ว  ผู๎ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
 6.  นายเสนีย์   สุริยะ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
 7.  นายวิไลศักดิ์   แสนเทพ ผู๎ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
 8.  นายวรเชษฐ์   บาทชารี กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา            กรรมการ
 9.  นายปัญจา   แสงเพชร    กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา            กรรมการ 
 10. นายธงชัย   ค าภูจูม  กรรมการผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      กรรมการ 
 11. นางสมดี   พรมเมือง     กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง       กรรมการ 
12. นายพงษ์พิพัฒน์  แสงคง กรรมการผู๎แทนองค์กรชุมชน       กรรมการ 
13. นายภิรมย์  ปูองขวาพล กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา        กรรมการ                
14. นายปรีดา   โคตรสุโน กรรมการผู๎แทนครู        กรรมการ 
15. นายชวนะ   ทวีอุทิศ        ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา และขอ้แนะน าที่ถูกต้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
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2. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
1. นายชวนะ   ทวีอุทิศ           ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา       ประธานกรรมการ 
2. นายปรีดา   โคตรสุโน            ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการฯ            รองประธานกรรมการ 
3. นายคมสันต์   อันมาก  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
4. นางกนิษฐา  ผาสุทร  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ                กรรมการ 
5. นางสาวทองม๎วน  โยธชัย หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
6. นางสถาพร  สิมลา           หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ       กรรมการ 
7. นางสาวจริยา   ใสปัน         เจ๎าหน๎าที่ฝุายแผนงาน                กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกและเสนอแนวทางในการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการ  
     ปีการศึกษา 2563 

3. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ   ประกอบด๎วย 
3.1  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

1. นายปรีดา   โคตรสุโน  ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการฯ           รองประธานกรรมการ 
2. นายคมสันต์   อันมาก  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
3. นางกนิษฐา  ผาสุทร  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ                กรรมการ 
4. นางสาวทองม๎วน  โยธชัย  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
5. นางสถาพร  สิมลา  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ 

3.2  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. นางสาวจริยา  ใสปัน  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
2. นายณัฐพงษ์  แก๎วศรีสม     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
3. นางสาวนริศรา  โอชารส     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
4. นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 5. นางบุษบา  พัสดร      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สงัคมศึกษาฯ 
6. นายชาญชัย  คงสมบัติ  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
7. นายวีระ   คูณทอง  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3.3  เจ้าหน้าที่งานฝ่าย  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
1. นายชาตรี   พะยิ   ผู๎ชํวยกลุํมบริหารงานบุคคล   
2. นายชาญชัย   คงสมบัติ  ผู๎ชํวยกลุํมบริหารงานทั่วไป 
3. นางบุษบา   พัสดร   เจ๎าหน๎าที่งานวัดผลและประเมินผล 
4. นายจิรภัทร   จันทนาม  เจ๎าหน๎าที่งานอาคารสถานที่ 
5. นางสาวจิรารัตน์ เขื่อนสุวรรณ เจ๎าหน๎าที่งานวัดผลและประเมินผล 
6. นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ  เจ๎าหน๎าที่งานประกันคุณภาพภายใน 
7. นางสาวนรวีร์  ศรีเชียงสา    เจ๎าหน๎าที่งานฝุายบุคคล 
8. นางสาวนริศรา   โอชารส  เจ๎าหน๎าที่งานทุนการศึกษา 
9. นายณัฐพงษ์   แก๎วศรีสม  เจ๎าหน๎าที่งานวิชาการ 
10. นายสมยงค์   มุขไชยา  หัวหน๎างานพัฒนาผู๎เรียน 
11. นางสาวศิริญนา   แก๎วกํา  เจ๎าหน๎าที่งานบุคคล 
12. นายอนวัช  คงประเสริฐ  เจ๎าหน๎าที่งานหลักสูตร 
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13. นายนราธิป  ฮุยนอก  เจ๎าหน๎าที่งานกิจการนักเรียน 
14. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ เลขางานกลุํมบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์ เจ๎าหน๎าที่งานห๎องสมุด 
16. นางสาวสายใจ  นิตยวัน  หัวหน๎างานพัสดุ 

      17. นางสาวจริยา  ใสปัน  เจ๎าหน๎าที่ฝุายแผนงาน 
18. นางสาวสุภารัตน์  บุญอุดม เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี 
19. นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง เลขางานกลุํมบริหารงานวิชาการ 
20. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก๎ว  เจ๎าหน๎าที่งานอนามัยโรงเรียน 
21. นายวิทวัส  สาเกตุ  เจ๎าหน๎าที่งานประชาสัมพันธ์ 
22. นายวีระ   คูณทอง  เจ๎าหน๎าที่งานกิจการนักเรียน 
23. นางสาวนริศรา   วงศ์น้ าค า เจ๎าหน๎าที่งานพัสดุ 
24. นางสาวปวีฐ์รนุช   บุญสํง  เจ๎าหน๎าที่งานพัสดุ 
25. นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร เจ๎าหน๎าที่งานกิจการนักเรียน 
26. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์บึงกาฬ เจ๎าหน๎าที่งานกิจการนักเรียน 
27. นางสาวธนาพร  เพชรสมบัติ เจ๎าหน๎าที่งานบุคคล 
28. นางกนกวรรณ   ปูองขวาพล เจ๎าหน๎าที่งานห๎องสมุด 
29. นายเศกศักดิ์  สามา  เจ๎าหน๎าที่งานกิจการนักเรียน 
30. นายวรพงษ์  สุริยะ  เจ๎าหน๎าที่งานอาคารสถานที่ 
31. นายอุทิศ  ไกรยะแจํม  เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 

      มีหน้าที่  ร่วมกันวิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  จัดท าและส่ง
        โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้เสร็จทันภายใน  วัน เวลา ที่ก าหนด 

        4.  คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มเอกสาร    ประกอบด๎วย 
  1. นายปรีดา   โคตรสุโน            ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการฯ   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสายใจ  นิตยวัน หัวหน๎างานพัสดุ     กรรมการ 
  3. นางสาวสุภารัตน์  บุญอุดม เจ๎าหน๎าที่งานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
  4. นางสาวจริยา  ใสปัน  เจ๎าหน๎าที่ฝุายแผนงาน             กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารและตรวจสอบโครงการทุกฝ่ายให้ถูกต้อง และจัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อย 
   สวยงาม  
 
  ทั้งนี้  ให๎ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ  
  

สั่ง  ณ  วันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

( นายชวนะ   ทวีอุทิศ ) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  
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