
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2) 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

*********************************************************************** 
                 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องจากแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับนโยบายรัฐบาล นโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  โดยมุ่งการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาส สิทธิ ลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือการจัดท าแผนในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาสู่
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2 ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดการจ าแนกเป็นรายนโยบายและโครงการดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น  
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 



ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

   

1 ปรับความรู้พ้ืนฐาน
นักเรียน 

เชิงปริมาณ  จ านวน  250  คน  ดังนี้ 
  1. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน 120 คน 
  2. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  80 คน 
  3. วิทยากรพี่เลี้ยงมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 40  คน 
เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะ/กระบวนการและเทคนิควิธีการ
เรียนในโรงเรียนและเพ่ือนในระดับชั้น 
เดียวกันและความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องร่วมสถาบัน 
  2.  นักเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยกันและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  4.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  5.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคม 
 

ยังไม่ด าเนินการ √   -  



2 ยกผลสัมฤทธิ์ O-Net 
และ TCAS 

เชิงปริมาณ   
1) ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยาจ านวน  16 คน 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จ านวน 223  คน 
เชิงคุณภาพ  
1) นักเรียนรู้จักเทคนิค วิธีการในการท าข้อสอบ  
O-net และ GAT เชื่อมโยง 
2)  ทราบข้อมูล จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน แล้วน ามา
แก้ไขตามข้อบกพร่องของผู้เรียน 
3)  ผู้เรียนได้รู้จักพ้ืนฐานความรู้ตนเองและเรียนรู้วิธี
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง 

ด าเนินการแล้ว  √  8,000 บาท -  

3 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนและชุมชนร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  
   -  มีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
  - ได้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  - ได้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ยังไม่ด าเนินการ √   -  

4 แข่งขันทักษะวิชาการ ด้านปริมาณ 
  1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ด้านคุณภาพ 
  2.1 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 นักเรียนมีความเสียสละและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

ด าเนินการแล้ว √  216,517 
บาท 

10,662 บาท  



  2.3 นักเรียนมีความสามัคคี และการท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 

5 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ      
1. ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน  38  คน   
2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน 582 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพของตนเอง 

ด าเนินการแล้ว √  13,530 บาท 287,020 
บาท 

 

6 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก

คนได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์รวมของความเป็นมนุษย์
ให้ครบทุกด้าน  
ด้านคุณภาพ  
1)  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
2)  นักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมที่เรียน 

ด าเนินการแล้ว  √ 45,988 บาท 27,000 บาท  

7 แนะแนวสัญจร ด้านปริมาณ 
  1. ให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้แก่
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ผู้ที่สนใจภายในท้องถิ่นและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
  2. ออกแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการครบ
ทุกโรงเรียน  

ด าเนินการแล้ว √  15,000 บาท -  



  3. จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษามี
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความสนใจศึกษาต่อทางด้านสายสามัญมาก
ขึ้น 

8 เปิดบ้านวิชาการ เชิงปริมาณ 
  1. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึงร้อยละ 92 
  2.  มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาทุกครั้งและตลอดปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
  1. การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
ศิษย์เก่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม และทั่วถึงในการ
พัฒนาการศึกษา 
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องอย่างมีคุณภาพ 
  3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของตนเองอย่างภาคภูมิใจ 

ด าเนินการแล้ว √  15,000 บาท -  

9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 

ด้านปริมาณ 
  1.  ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
โครงการ  ร้อยละ  100   

ด าเนินการแล้ว  √ 15,000 บาท -  



  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนศรี
ชมภูวิทยา เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีความรักและศรัทธาในสถาบันการศึกษา 
  2.  นักเรียนเกิดความตระหนักและส านึกท่ีดีต่อครู และ
โรงเรียน 

3.  ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน 
  4.  นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

10 ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

ได้รับการประเมินมีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
3. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

มีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนf 

ด าเนินการแล้ว √  1,638 บาท 3,362 บาท  



3. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

11 ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนมี
ชีวิตในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ       
  1. ซื้อชั้นวางหนังสือเคลื่อนที่ 
  2. ซื้อผ้าต่วน เพ่ือน ามาใช้ในการตกแต่งห้องสมุด 
  3. ซื้อโต๊ะอ่านหนังสือ 
  4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงทะเบียนหนังสือใหม่ 
  5. จัดซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
  6. จัดท าป้ายไวนิลเพ่ือตกแต่งห้องสมุด 
เชิงคุณภาพ    
  1. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตมีคุณสมบัติครบ
ห้องสมุด 3 ดี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  2. มีบรรยากาศในห้องสมุดเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 

ด าเนินการแล้ว √  2,190 บาท 27,810 บาท  

12 พฤกษศาสตร์
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
   1. จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
   2. จัดหาพืชหายากพืชท้องถิ่นปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียน
อย่างน้อย 50 ชนิด 
   3. จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ให้ครบทุกต้น 
   4. จัดท าจุลสารเอกสารสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ออกอย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ 
เชิงคุณภาพ 
   1. จัดท าสารานุกรมป่าในโรงเรียนหรือจัดท าทะเบียน
พรรณพืชในโรงเรียน 

ยังไม่ด าเนินการ √     



   2. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่
บุคลากรในโรงเรียน 

13 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ
ธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน 

ด้านเชิงปริมาณ  
  1.1 ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เข้าร่วม
โครงการธนาคารโรงเรียน  
  1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ใน
ปีการศึกษา 2562 มีวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการกิจกรรม
สร้างสรรค์งานกับการออม จัดกิจกรรม คือ 1. กิจกรรม
สร้างสรรค์งานกับการออม 2. สัปดาห์รักการออม 3.
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) 
  1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการท างาน
อย่างมีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน  
ด้านคุณภาพ   
  2.1 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ทุกคนมีนิสัยรักการ
ประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน  
  2.2  นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงิน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย  
  2.3 นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน ได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคาร
โรงเรียน 

ยังไม่ด าเนินการ √     



14 วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของวิชา
ภาษาไทย ร้อยละ 100 
- นักเรียนได้ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ100 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนทราบประวัติและความเป็นมาของวันภาษาไทย 
- นักเรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองตามความ
ถนัด 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน 

ยังไม่ด าเนินการ √     

15 วันคริสต์มาส เชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนและครูทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

ด าเนินการแล้ว  √ 10,000 บาท -  

16 ค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนตามแนว
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและทักษะ
ชีวิต การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
การเป็นพลเมืองโลก
อย่างยั่งยืน 

ด้านปริมาณ    
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ที่มีความสนใจ รวม

ทั้งสิ้น 60 คน  
ด้านคุณภาพ  
2.1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจใน

ความสามารถของนักเรียนการใช้ภาษาอังกฤษในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ 
2.3.  เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

ให้มีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีเหตุมีผล 
2.4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 

ความคิดสร้างสรรค์ และแสดงออกซ่ึงความเห็นที่แตกต่าง

ยังไม่ด าเนินการ  √    



และยอบรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นบนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงแลความเป็นเห็นและผล 
2.5.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
17 การพัฒนากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน คณะครู-อาจารย์ ร้อยละ 100 เข้าร่วม

โครงการ   
เชิงคุณภาพ 
5.  ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90 มี

คุณธรรมจริยธรรมสามารถน าหลัก 
ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90 มี

คุณธรรม มีความรับผิดชอบ   
เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถน าหลักธรรมไป
แก้ปัญหาในชีวิต ในครอบครัวและสังคม 
3. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90  มี

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามนโยบายของ   โรงเรียน  รู้
หลักธรรมและใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้นเพ่ือที่จะได้
เกรงกลัวต่อการท าบาป 
4. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90 มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 
5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะวิชาสังคม

ศึกษา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสังคมศึกษา 

ด าเนินการแล้ว √  14,000 บาท 1,000  บาท  



18 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(โรงเรียนวิถีพุทธ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ 
2. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 

ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการเข้า
ค่ายคุณธรรม 
3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

ตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ และน าวิถีพุทธมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการด าเนินงานวิถีพุทธภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. การพัฒนาผู้เรียนเกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยอมรับและชื่น

ชมของครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

ยังไม่ด าเนินการ √     

19 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะดนตรี 

เชิงปริมาณ 
-  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิต 
-  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ด้านวิชาดนตรีและวงโยธวาทิต
ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-6 
-  นักเรียนมีเครื่องดนตรีพร้อมที่จะน าวงโยธวาทิตเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนและกิจกรรรมหน้าเสาธงของโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

ด าเนินการแล้ว √  10,075 บาท 5,815 บาท  



- นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  
-  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิตของโรงเรียน           
-  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีและวงดุริยางค์ให้กับ
นักเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะความรู้  ความสามารถ และ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางศิลปะดนตรี-
นาฏศิลป์ 

20 พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้มีสื่อท่ีใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและได้เข้าร่วม

แข่งขันกิจกรรมศิลปะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

- ครูสิลปะได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและมีสื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกให้นักเรียนได้ความรู้และมี
ทักษะในด้านศิลปะ และเกิดความรักในงาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งได้พัฒนาฝีมือ
ด้านงานศิลปะโดยเข้าร่วมเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ศิลปะต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

ยังไม่ด าเนินการ √     

21 หลักสูตรอบรมซ่อม
และประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

ด้านปริมาณ 
3.1  นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน 20 คน 

ด้านคุณภาพ 

ยังไม่ด าเนินการ √     



2.1  นักเรียนสามารถดูแลและซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ 

22 ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ด้านปริมาณ 
3.  ไม่จ ากัดจ านวนนักเรียน โดยสมัครเข้าร่วมการ

แข่งขันเป็นทีม แบ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหา ทีมละ 2 คน และกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ ทีมละ 2 คน 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาในกลุ่มการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
2. นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

ยังไม่ด าเนินการ √     

23 ค่ายรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
- ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน  80 คน 

ด้านคุณภาพ      
1. ครู – นักเรียนเกิดความรักหวงแหนและผูกผันกับ

ธรรมชาติมากขึ้น 
2. ครู – นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าและป่า

ไม้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
3. ครู – นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ 
4. การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคุณภาพมาก

ขึ้น 

ยังไม่ด าเนินการ √     

24 สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
- คร-ู บุคลากรโรงเรียน   นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  

ร้อยละ  100 
ด้านคุณภาพ 

ยังไม่ด าเนินการ √     



- นักเรียนมีความสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถ  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์  ผลิตผลอัน
เกิดจากแนวความคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

25 ส่งเสริมพัฒนางาน
เกษตรในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
3.  นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเกษตร  ได้ฝึก

ประสบการณ์ดูแลใส่ปุ๋ยต้นปาล์มน้ ามัน ดูแลต้น
มะนาวฝึกเลี้ยงไส้เดือนดิน ท าปุ๋ยหมัก และอ่ืนๆ ใน
ส่วนที่ตนรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ  100 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าใจและอธิบายวิธีการดูแล ใส่ปุ๋ยปาล์ม

น้ ามัน การดูแลต้นมะนาว ต้นอัญชัน การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าหมัก และกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
กับการเกษตร 
2. นักเรียนสามารถใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน การดูแลต้น

มะนาว ต้นอัญชัน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การท าปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยน้ าหมัก และกิจกรรมอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้องกับการเกษตร 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้ 

ยังไม่ด าเนินการ √     

26 ทักษะการแปรรูป
และถนอมอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ด้านปริมาณ 
3.  นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคหกรรม ได้ฝึก

ประสบการณ์การแปรรูปและถนอมอาหารตาม

ยังไม่ด าเนินการ √     



หลักโภชนาการ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าใจและอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและ
ถนอมอาหารได้อย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนสามารถแปรรูปและถนอมอาหารได้อย่าง
เหมาะสม 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้ 

27 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
จ านวนร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นผู้ที่มีนิสัยอันดีงาม   

รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ยังไม่ด าเนินการ  √    

28 รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาทุกคนมีความรู้ความ

เข้าใจปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุ
ทะเลาะวิวาท 
เชิงคุณภาพ 

ยังไม่ด าเนินการ  √    



- นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 

29 ตรวจสารเสพติด
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนปลอดสารเสพติดร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของสิ่งเสพติด และ

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

ด าเนินการแล้ว  √ 897 บาท 2,253 บาท  

30 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนคลินิกเสมา
รักษ์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนา

ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไข

ปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ 
3. นักเรียนร้อยละ 80  ได้รู้รักตนเองสามารถปรับตัวมี

ทักษะทางด้านสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการร้อย

ละ75ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็น

คนดีคนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ด าเนินการแล้ว  √ 15,000 บาท -  

31 วันส าคัญของชาติ ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมพูวิทยา ประมาณ 582 คน ร่วม

โครงการ 
ด้านคุณภาพ 

ด าเนินการแล้ว  √ 3,000 บาท 22,000 บาท  



- นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งม่ันในการท างาน
รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะอยู่ในระดับดี 

32 เจี่ยนโถวฝ้าพาสร้าง
รายได้ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนในโรงเรียนทุกคน ได้รับบริการตัดผมในราคาท่ี

ถูก 
- นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
- นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ยังไม่ด าเนินการ √     

33 ขับข่ีปลอดภัยวัยรุ่น
ยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 565 คนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเกิดจิตส านึกที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง ขับข่ี
ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ปลอดภัย  

ยังไม่ด าเนินการ  √    

34 โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ด้านปริมาณ 
3.  นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

ได้รับการดูแลและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และสังคม 

ด้านคุณภาพ 

ด าเนินการแล้ว √  1,000 บาท 4,000 บาท  



1. นักเรียน คณะครู  บุคลากรในโรงเรียน  และ
ผู้ปกครองที่เก่ียวข้องและเข้าร่วมโครงการและเห็น
ความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เก่ียวกับสุขภาพดีขึ้น 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

35 อาหารสะอาด
ปลอดภัยในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. จ านวนรายการอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสาร

ปนเปื้อนในอาหาร   ร้อยละ 100 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และพฤติกรรม

ด้านการรับประทานอาหาร ร้อยละ100 
3. อัตราความเข้าใจหลักการเลือกซื้ออาหารที่สะอาด

ปราศจากสารปนเปื้อนของนักเรียน ร้อยละ 80    
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับประทานอาหารสะอาดปราศจากสาร

ปนเปื้อนและได้รับความรู้และปรับพฤติกรรมด้านการ
รับประทานอาหารที่ถูกต้อง 
- คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหาร

สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน 

ยังไม่ด าเนินการ √     

36 แข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนศรีชมพูวิทยา 

ด้านปริมาณ 
   -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมพูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
-นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ 

สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลจากยาเสพติด 

ด าเนินการแล้ว  √ 48,722 บาท 1,278 บาท  



37 แข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ด้านปริมาณ 
   -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลจากยาเสพติด 

ด าเนินการแล้ว  √ 133,089 
บาท 

-  

38 วันไหว้ครู ด้านปริมาณ 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100% ของจ านวนนักเรียน

โรงเรียนศรีชมพูวิทยาทั้งหมด 582 คน 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ

และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีสืบทอดกันมา
ยาวนาน 

ยังไม่ด าเนินการ  √    

39 ธนาคารขยะโรงเรียน
ศรชีมพูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมพูวิทยา จ านวน 846 คน รู้รักษ์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยการบริหารจัดการ ขยะ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมพูวิทยา รู้จักวิธีการการจัดการ

ขยะในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ยังไม่ด าเนินการ √     

40 ค่ายคุณธรรม เชิงปริมาณ 
- นักเรียนส่วนใหญ่มีวินัย มีความรับผิดชอบแบะปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา          ที่ตนนับถือ 
- นักเรียนส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
- นักเรียนส่วนใหญ่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ด าเนินการแล้ว  √ 22,000 บาท -  



- นักเรียนส่วนใหญ่มีความเมตตากรุณา มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
- นักเรียนส่วนใหญ่ประพฤติตนและหาความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมาสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย มีความ

รับผิดชอบแบะปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้อง 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

ได้เป็นอย่างดี 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที

ต่อผู้มีพระคุณได้อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณา 

มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 
- นักเรียนสามารถประพฤติตนและหาความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพสุจริตที่ตนสนใจได้อย่างเหมาะสม 
41 โกโก้สานฝันสร้าง

อาชีพศตวรรษที่ 21 
ด้านปริมาณ 
3.  นักเรียนที่เรียนในรายวิชาศตวรรษที่ 21 ได้ฝึก

ประสบการณ์ปลูก ดูแล รดน้ า ใส่ปุ๋ยต้น ก าจัด 
ศัตรูพืชต้นโกโก้ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบคิดเป็นร้อย
ละ 100 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าใจและอธิบายวิธีปลูก การดูแล รดน้ าใส่

ปุ๋ย การดูแลป้องกันก าจัดศัตรูพืชของต้นโกโก้ 

ด าเนินการแล้ว √  45,715 บาท -  



2. นักเรียนสามารถปลูก การดูแล รดน้ าใส่ปุ๋ย การดูแล
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชของต้นโกโก้ได้อย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้ 

42 พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซม ระบบ ICT 

ด้านปริมาณ 
- มีคอมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานได้ 

และมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน 
ด้านคุณภาพ 
 - มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานใน
การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 

ด าเนินการแล้ว  √ 7,055 บาท 945 บาท  

43 พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประมาณ 582 คน 
ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง ส าหรับจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 
  2. โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ 

ยังไม่ด าเนินการ  √    

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
1 จัดหาวัสดุส านักงาน ด้านปริมาณ 

  1. จัดหาวัสดุส านักงานตามความต้องการของครูทั้ง 4 
ฝ่าย 
  2. ครูและบุคลากรทุกคนได้ใช้วัสดุส านักงานท่ีจัดหามา
อย่างเพียงพอ 

ด าเนินการแล้ว √  768,129 
บาท 

-  



ด้านคุณภาพ 
  - โรงเรียนด าเนินการจัดท าเอกสารเป็นระบบและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

2 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้บริหาร  ครูสอนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนศรี
ชมภูวิทยา ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 41 คน 
  1.2  นักเรียนของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ที่เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  120  คน 
  1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  9  คน 
เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ  ซึ่ง
จัดท าขึ้นตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2553 
  2.2  มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัดและประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.   
  2.3  มีระบบผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพของโรงเรียน 

ด าเนินการแล้ว √  955 บาท 4,045 บาท  

3 เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวทิยาทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เชิงคุณภาพ  

ยังไม่ด าเนินการ  √    



  - นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยอมรับฟังเสียง
ส่วนมาก นักเรียนได้รับการเลือกตั้งตามกระบวนการ
เลือกตั้งตามรูปแบบประชาธิปไตย ได้เป็นประธาน
นักเรียน และประกาศแต่งตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการ
นักเรียน ตามรูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

4 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนศรี
ชมภูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 41 คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเพ่ิมขึ้น 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
เทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรักสามัคคีกันในการปฏิบัติงานสถานศึกษามี
คุณภาพและเป็นมาตรฐาน 

ด าเนินการแล้ว √  27,000 บาท 53,000 
บาท 

 

5 พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน
โดยใช้ระบบการ
ชี้แนะและการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Coaching 
Teams) 

ด้านปริมาณ 
- คณะครูได้พัมนากระบวนการเรียนรู้ทุกคนจ านวน 36 

คน 
- ได้ชั่วโมง PLC 

ด้านคุณภาพ 
- ได้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ยังไม่ด าเนินการ √     



6 พัฒนาอาคารสถานที่ ด้านปริมาณ 
1. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  

สวยงาม  มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
2. อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  

ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  

เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพ

พร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ด าเนินการแล้ว √  91,250 บาท -  

7 สร้างโรงเรือนเพาะช า
ต้นไม้ 

ด้านปริมาณ 
4.  มีรงเรือนเพาะช าต้นไม้ในโรงเรียนขนาด  

กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 3 x 6 x 2 จ านวน 1 โรงเรือน 
2. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเกษตร ได้ฝึกประสบการณ์
การเพาะช าพืชในโรงเรือน 
ด้านคุณภาพ 

ยังไม่ด าเนินการ √     



1. นักเรียนเข้าใจและอธิบายการเพาะช าพืชในโรงเรือน
ได้ 
2. นักเรียนสามารถเพาะช าพืชในโรงเรือนได้ 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ด้านการเพาะช าพืชใน
โรงเรือนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

8 ทักษะการแปรรูปและ
ถนอมอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ด้านปริมาณ 
5.  นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคหกรรม ได้ฝึก

ประสบการณ์การแปรรูปและถนอมอาหารตาม
หลักโภชนาการ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าใจและอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและ
ถนอมอาหารได้อย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนสามารถแปรรูปและถนอมอาหารได้อย่าง
เหมาะสม 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือความส าเร็จของงาน และน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้ 

ยังไม่ด าเนินการ √     

กลยุทธ์ที่ 3   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  100  
2.  ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  

100  
ด้านคุณภาพ 

ด าเนินการแล้ว √  10,000 บาท -  



1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ได้ทราบถึงความต้องการที่
ผู้ปกครองอยากให้โรงเรียนด าเนินการเพื่อให้เกิดผลดีกับ
บุตรหลานของตนเอง  
2. ผู้ปกรองกับครู โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดี 
3. ครูทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนบางประการในการ

น าไปแก้ไขปัญหา 
4. โรงเรียนเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้

กว้างขึ้น และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ครูได้ทราบถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู 

โรงเรียน และนักเรียน 
2 ทัศนศึกษาและพา

นักเรียนไปแหล่ง
เรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวทิยา 582 คนมีคุณลักษณะ
ที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์เกิดความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสมและได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง เป็นคนดี เก่ง และอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้ทัน
เหตุการณ์เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้เปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง เป็น
คนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

ด าเนินการแล้ว  √ 45,300 บาท -  

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 



1 วันไหว้ครู ด้านปริมาณ 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100% ของจ านวนนักเรียน

โรงเรียนศรีชมภูวิทยาทั้งหมด 582 คน 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มี

พระคุณและยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามท่ีมีสืบ
ทอดกันมายาวนาน 

ยังไม่ด าเนินการ  √    

2 ธนาคารขยะโรงเรียน
ศรีชมภูวิทยา 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน 846 คน รู้

รักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยการบริหารจัดการ ขยะ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา รู้จักวิธีการการจัดการ

ขยะในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ยังไม่ด าเนินการ √     

3 สานสัมพันธ์วันขึ้นปี
ใหม่ 

เชิงปริมาณ 
2.  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดความรัก  ความสามัคคี  และความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน   
2. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของความสามัคคี  

และปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสไว้ 

ด าเนินการแล้ว  √ 10,000 บาท -  

กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

1 เพชรชมภู ส่งเสริมคน
เก่ง คนดี คนมีปัญญา 

ด้านปริมาณ ยังไม่ด าเนินการ √     



  1.1 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประมาณ 582 คน 
ร่วมโครงการ 
ด้านคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนมีทักษะทางวิชาการท่ีดีขึ้น 
  2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 

2 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  
  1. ครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ านวน  38  คน   
  2. นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ านวน 582คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพของ
ตนเอง 

ยังไม่ด าเนินการ √     

3 คลินิกคิดไบร์ท 
(KidBright Clinic) 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีปัญหาด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดค านวณและทักษะภาษาอังกฤษ 
  2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถ ด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดค านวณและทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน
ร้อยละ 80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้นร้อยละ 80  

ยังไม่ด าเนินการ √     



4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
  1.1 นักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประมาณ 582 คน 
ร่วมโครงการ 
  1.2  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเติมเต็มความรู้ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ด้านคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 
  2.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.3  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4  ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีการศึกษา 
2562 
  2.5  คะแนนโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปีการศึกษา 2563 

ยังไม่ด าเนินการ √     

5 พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้มีสื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและได้เข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมศิลปะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
  - ครูสิลปะได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและมีสื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกให้นักเรียนได้ความรู้และมี
ทักษะในด้านศิลปะ และเกิดความรักในงาน

ยังไม่ด าเนินการ √     



ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งได้พัฒนาฝีมือ
ด้านงานศิลปะโดยเข้าร่วมเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ศิลปะต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

6 พัฒนาและส่งเสริม
การเล่นกีฬาฟุตซอล 

ด้านปริมาณ   
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะห่างไกลจากยาเสพติด 

ยังไม่ด าเนินการ  √    

7 พัฒนาและส่งเสริม
การเล่นกีฬาเปตอง 

ด้านปริมาณ   
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลจากยาเสพติด 

ยังไม่ด าเนินการ  √    

8 พัฒนาและส่งเสริม
การเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล 

ด้านปริมาณ   
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  
  -นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลจากยาเสพติด 

ยังไม่ด าเนินการ  √    

9 พัฒนาและส่งเสริม
การเล่นกีฬาเซปัก
ตะกร้อ 

ด้านปริมาณ   
  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ด้านคุณภาพ  

ยังไม่ด าเนินการ  √    



 
 
 

  -นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลจากยาเสพติด 


