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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต              
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการบริหารจัด
การศึกษา ในการตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ย่อมน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการตามขอบข่ายงานและโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล  
 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครู ท่ีได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
   
      
 
 
        
                 ลงช่ือ............................................................... 
                          (นายมนตรี พรผล) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
                                             ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ท่ี......./........      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ าเภอเมือง   จังหวัด
ภูเก็ต     

วันท่ี      25  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เรื่อง      การขอความเห็นชอบการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14           
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ             
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนองนโยบาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน        
ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มงาน 

2. ก าหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นในการปรับปรุงพัฒนา
งาน 

3. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม เครื่องมือและนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
บัดนี้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เสร็จ
เรียบร้อย จึงได้น าเสนอและขอความเห็นชอบใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
            
                    ลงช่ือ............................................................... 
                           (นายมนตรี พรผล) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 -  เห็นชอบ 
 
                                                                 
                                                ลงช่ือ............................................................... 
                                            นายจิรวิทย์  ปิติกุลสถิตย์ 
                                               ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
                                        ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
          ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ท่ี                  วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
เรื่อง              การจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา  2563   
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานแผนงาน ขอรายงานการค านวณงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพิจาณาและอนุมัติงบประมาณใหก้ับกิจกรรม/งาน/โครงการ แยกตามโครงสร้างการบริหารงาน
โดยมีผลสรุปงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
   1. การจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปงบประมำณจัดสรร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณ/ปีกำรศึกษำ 

ประเภทเงินอุดหนุนรำยหัว 7,740,000.00 
1.ฝ่ายวิชาการ 60% 4,670,000.00 
2.ฝ่ายกิจการนักเรียน 5% 380,000.00 
3.ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ 5% 380,000.00 
4.ฝ่ายอ านวยการ 10% 770,000.00 
5.ฝ่ายบริหารท่ัวไป 10% 770,000.00 
6.ส ารอง 10% 770,000.00 
ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 2,080,000.00 
 1.กิจกรรมวิชาการ  761,920.00 
2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด  476,200.00 
3.กิจกรรมทัศนศึกษา 309,530.00 
4.การบริการและสารสนเทศ/ICT 40ชม./ป ี 569,430.00 
5.ส ารอง   
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สรุปงบประมำณจัดสรร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณ/ปีกำรศึกษำ 

ประเภทเงินบ ำรุงกำรศึกษำนักเรียนโครงกำรพิเศษ    

ม.ต้น   

1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น) (5,000บาท/คน/เทอม) 1,260,000.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น) (8,000 บาท/คน/เทอม) 1,050,000.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษEP/MLP ม.ต้น (25,000 บาท/คน/เทอม) 5,540,000.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ต้น (8,000 บาท/คน/เทอม) 710,000.00 
ม.ปลำย   

1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย) (7,500 บาท/คน/เทอม) 830,000.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม) 800,000.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษMEP (17,500 บาท/คน/เทอม) 2,190,000.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ปลาย (9,000 บาท/คน/เทอม) 740,000.00 
 ประเภทเงินบ ำรุงกำรศึกษำ    

 1.ค่าสนับสนุนส่ือการสอนคอมพิวเตอร์  2,140,000.00 
 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  2,930,000.00 
 3.ค่าสาธารณูปโภค  2,380,000.00 
 4.ค่าจ้างบุคลากร  3,800,000.00 
 ประเภทเงินบ ำรุงหอพัก    

 1.ค่าบ ารุงหอพัก                   295,200.00  

 2.ค่าซักรีดเส้ือผ้า                   492,000.00  

 3.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก                     16,400.00  

 4.ค่าอาหารนักเรียนหอพัก                 1,230,000.00  

 5.ค่ากิจกรรมหอพัก                     41,000.00  
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2.  งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 แยกตามโครงการ 

งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 แยกตำมโครงกำร 

โครงกำร 
งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

  อุดหนุน     เรียนฟร1ี5ปี     บกศ./อื่นๆ   

โครงการที่ 1 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

20,000.00 - - 1 นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์ 

โครงการที่ 2 
โครงการมุกดีศรีนครินทร ์

457,000.00 621,000.00 200,000.00 18 นางวรรณี สืบกระพันธ์ 

โครงการที่ 3 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

851,000.00 - 357,820.00 10 นางแก้วอุษา ลีนานนท์ 

โครงการที่ 4 
โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

- - 3,940,000.00 26 นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์ 

โครงการที่ 5 
โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ 

- - 7,730,000.00 18 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง 

โครงการที่ 6 
โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 

- - 1,450,000.00 5 นางสาวอลักตา สิทธาคม 

โครงการที ่7 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐาน 

374,600.00 636,830.00 293,000.00 25 นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ 

โครงการที่ 8 
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่างมีความสุข 

620,000 - - 6 นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ 

โครงการที่ 9 
โครงการสนองพระราชด ารสิู่
การปฏิบัติ 

150,000 - - 4 นายอรรถชัย มีสุข 

โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 

1,516,520.00 - 1,782,180.00 6 นายเฉลิมศักด์ิ ไชยนันทน์ 

โครงการที่ 11 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรให้
ทันสมัย 

2,980,880.00 289,820.00 442,000.00… 17 นางวัลดี  หลักฐาน 

โครงการที่ 12 
โครงการเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายให้ยั่งยืน 

- - - 1 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร 

รวม 6,970,000.00 1,547,650.00 16,195,000.00 137 24,712,650.00 
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กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
............................................................................................................. 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 
มิถุนายน พ.ศ.2563 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว     
 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 

สรุปงบประมำณจัดสรร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณ/ปีกำรศึกษำ 

ประเภทเงินอุดหนุนรำยหัว 7,740,000.00 
1.ฝ่ายวิชาการ 60% 4,670,000.00 
2.ฝ่ายกิจการนักเรียน 5% 380,000.00 
3.ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ 5% 380,000.00 
4.ฝ่ายอ านวยการ 10% 770,000.00 
5.ฝ่ายบริหารท่ัวไป 10% 770,000.00 
6.ส ารอง 10% 770,000.00 
ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 2,080,000.00 
 1.กิจกรรมวิชาการ  761,920.00 
2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด  476,200.00 
3.กิจกรรมทัศนศึกษา 309,530.00 
4.การบริการและสารสนเทศ/ICT 40ชม./ป ี 569,430.00 
5.ส ารอง   

 
 
  



ซ 

 
สรุปงบประมำณจัดสรร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณ/ปีกำรศึกษำ 

ประเภทเงินบ ำรุงกำรศึกษำนักเรียนโครงกำรพิเศษ    

ม.ต้น   

1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น) (5,000บาท/คน/เทอม) 1,260,000.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น) (8,000 บาท/คน/เทอม) 1,050,000.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษEP/MLP ม.ต้น (25,000 บาท/คน/เทอม) 5,540,000.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ต้น (8,000 บาท/คน/เทอม) 710,000.00 
ม.ปลำย   

1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย) (7,500 บาท/คน/เทอม) 830,000.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม) 800,000.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษMEP (17,500 บาท/คน/เทอม) 2,190,000.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ปลาย (9,000 บาท/คน/เทอม) 740,000.00 
 ประเภทเงินบ ำรุงกำรศึกษำ    

 1.ค่าสนับสนุนส่ือการสอนคอมพิวเตอร์  2,140,000.00 
 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  2,930,000.00 
 3.ค่าสาธารณูปโภค  2,380,000.00 
 4.ค่าจ้างบุคลากร  3,800,000.00 
 ประเภทเงินบ ำรุงหอพัก    

 1.ค่าบ ารุงหอพัก                   295,200.00  

 2.ค่าซักรีดเส้ือผ้า                   492,000.00  

 3.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก                     16,400.00  

 4.ค่าอาหารนักเรียนหอพัก                 1,230,000.00  

 5.ค่ากิจกรรมหอพัก                     41,000.00  

(2)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 ได้ 
             
                                                (ลงช่ือ)...................................... ......................... 
                                               (นายจิรวิทย์  ปิติกุลสถิตย์)   
                                                         ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูก็ต 
                                                   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
……………………………………………………………………………. 

 เนื่องด้วยในขณะนี้ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้เสร็จส้ินลงตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว เพื่อให้การด าเนินงานด้านแผนงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดโดยได้รับพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เรียบร้อยแล้ว และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ต้ังแต่วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวไป 

ประกาศ  ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 

 

 

 

(นายมนตรี พรผล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 



บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐำน

ประวัติกำรก่อต้ัง 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต  เดิมช่ือ โรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็น
โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อต้ังเมื่อ 
วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการจัดต้ังโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อ
สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีท่ีทรงมีต่อการศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
ให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านและเห็นว่าโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็น
โรงเรียนท่ีมีสภาพเหมาะสม จึงได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียน
ภูเก็ตพิทยาคม มาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ภูเก็ต   เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2539            โดย
มุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะสมบูรณ์  มี
ความพร้อมท้ังในด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และเครื่องมือต่าง ๆ  
เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีความประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับโรงเรียนอยู่ใน
พระราชูปถัมภ์ นับเป็นเกียรติอย่างสูงและสร้างความปลาบปล้ืมแก่บุคลากรอย่างหาท่ีสุดมิได้ 
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ประวัติผู้อ ำนวยกำร 

1. นายเมษ  ตัลยารักษ์    ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2538 - 2546 
2. นางสาวสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์     ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2546 - 2553 
3. นายเมษ  ตัลยารักษ์      ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2553 - 2553 
4. นายณชัย เขมนิพัทธ์    ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2554 - 2555 
5. นายโกศล ใสขาว    ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2556 - 2557 
6. นายเสถียร  พลเย่ียม    ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2557 - 2559 
7. นายมนตรี พรผล    ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

 

แผนกำรรับนักเรียน 

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาท้ังประจ าและไปกลับ 
  ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งส้ิน  67 ห้องเรียน โดยแบ่งดังนี้ 
1.  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน   36  ห้อง   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  13 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  456 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 13 ห้องเรียน    จ านวนนักเรียน  464 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 10 ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  353 คน 
2.  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   31  ห้อง   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน   11   ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  384 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน   11 ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  362 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน     9  ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  288 คน 
 

สถำนที่ต้ัง 

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต้ังอยู่ท่ี  189  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี หมู่
ท่ี 1 ต าบลวิชิต  อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ (076) 224125  โทรสาร 
(076) 224126 
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แผนที่โรงเรียน 
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ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืน
ธงตัดขอบสีเหลืองมีเช่ือเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร 

 

อักษรย่อของโรงเรียน 

สว.ภก. 

 

สีประจ ำโรงเรียน 

แดง    -   น้ ำเงิน 

สีแดง    คือ  สีประจ าวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สีน้ ำเงิน    คือ  สีของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 

มารยาทดี   มีวินัย 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

สืบสานงานพระราชด าริ 
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พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

พระพุทธรูปปำงถวำยเนตร 

พระพุทธรูปประจ าวันประสูติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

 

 

พุทธสุภำษิตประจ ำโรงเรียน 

นิมิตต  สาธุรูปน  กตัญญูกตเวทิตา 
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งความดี 

 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 

"รักษ์ศักด์ิศรี   มีคุณธรรม   น ำวิชำกำร   สืบสำนงำนพระรำชด ำริ" 

  รักษ์ศักด์ิศรี   ศักด์ิศรี คือ ช่ือเสียงเกียรติยศและคุณงามความดี  เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
ความเป็นคนซึ่งมีค่าอย่างยิ่ง  การได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้นับว่าประเสริฐแล้วจึงควรตอบแทนคุณแผ่นดินด้วย
การท าคุณงามความดี และควรรักษาคุณธรรมความดีนั้นเป็นนิจ การรักษ์ศักดิ์ศรีเป็นการสร้างเหตุท่ีดีอานิสงส์
ในการสร้างเหตุดี คือ ผลดีตามมาภายหลังผู้รักษ์ศักดิ์ศรีจึงไม่ตกไปในท่ีช่ัวแน่นอน  

  มีคุณธรรม  ธรรม คือ ส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เป็นปกติอยู่แล้ว คุณธรรมคือ ธรรมท่ีให้คุณขยายความได้ว่า
บุคลากรในโรงเรียนควรเป็นผู้มีการปฏิบัติท่ีให้คุณประโยชน์เท่านั้ น คุณประโยชน์ในท่ีนี้ คือ ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม คุณธรรมควรให้เกิดมีจากใจโดยแท้จริง ซึ่งจะส่งให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีงาม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ
คิดดี กาย และวจีก็จะงามได้ตามท่ีใจคิด  

  น ำวิชำกำร วิชำกำร คือความรู้ในศาสตร์ และศิลป์สาขาต่างๆอันเป็นเครื่องมือท่ีสามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตการเป็นผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การเป็นแบบของการเป็นผู้รู้ในศาสตร์และ
ศิลป์นั้น ๆ หรือเป็นผู้แตกฉาน เช่ียวชาญ รอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจนเห็นช่องทางวิธีการท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม สามารถช้ีน าหรือแนะน าให้ผู้อื่นรอบรู้ตามแบบได้ด้วย 
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  สืบสำนงำนพระรำชด ำริ สืบสำน หมายถึง การปฏิบัติหรือกระท าให้เกิดการต่อเนื่องเป็นล าดับ       
งำนพระรำชด ำริ หมายถึงกิจการ งาน หรือ โครงการ อันเกิดจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  การสืบสานงานพระราชด าริรวมความแล้วคือการด าเนินงานเกี่ยวกับ
กิจการ งาน หรือ โครงการพระราชด าริ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อยัง
ประโยชน์สุขให้กับตนเองและสังคมช่วยพัฒนาพื้นฐานชีวิตให้มั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป 

 
คุณลักษณะของลูกศรีนครินทร์ 
 

   มีกตัญญู        มารยาทดี 

   รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม       มีน้ าใจ  

   พร้อมแต่งกายถูกต้อง      ใฝ่เรียนรู้  

   ตรงต่อเวลา       สู้ทุกงาน 

   วาจาสุภาพ        ประสานคนเป็น 

 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

ต้นประดู่แดง  [ Monkey Flower Tree] 
ช่ือวิทยาศาสตร์   :  Phyllocarpus  septententrioalls Donn.Smith. 
วงศ์    :  Caesalpininaceae 
ช่ือสามัญ  :  MonKey flower Tree 
ลักษณะท่ัวไป   

ต้น   :   เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางท่ีมีเรือนยอดแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง 
  ใบ      :   ใบเป็นรูปมนรี จะออกเป็นคู่ๆ สลับกันตามล าต้นลักษณะของใบปลาย 

แหลมโคน ใบมน ขอบใบเรียบ มีสีเขียว 
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ดอก      :   ออกเป็นช่อ ตรงส่วนยอดของล าต้น ดอกจะบานไปพร้อมกันจะทยอยกัน 
บานจะแดง  สดสะพรั่งท้ังต้น  เกสรยาวยื่นออกมากลางดอก ดอกมีกล่ิน
หอมระรวย จะปริดอกราวๆ  เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม แต่ดอกจะ
อยู่ไม่ทน  

การขยายพันธุ์   :  เป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง แต่ต้องการน้ าน้อยและความช้ืนน้อย ปลูกในดินท่ี 
ร่วนซุยและ ระบายน้ าได้ดี ขยายพันธ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด   

  

เพลงมำร์ชประจ ำโรงเรียน 

เนื้อร้อง นายปรีชา  ราชวัฒน์ 
        ท านอง  นายรัชพร  ชาวเมืองน้อย 
 

สมเด็จศรีนครินทร์แผ่นดินไทย 
      เราเทิดไว้บนเหนือหัวท่ัวสยาม 
   พระบารมีพระศักดิ์ศรีอันงดงาม 
   ท่ัวฟ้าเรืองอร่ามสยามพระชนนี 
 
    สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นศึกษา 
   แหล่งวิชาให้ความรู้คู่ศักดิ์ศรี 
   ขยัน ซื่อสัตย์ เร่งพัฒนาเทคโนโลยี 
   รักสามัคคี การกีฬา ก้าวหน้าไกล 
 
    จะยึดมั่นฟันฝ่าอุปสรรค 
   จะยึดหลักสมเด็จย่าท่ีให้ไว้ 
   สร้างคุณงามท าความดีเกียรติเกรียงไกร 
   ด้วยจิตใจรักชาติอย่างมั่นคง 
  
    สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นเรืองรอง 
   ช่ือลือก้องสมพระเกียรติ สมประสงค์ 
   น้ าเงิน - แดง แรงกล้าสง่าธง 
   เทิดธ ารงสมเด็จย่าท่ัวหล้าเอย 
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2. ข้อมูลอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 

 
ข้อมูลอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 
 
  อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียน 318 ล/38 เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม ในปี 
พ.ศ. 2529 ต่อมาได้เป็นอาคารของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นอาคารเรียน
หลังท่ีหนึ่ง   และปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  จึงได้อาคารเรียน 108 
ล/41 และมีอาคารประกอบอื่นตามจ าแนกในตารางข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ท่ี ประเภท แบบ 
ปีที่

สร้ำง 

กำรได้มำของ

งบประมำณ 
งบประมำณ 

1 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./

30,หรือ 318 ช่ืออื่นๆ 

2538 งบประมาณต้น

สังกัด 

10,510,000.00 

2 อาคาร

อเนกประสงค์ 

โรงอาหาร - หอประชุม 

(กศ.),100/32, 

2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

2,830,000.00 

3 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 

ห้องนอน) 

2538 งบประมาณต้น

สังกัด 

432,000.00 

4 บ้่านพักภารโรง อื่น อื่น 2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

121,176.00 

5 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง /27 2538 งบประมาณต้น

สังกัด 

180,000.00 

6 หอสมุด หอสมุด 2554 งบประมาณ

หน่วยงานอื่น 

7,120,000.00 

7 สนามกีฬา อื่น อื่น 2549 งบประมาณ

หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

8 ถังเก็บน้ า ฝ.33 2538 งบประมาณต้น

สังกัด 

60,000.00 

9 รั้ว รั้วคอนกรีต 2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

1,000,000.00 

10 ถนน ถนนลูกรัง 2538 งบประมาณต้น

สังกัด 

- 
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ท่ี ประเภท แบบ 
ปีที่

สร้ำง 

กำรได้มำของ

งบประมำณ 
งบประมำณ 

11 บ้านพักนักเรียน หอนอนนักเรียน 4 ช้ัน (240 

คน) 

2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

14,500,000.00 

12 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ

108 ช่ืออื่นๆ 

2541 งบประมาณต้น

สังกัด 

8,000,000.00 

13 อาคาร

อเนกประสงค์ 

อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 

101 ล./27,101ล/27(พิเศษ) 

 

2546 งบประมาณต้น

สังกัด 

7,164,000.00 

14 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 

ห้องนอน) 

2538 งบประมาณต้น

สังกัด 

432,000.00 

15 บ้่านพักภารโรง อื่น อื่น 2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

121,176.00 

16 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง /27 2550 งบประมาณต้น

สังกัด 

- 

17 สนามกีฬา อื่น อื่น 2549 งบประมาณ

หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

18 ถังเก็บน้ า ฝ.33 2539 งบประมาณต้น

สังกัด 

61,000.00 

19 ถนน ถนนลาดยาง 2552 งบประมาณต้น

สังกัด 

346,800.00 

20 บ้านพักนักเรียน หอนอนนักเรียน 4 ช้ัน (240 

คน) 

2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

14,500,000.00 

21 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 

ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 

2548 งบประมาณต้น

สังกัด+เงิน

สมทบ 

15,900,000.00 

22 อาคาร

อเนกประสงค์ 

อื่น อื่น(สร้างเอง) 2550 การบริจาคหรือ

โรงเรียนท าเอง 

4,120,961.00 

23 บ้านพักครู บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 

หน่วย 

2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

2,415,600.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9



ท่ี ประเภท แบบ 
ปีที่

สร้ำง 

กำรได้มำของ

งบประมำณ 
งบประมำณ 

24 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

121,176.00 

25 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 2557 งบประมาณต้น

สังกัด 

455,000.00 

26 สนามกีฬา อื่น อื่น 2549 งบประมาณ

หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

27 ถังเก็บน้ า หอส่งน้ า(ประปา ร.ร.) 2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

830,478.00 

28 ถนน ถนนลาดยาง 2544 งบประมาณ

หน่วยงานอื่น 

1,539,000.00 

29 บ้านพักนักเรียน หอนอนนักเรียน 4 ช้ัน (240 

คน) 

2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

14,500,000.00 

30 อาคาร

อเนกประสงค์ 

อื่นๆ(สร้างเอง) 2550 การบริจาคหรือ

โรงเรียนท าเอง 

4,120,961.00 

31 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 2557 งบประมาณต้น

สังกัด 

575,000.00 

32 สนามกีฬา อื่นๆ 2549 งบประมาณ

หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

33 ถังเก็บน้ า ถังน้ าใต้ดิน 2544 งบประมาณต้น

สังกัด 

290,000.00 

34 ถนน ถนนคอนกรีต 2547 งบประมาณต้น

สังกัด 

156,300.00 

35 บ้านพักนักเรียน หอนอนนักเรียน 4 ช้ัน (240 

คน) 

2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

14,500,000.00 

36 อาคาร

อเนกประสงค์ 

อื่น อื่น(สร้างเอง) 2550 การบริจาคหรือ

โรงเรียนท าเอง 

4,120,961.00 

37 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2544 การบริจาคหรือ

โรงเรียนท าเอง 

89,800.00 
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ท่ี ประเภท แบบ 
ปีที่

สร้ำง 

กำรได้มำของ

งบประมำณ 
งบประมำณ 

38 ถังเก็บน้ า ถังน้ าใต้ดิน 2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

237,400.00 

39 ถนน ถนนคอนกรีต 2547 การบริจาคหรือ

โรงเรียนท าเอง 

220,800.00 

40 บ้านพักนักเรียน กรมอาชีวะ 2558 งบประมาณต้น

สังกัด 

1,237,000.00 

41 อาคาร

อเนกประสงค์ 

อื่นๆ(สร้างเอง) 2550 การบริจาคหรือ

โรงเรียนท าเอง 

4,120,961.00 

42 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2549 งบประมาณต้น

สังกัด 

117,000.00 

43 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 2558 งบประมาณต้น

สังกัด 

1,357,000.00 

44 อาคาร

อเนกประสงค์ 

พิเศษ 2540 งบประมาณต้น

สังกัด 

471,000.00 

45 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย

,หรือ 324 อื่นๆ 

2557 งบประมาณต้น

สังกัด+เงิน

สมทบ 

28,600,000.00 

46 อาคาร

อเนกประสงค์ 

อาคารโรงฝึกงาน 204/27 2560 งบประมาณต้น

สังกัด+เงิน

สมทบ 

7,150,000.00 
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3. ข้อมูลบุคลำกร 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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ข้อมูลครูและบุคลำกร 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อมูล  ณ  วันที่  17 มีนำคม 2563 

 

ต ำแหน่ง 
ครูอันดับ คศ. เพศ 

รวม 
ครูผู้ช่วย 1 2 3 4 ชำย หญิง 

ผู้อ านวยการ - - - - 1 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - - 1 - - - 1 1 

ครู 16 38 45 9 - 27 81 102 

รวมข้ำรำชกำรครู 16 38 46 9 1 28 82 110 

พนักงานราชการ 3 2 5 

ครูอัตราจ้าง 3 1 4 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 7 7 

เจ้าหน้าท่ี(นอกเหนือธุรการ) 1 5 6 

ครูหอพัก - 1 1 

ครูต่างชาติสอนภาษาจีน - 1 1 

ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 7 2 9 

ครูต่างชาติสอนภาษาฝรั่งเศส - - - 

ครูต่างชาติสอนภาษาญี่ปุ่น - - - 

ลูกจ้างประจ า - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 8 12 20 

รวมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทั้งสิ้น 50 113 163 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้บริหำรและข้ำรำชกำรแยกตำมเพศ 
ข้อมูล  ณ  วันที่  17 มีนำคม 2563 

 

บุคลำกร ชำย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร 1 1 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 16 17 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 19 25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 2 9 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 3 16 19 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 4 7 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 5 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  5 4 9 

แนะแนวและบรรณารักษ ์ - 4 4 

รวม 28 82 110 
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ข้อมูลนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียนและจ ำนวนนักเรียนต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2539 – 2563 

ปี

กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. 

2540 6 240 - - - - - - - - - - 6 240 

2541 6 230 6 241 - - 1 40 - - - - 13 511 

2542 4 150 6 228 6 232 1 42 1 32 - - 18 684 

2543 4 182 4 157 6 221 3 100 1 36 1 31 18 727 

2544 5 229 4 187 4 154 3 103 3 92 1 34 20 799 

2545 4 191 5 233 4 183 3 104 3 94 3 92 22 897 

2546 7 299 4 196 5 228 3 99 3 103 3 93 25 1,018 

2547 7 286 7 299 4 194 3 132 3 91 3 98 27 1,100 

2548 7 284 7 285 7 294 3 128 3 121 3 84 30 1,196 

2549 8 318 7 283 7 278 6 150 3 123 3 114 32 1,266 

2550 10 397 8 309 7 277 6 208 5 144 3 113 39 1,448 

2551 10 404 10 391 8 299 6 214 6 201 5 139 45 1,648 

2552 10 403 10 395 10 383 6 229 6 208 6 201 48 1,819 

2553 10 406 10 398 10 379 7 266 6 226 6 194 49 1,869 

2554 10 420 10 394 10 383 7 311 7 257 6 220 50 1,985 

2555 10 430 10 401 10 386 8 351 7 307 7 253 52 2,128 

2556 10 372 10 408 10 392 8 325 8 333 7 303 53 2,133 

2557 11 375 10 360 10 390 8 266 8 308 8 295 55 2,015 

2559 11 429 11 369 10 353 9 303 8 260 8 267 57 2,011 

2559 11 456 11 422 11 361 11 381 9 302 8 255 61 2,177 

2560 11 385 12 436 11 401 10 299 11 361 9 286 64 2,168 

2561 9 358 10 387 11 429 9 311 9 294 11 361 59 2,140 

2562 13 466 10 381 10 373 11 370 9 300 9 277 62 2,167 

2563 13 474 13 464 10 353 11 441 11 361 9 288 67 2,381 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อมูล ณ วันที่  17 มีนำคม 2563 

ระดับชั้น 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำม 

ประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
รวม 

ห้องเรียน

ปกติ 
SMP SMTE MSET MECP 

EP/MEP/

MLP 

ม.1 234 108 36 - 36 60 474 

ม.2 275 71 36 - 36 46 464 

ม.3 184 103 35 - - 31 353 

รวมม.ต้น 693 282 107 0 72 137 1,291 

ม.4 273 72 30 - 36 30 441 

ม.5 243 36 29 - 28 25 361 

ม.6 199 34 30 - - 25 288 

รวมม. ปลำย 715 142 89 0 64 80 1,090 
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2. พระครูโสภณสุตาทร    ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
3. พระมหาอัญเชิญ   ธีรปัญโญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
4. นายปรีดา     แก้วอุดม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นายปรีชาพัฒน์   ขรรค์วิไลกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. นายสาโรจน์    อังคณาพิลาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7. นายพงศ์ศักดิ์  เครือแพทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. ผศ.อนุศักดิ์    ห้องเสงี่ยม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. นายสมนึก    จริตงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นายพิสิษฐ์    เพ็ชรประดับสกุล  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
11. นายเลิศชาย   ขวัญนิล   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
12. นายประภาส   แสงจันทร์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
13. ว่าท่ีร้อยโทภาสกร   ศิริชูโชติ   ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
14. นางวัลดี    หลักฐาน  ผู้แทนครู  กรรมการ 
15. นายมนตรี    พรผล   ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

 

1.  นายพิสิษฐ์      เพ็ชรประดับสกุล นายกสมาคม 
2.  นายยศทยา     ชัชเวช  อุปนายกคนท่ี 1 
3.  นายประมวล ข้องรัก อุปนายกคนท่ี 2 
4.  นางสาวกาต์มณี อุดมเวช  เลขานุการ 
5.  นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  นายไกรสิทธิ์ แพรพระนาม เหรัญญิก 
7.  นางวัลดี  หลักฐาน ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8.  นางเบญจลักษณ์รายา  สุวรรณนิมิตร ปฏิคม 
9.  นางสาวพิมพ์ณดา       บุญสพ ผู้ช่วยปฏิคม 
10.  นางอโนทัย        วรรณทอง นายทะเบียน 
11.  นางสาวพรรณธิกา      วงศ์แขกหล้า ผู้ช่วยนายทะเบียน 
12.  นายฤทธิชัย        ชัยจิต  ประชาสัมพันธ์ 
13.  นางสาววิมลรัตน์        เพชรคล้าย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
14.  นายมนตรี       พรผล  กรรมการกลาง 
15.  นางแก้วอุษา        ลีนานนท์  กรรมการกลาง 
16.  ว่าท่ี ร.ต. สมชาย       เลิศภัทรมนัส กรรมการกลาง 
17.  นางวรรณี        สืบกระพันธ์ กรรมการกลาง 
18.  นางสาวกนกพร       เจริญรัตน์  กรรมการกลาง 
19.  นายศุภฤทธิ์             เกตุสกุล  กรรมการกลาง 
20.  นายระว ิ                 เกตตะพันธ์ กรรมการกลาง 
21.  นายพฤติพงษ ์        ทองเล่ือน กรรมการกลาง 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 
1 นาย อมร ราชประดิษฐ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

2 นาย ปิยพงษ์ เกาะเหม รองประธาน 

3 นาย วิชาญ ไข่รอด รองประธาน 

4 น.ส. อนัญญา มาศทอง เลขานุการ 

5 น.ส. สโรชิน จันทร์อุดม เหรัญญิก 

6 น.ส. ยุพิน ไทยเจริญ ประชาสัมพันธ์ 

7 น.ส. จินดารันต์ ขุนเสือ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

8 พจ.อ. พรเลิศ ละเอียด นายทะเบียน 

9 น.ส. ณปภัช โชติผดุงพงศ์ ปฏิคม 

10 นาย นพรัตน ์ คงแก้ว กรรมการ 

11 นาย ระว ิ เกตตะพันธุ ์ กรรมการ 

12 นาง เพลินจิต ทรัพย์มณี กรรมการ 

13 นาย บุญส่ง แซ่อิ๋ว กรรมการ 

14 นาย ประมวล ข้องรัก กรรมการ 

15 นาย ประสงค์ ยะกะวนิ กรรมการ 

16 น.ส. ปาณิกา พูลเพิ่ม กรรมการ 

17 น.ส. วิธู ว่องแพร่วิทย ์ กรรมการ 

18 นาย ชัยวัตร์ คงปาน กรรมการ 

19 น.ส. พรทิพย์ ธนะนิมิต กรรมการ 
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4. ผลงำนท่ีด ำเนินมำ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
รอบสาม เมื่อวันท่ี  3, 4, 6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
มีการประเมินตามกลุ่มตัวชี้วัด  3  ด้าน  คือ  กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐานกลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามกลุ่มตัวบ่งช้ีเป็นตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 

ผู้เรียนมีสุขภำพกำย

และสุขภำพจิตที่ดี 

 

10.00 9.71 ดีมาก 

      ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

ดีอยู่แล้ว แต่ควรด าเนินการส่งเสริมพัฒนา

ผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยประสาน

ความร่วมมือกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ส านักงานสาธารณสุขภูเก็ต โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพแหลมชัน และผู้ปกครอง

นักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นระบบ และจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้ผู้

ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องทราบทุกระยะ เพื่ อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิต

ท่ีดีอย่างยั่งยืน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและ

ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

 

10.00 9.57 ดีมาก 

       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีดีอยู่แล้ว แต่ควรจัด

กิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

และ เผยแพร่ป ระชา สัมพั นธ์ ผลการ

ด าเนินงานให้องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป พร้อมต่อ
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ยอด น าพาผู้เรียนไปสู่การพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศ ท้ังนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 

ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ 

และเรียนรู้อย่ำง

ต่อเนื่อง 

10.00 9.44 ดีมาก 

       ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องท่ีดีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศต่อไป ควรจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ท้ังภายในและภายนอกให้ชัดเจน เพื่อ

สะดวกในการน าผู้เรียนไปศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ ท้ังนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 

ผู้เรียนคิดเป็น ท ำ

เป็น 
10.00 9.78 ดีมาก 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดท่ีดี

อยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้

แบบโครงงานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และทุกระดับช้ันเรียน โดยพิจารณา

ประ เภทของ โครง ง านตาม ลักษณะ

ธรรมชาติวิชา และความสนใจของผู้เรียน 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของผู้เรียน 
20.00 10.43 พอใช้ 

       ผู้เรียนควรไ ด้รับการพัฒนาให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 

และการงานอาชีพฯ โดยครูควรวิเคราะห์

ผลการสอบ O-NET/ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา น าผลการ

วิเคราะห์มาจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม

อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงศักยภาพของ

ผู้ เ รี ยน  หรื อ จัด โครงการยกพระ ดับ
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท้ัง 7 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังนี้ควรด าเนินการ

ภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 

ประสิทธิผลของกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเปน็

ส ำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

1. ครูควรจัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม มีการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนด้วยวิ ธีการท่ีหลากหลาย และ
วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ใน
การซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2. สถานศึกษาควรน าผลจากการพัฒนาครูใน
วิชา ท่ีสอน หรือวิชาครูตาม ท่ี คุรุสภา
ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี) และ
น าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินและผลการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครู
ทุกคนทุกภาคการศึกษา ไปพัฒนาครูแต่
ละคนอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 

ประสิทธิภำพของ

กำรบริหำรจัดกำร

และกำรพัฒนำ

สถำนศึกษำ 

5.00 4.80 ดีมาก 

        สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการท่ีดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

การแต่งต้ังท่ีปรึกษาหรืออนุคณะกรรมการ 

เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระงาน ท้ังด้าน

กิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นในการ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีรอบคอบและ

ปฏิบั ติ ไ ด้อย่ างมีประ สิทธิภาพ มีการ

วางแผนและจัดให้มีปฏิ ทินหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาชัดเจน และ

ติดตามการปฏิบัติงาน ให้มีการประชุม
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เป็นอย่าง

น้อย และรายงานผลการประ ชุม ให้

หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 15 วัน 

นับจากวันท่ีมีการประชุม เพื่อพัฒนาสู่

ความ เป็น เ ลิศของสถานศึกษา และ

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

ท้ังนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 

พัฒนำกำรของกำร

ประกันคุณภำพ

ภำยในโดย

สถำนศึกษำและต้น

สังกัด 

 

5.00 4.95 ดีมาก 

สถานศึกษาควรรักษาประสิทธิภาพของ

การประกันคุณภาพให้มรการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนและพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศต่อไป โดยมีการประชุม

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจ

และร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการให้ถือ

ว่าระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึ่งของวฒันธรรมขององค์กรท่ีต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ัง 8 

ขั้นตอน ท้ังนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 

ผลกำรพัฒนำให้

บรรลุตำมปรัชญำ 

ปณิธำน พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์

ของกำรจัดต้ัง

สถำนศึกษำ 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

        สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการ

พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ

กิ จ  และ วั ตถุป ร ะสง ค์ของก าร จัด ต้ั ง

สถานศึกษาให้ยั่งยืน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศของสถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน “เน้น

คุณธรรม น้อมน าพระราชด าริ” ซึ่งควรมี

การด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 

ให้ เป็น ท่ีรู้ จักและเป็นแบบอย่าง ท่ีดีต่อ

เยาวชนในชุมชน ท้ังนี้ควรด าเนินการภายใน 

1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 

ผลกำรพัฒนำตำม

จุดเน้นและจุดเด่นที่

ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของ

สถำนศึกษำ 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

        สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการ

พัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่น ท่ีส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้

ยั่ งยืน  เพื่ อพัฒนาสู่ความเป็น เ ลิศของ

สถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนาสถานศึกษาให้

มีเอกลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่าง

เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน “งามพร้อม ท้ังกาย 

วาจา ใจ” และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนต่อไป ท้ังนี้ควรด าเนินการภายใน 1 

ปี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 

ผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำรพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมบทบำท

ของสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมาก 

สถานศึกษาควรธ ารงรักษาโครงการการ

รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด และโครงการลดโลกร้อนด้วยวิถี

พอเพียง อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหายา

เสพติดในชุมชนรอบสถานศึกษา และลด

ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่ งยืน ท้ังนี้ควร

ด าเนินการภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 

ผลกำรส่งเสริม

พัฒนำสถำนศึกษำ

เพื่อยกระดับ

มำตรฐำน รักษำ

มำตรฐำน และ

พัฒนำสู่ควำมเป็น

เลิศ ที่สอดคล้องกับ

แนวทำงกำรปฏิรูป

กำรศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมาก 

 สถานศึกษาควรผดุงรักษามาตรฐาน สู่

มาตรฐานสากลในอนาคต โดยมีการ

ด าเนินงาน/โครงการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสร้างระบบการมีส่วน

ร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา

สถานศึกษายิ่งขึ้น ท้ังนี้ควรด าเนินการ

ภายใน 1 ปี 

คะแนนรวม 100.00 86.68 ดี 

ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ       รับรอง     ไม่รับรอง 
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วิเครำะห์สถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน 
 

ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 

จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  

        ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง รู้จักหลีกเล่ียงต่อภาวะท่ี

ก่อให้เกิดอันตรายส่ิงมอมเมา เกม เครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ และห่างไกลยาเสพติด ผู้เรียนมี

สุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 

มีจิตใจท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 

ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย

สถานศึกษาได้จัดหาส่ือเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ี

ภายในสถานศึกษามี 

        กิจกรรม ICT ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้

ใช้การสืบค้นและพิมพ์งานได้ตามท่ีก าหนด ผู้เรียนมี

ความสามารถด้านการคิดและปฏิบัติงานเพื่อสังคม

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ To Be Number 

One โดยเฉพาะศูนย์เพื่อนวัยรุ่น ซึง่ผู้เรียนร่วมคิด

แก้ปัญหาในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยนอ้ง 

ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในด้าน “เน้นคุณธรรม 

น้อมน าพระราชด าริ” และบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น

ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาใน

ด้าน “งามพร้อม ท้ังกาย วาจา ใจ” ได้รับการยอมรับ

จากชุมชนและองค์กรภายนอก โดยมีผลงานเป็นท่ี

ประจักษ์มากมาย 

        สถานศึกษาก าหนดโครงการพิเศษ2 โครงการ 

คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 

ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับ

ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
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ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 

จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ) 

ติดเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนรอบสถานศึกษา

ท่ีเป็นชุมชนแออัด มีความเส่ียงในเรื่องยาเสพติด 

และโครงการลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพื่อให้

ผู้เรียนได้ปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายใน

สถานศึกษา บ้านและชุมชนในเขตท่ีตนเองอาศัยอยู่ 

จากการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่าง

ของการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นทั้งสองโครงการ ในการ

เป็นแบบอย่างและเป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาและ

องค์กรภายนอก ในด้านการรณรงค์ป้องกันปญัหายา

เสพติด ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย และการใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลดมลพิษและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

รับรอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาท้ังใน

และต่างจังหวัด        

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

       ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ใช้ระบบการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการน าระบบและ

วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กับการ

สร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง มีการบริหารจัดการด้าน

การเงินและงบประมาณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(demand side) โดยสถานศึกษาด าเนินการดังนี้  

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการและการ

ตัดสินใจ พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

       ไม่มี 
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ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 

จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ(ต่อ) 

ประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มาก

ขึ้น พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ อ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสถานศึกษามี

แผนการด า เนิน งานประจ าปีตามก ลุ่มรั กษา

มาตรฐาน ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

       ไม่มี 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

       ครูบางท่านไม่ไ ด้ จัดเตรียมและใช้ ส่ือให้

เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่ได้ประเมินความก้าวหน้า

ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และขาดการ

วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อม

เสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน 

        สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินจาก

การท่ีได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน การประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินแบบวัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่

ละคนอย่างเป็นระบบ 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

       สถานศึกษาได้รับการประเมินจากต้นสังกัด มี

คะแนนระดับดีมาก มีระบบการประกันคุณภาพครบ

ท้ัง 8 ขั้นตอน และมีผลการด าเนินงานตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี

พัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

       เนื่องด้วยเศรษฐกิจท่ีเติบโตของจังหวัดท าให้

กลุ่มคนจากจังหวัดต่างๆ ท่ัวทุกภาค เดินทางเข้า

มาประกอบอาชีพ และมีความต้องการน าบุตร

หลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของ

จังหวัด สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาจึง

กลายเป็นสังคมเมือง ท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี แต่ใน 
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ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 

จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน(ต่อ) 

สถานศึกษาต้ังอยู่ในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญเติบโต

ทางงด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสังคม มี

นักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีความรู้ ความสามารถ พร้อม

ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่

ให้ความสนใจในการศึกษาของบุตรหลาน สนับสนุน

ด้านการศึกษา มีความเข้มแข็ง เป็นปึกเป็นแผ่น และ

ยั่งยืน ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก

ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และครู มูลนิธิ ตลอดจน

เครือข่ายผู้ปกครอง รวมท้ังองค์กรภาครัฐและ

เอกชน ท้ังทาง ด้านความคิด การร่วมด า เนิน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ และการระดมทรัพยากร

ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดต้ังเป็น

เครือข่ายผู้ปกครอง 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน(ต่อ) 

ขณะเดียวกัน ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

เกิดปัญหาสังคมมากมาย เช่น ปัญหาการจราจร 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาครอบครัว อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติด และปัญหาวัฒนธรรมท่ีอ่อนแอ

ลง ท าให้ผู้เรียนเหล่านี้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

ได้แก่ มาโรงเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียน ไม่ต้ังใจ

เรียน ฝ่าฝืนระเบียบวินัย ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าลายทรัพย์สินของสถานศึกษา เป็นต้น 
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ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557-2562 
 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2556 - 2557 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2556 2557 เพิ่ม/ลด 2556 2557 เพิ่ม/ลด 2556 2557 เพิ่ม/ลด 2556 2557 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 50.37 37.97 -12.40 47.03 36.72 -10.31 44.43 35.39 -9.04 44.25 35.20 -9.05 

สังคมศึกษา 45.22 51.07 5.85 41.64 48.86 7.22 39.48 46.94 7.46 39.37 46.76 7.39 

ภาษาอังกฤษ 33.48 27.77 -5.71 33.47 29.44 -4.03 29.99 27.09 -2.90 30.35 27.46 -2.89 

คณิตศาสตร์ 27.54 31.50 3.96 27.38 31.83 4.45 25.41 29.59 4.18 25.45 29.65 4.20 

วิทยาศาสตร์ 41.80 42.23 0.43 39.94 41.02 1.08 38.04 38.77 0.73 37.95 38.62 0.67 

สุขศึกษาและพลศึกษา 62.19 64.72 2.53 59.88 62.03 2.15 58.72 59.72 1.00 58.30 59.32 1.02 

ศิลปะ 45.65 47.01 1.36 45.01 46.33 1.32 43.88 43.24 -0.64 43.65 43.14 -0.51 

การงานอาชีพ 50.31 48.53 -1.78 46.81 47.29 0.48 44.82 45.87 1.05 44.46 45.42 0.96 

เฉลี่ยรวม 44.57 43.85 -0.72 42.65 42.94 0.30 40.60 40.83 0.23 40.47 40.70 0.22 

 
ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2556 - 2557 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2556 2557 เพิ่ม/ลด 2556 2557 เพิ่ม/ลด 2556 2557 เพิ่ม/ลด 2556 2557 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 54.21 53.78 -0.43 55.34 56.51 1.17 49.87 51.41 1.54 49.26 50.76 1.50 

สังคมศึกษา 35.01 36.93 1.92 35.73 39.07 3.34 33.19 36.81 3.62 33.02 36.53 3.51 

ภาษาอังกฤษ 27.74 24.53 -3.21 31.76 29.41 -2.35 25.05 23.12 -1.93 25.35 23.44 -1.91 

คณิตศาสตร์ 20.58 22.42 1.84 23.83 26.19 2.36 20.43 21.74 1.31 20.48 21.74 1.26 

วิทยาศาสตร์ 32.52 32.50 -0.02 32.81 35.09 2.28 30.60 32.67 2.07 30.48 32.54 2.06 

สุขศึกษาและพลศึกษา 67.83 54.14 -13.69 66.24 56.10 -10.14 62.46 52.48 -9.98 62.03 51.94 -10.09 

ศิลปะ 31.67 36.11 4.44 31.54 36.62 5.08 29.17 34.90 5.73 29.00 34.64 5.64 

การงานอาชีพ 53.97 49.93 -4.04 52.98 51.20 -1.78 50.71 49.71 -1.00 49.98 49.01 -0.97 

เฉลี่ยรวม 40.44 38.79 -1.65 41.28 41.27 0.00 37.69 37.86 0.17 37.45 37.58 0.12 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2557 - 2558 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2557 2558 เพิ่ม/ลด 2557 2558 เพิ่ม/ลด 2557 2558 เพิ่ม/ลด 2557 2558 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 37.97 45.69 7.72 36.72 43.84 7.12 35.39 42.89 7.50 35.20 42.64 7.44 

สังคมศึกษา 51.07 51.02 -0.05 48.86 48.56 -0.30 46.94 46.42 -0.52 46.76 46.24 -0.52 

ภาษาอังกฤษ 27.77 34.29 6.52 29.44 34.45 5.01 27.09 30.16 3.07 27.46 30.62 3.16 

คณิตศาสตร์ 31.50 35.20 3.70 31.83 34.99 3.16 29.59 32.42 2.83 29.65 32.40 2.75 

วิทยาศาสตร์ 42.23 40.06 -2.17 41.02 39.52 -1.50 38.77 37.88 -0.89 38.62 37.63 -0.99 

เฉลี่ยรวม 38.11 41.25 3.14 37.57 40.27 2.70 35.56 37.95 2.40 35.54 37.91 2.37 

 

 

 
ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2557 - 2558 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2557 2558 เพิ่ม/ลด 2557 2558 เพิ่ม/ลด 2557 2558 เพิ่ม/ลด 2557 2558 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 53.78 56.23 2.45 56.51 55.83 -0.68 51.41 49.95 -1.46 50.76 49.36 -1.40 

สังคมศึกษา 36.93 41.34 4.41 39.07 41.65 2.58 36.81 40.01 3.20 36.53 39.71 3.18 

ภาษาอังกฤษ 24.53 28.89 4.36 29.41 31.71 2.30 23.12 24.68 1.56 23.44 24.98 1.54 

คณิตศาสตร์ 22.42 26.79 4.37 26.19 30.72 4.53 21.74 26.65 4.91 21.74 26.59 4.85 

วิทยาศาสตร์ 32.50 35.81 3.31 35.09 35.91 0.82 32.67 33.55 0.88 32.54 33.40 0.86 

เฉลี่ยรวม 34.03 37.81 3.78 37.25 39.16 1.91 33.15 34.97 1.82 33.00 34.81 1.81 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2558 - 2559 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2558 2559 เพิ่ม/ลด 2558 2559 เพิ่ม/ลด 2558 2559 เพิ่ม/ลด 2558 2559 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 45.69 53.11 7.42 43.84 48.65 4.81 42.89 46.81 3.92 42.64 46.36 3.72 

สังคมศึกษา 51.02 54.69 3.67 48.56 51.77 3.21 46.42 49.34 2.92 46.24 49.00 2.76 

ภาษาอังกฤษ 34.29 36.08 1.79 34.45 36.62 2.17 30.16 31.39 1.23 30.62 31.80 1.18 

คณิตศาสตร์ 35.20 35.09 -0.11 34.99 32.47 -2.52 32.42 29.53 -2.89 32.40 29.31 -3.09 

วิทยาศาสตร์ 40.06 38.56 -1.50 39.52 36.92 -2.60 37.88 35.12 -2.76 37.63 34.99 -2.64 

เฉลี่ยรวม 41.25 43.51 2.25 40.27 41.29 1.01 37.95 38.44 0.48 37.91 38.29 0.39 

 

 

 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2558 - 2559 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2558 2559 เพิ่ม/ลด 2558 2559 เพิ่ม/ลด 2558 2559 เพิ่ม/ลด 2558 2559 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 56.23 60.59 4.36 55.83 57.91 2.08 49.95 53.09 3.14 49.36 52.29 2.93 

สังคมศึกษา 41.34 39.20 -2.14 41.65 38.82 -2.83 40.01 36.17 -3.84 39.71 35.89 -3.82 

ภาษาอังกฤษ 28.89 30.41 1.52 31.71 34.44 2.73 24.68 27.35 2.67 24.98 27.76 2.78 

คณิตศาสตร์ 26.79 26.07 -0.72 30.72 28.20 -2.52 26.65 24.90 -1.75 26.59 24.88 -1.71 

วิทยาศาสตร์ 35.81 33.25 -2.56 35.91 33.15 -2.76 33.55 31.77 -1.78 33.40 31.62 -1.78 

เฉลี่ยรวม 37.81 37.90 0.09 39.16 38.50 -0.66 34.97 34.66 -0.31 34.81 34.49 -0.32 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2559 2560 เพิ่ม/ลด 2559 2560 เพิ่ม/ลด 2559 2560 เพิ่ม/ลด 2559 2560 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 53.11 55.16 2.05 48.65 51.96 3.31 46.81 48.77 1.96 46.36 48.29 1.93 

ภาษาอังกฤษ 36.08 32.81 -3.27 36.62 34.84 -1.78 31.39 30.14 -1.25 31.80 30.45 -1.35 

คณิตศาสตร์ 35.09 31.05 -4.04 32.47 30.22 -2.25 29.53 26.55 -2.98 29.31 26.30 -3.01 

วิทยาศาสตร์ 38.56 34.77 -3.79 36.92 34.16 -2.76 35.12 32.47 -2.65 34.99 32.28 -2.71 

เฉลี่ยรวม 40.71 38.45 -2.26 38.67 37.80 -0.87 35.71 34.48 -1.23 35.62 34.33 -1.29 

             

             

 

 

 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2559 2560 เพิ่ม/ลด 2559 2560 เพิ่ม/ลด 2559 2560 เพิ่ม/ลด 2559 2560 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 60.59 55.71 -4.88 57.91 54.50 -3.41 53.09 50.07 -3.02 52.29 49.25 -3.04 

สังคมศึกษา 39.20 35.84 -3.36 38.82 37.15 -1.67 36.17 34.96 -1.21 35.89 34.70 -1.19 

ภาษาอังกฤษ 30.41 30.50 0.09 34.44 36.05 1.61 27.35 27.91 0.56 27.76 28.31 0.55 

คณิตศาสตร์ 26.07 24.80 -1.27 28.20 28.50 0.30 24.90 24.64 -0.26 24.88 24.53 -0.35 

วิทยาศาสตร์ 33.25 32.00 -1.25 33.15 31.25 -1.90 31.77 29.48 -2.29 31.62 29.37 -2.25 

เฉลี่ยรวม 37.90 35.77 -2.13 38.50 37.49 -1.01 34.66 33.41 -1.24 34.49 33.23 -1.26 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 55.16 63.04 7.88 51.96 58.99 7.03 48.77 55.04 6.27 48.29 54.42 6.13 

ภาษาอังกฤษ 32.81 31.30 -1.51 34.84 33.22 -1.62 30.14 29.10 -1.04 30.45 29.45 -1.00

คณิตศาสตร์ 31.05 34.12 3.07 30.22 33.63 3.41 26.55 30.28 3.73 26.30 30.04 3.74 

วิทยาศาสตร์ 34.77 39.38 4.61 34.16 38.14 3.98 32.47 36.43 3.96 32.28 36.10 3.82 

เฉลี่ยรวม 38.45 41.96 3.51 37.80 41.00 3.20 34.48 37.71 3.23 34.33 37.50 3.17 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 55.71 53.63 -2.08 54.50 52.65 -1.85 50.07 48.16 -1.91 49.25 47.31 -1.94

สังคมศึกษา 35.84 36.21 0.37 37.15 36.72 -0.43 34.96 35.48 0.52 34.70 35.16 0.46 

ภาษาอังกฤษ 30.50 35.16 4.66 36.05 40.02 3.97 27.91 29.26 1.35 28.31 31.41 3.10 

คณิตศาสตร์ 24.80 30.24 5.44 28.50 35.32 6.82 24.64 31.04 6.40 24.53 30.72 6.19 

วิทยาศาสตร์ 32.00 30.91 -1.09 31.25 32.00 0.75 29.48 30.75 1.27 29.37 30.51 1.14 

เฉลี่ยรวม 35.77 37.23 1.46 37.49 39.34 1.85 33.41 34.94 1.53 33.23 35.02 1.79 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับประเทศ 

2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 63.04 63.67 0.63 58.99 58.34 -0.65 53.19 53.73 0.54 54.42 55.14 0.72 

ภาษาอังกฤษ 31.30 43.58 12.28 33.22 39.28 6.06 28.52 32.06 3.54 29.45 33.25 3.80 

คณิตศาสตร์ 34.12 33.70 -0.42 33.63 29.86 -3.77 29.09 25.80 -3.29 30.04 26.73 -3.31

วิทยาศาสตร์ 39.38 31.28 -8.10 38.14 30.82 -7.32 35.72 29.60 -6.12 36.10 30.07 -6.03

เฉลี่ยรวม 41.96 43.06 1.10 41.00 39.58 -1.42 36.63 35.30 -1.33 37.50 36.30 -1.21

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 53.63 46.37 -7.26 52.65 46.51 -6.14 51.25 46.00 -5.25 47.31 52.21 -5.10

สังคมศึกษา 36.21 37.07 0.86 36.72 37.77 1.05 36.32 37.46 1.14 35.16 35.70 0.54 

ภาษาอังกฤษ 35.16 30.53 -4.63 40.02 36.15 -3.87 35.49 32.53 -2.96 31.41 29.20 -2.21

คณิตศาสตร์ 30.24 27.30 -2.94 35.32 29.95 -5.37 34.18 28.57 -5.61 30.72 25.41 -5.31

วิทยาศาสตร์ 30.91 30.00 -0.91 32.00 31.34 -0.66 31.69 30.32 -1.37 30.51 29.20 -1.31

เฉลี่ยรวม 37.23 34.25 -2.98 39.34 36.34 -3.00 37.79 34.98 -2.81 35.02 32.34 -2.68

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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บทที่ 2 

กำรศึกษำสถำนภำพโรงเรียน 

  

 

 
 

 



บทที่ 2 
การศึกษาสถานภาพโรงเรียน 

 
โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
โรงเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholders) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ท้ังทางบวกและทาง
ลบต่อแนวทางการพัฒนาของ โร ง เรี ยน  จึ งจ า เป็น ท่ี โ ร ง เรี ยน ต้องมีห ลัก เกณฑ์  และแนวทาง  
การด าเนินงานท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
ท้ังนี้เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของโรงเรียน 
  โดยได้สรุปเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียนหลายประการโดยใช้ TOWS 
Matrix ดังนี้ 
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
 

จุดแข็ง   ( Strengths : S ) 
1. หลักสูตรสถานศึกษาและมีสาระเพิ่มเติม

อย่างหลากหลายตามความต้องการของ
นักเรียน 

2. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

3. มีก ารสนับสนุ น ระดมทรัพยากรและ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

4. บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ี และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี อย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการ
สอนท่ีดีและมีความพร้อมในการให้บริการ
แก่นักเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอก 

6. ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ใช้รูปแบบ
การบริ ห า ร จัดก าร ท่ี เหมะสม ในการ
บริหารงาน 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1. โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนขาดการ

ทบทวนและด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
2. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
3. การบริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่ไม่ตรง

ความต้องการของครูและนักเรียน 
4. การใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้าน

การเรียนการสอนไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
และไม่เต็มศักยภาพ 

5. การนิ เทศติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและ

เอกชน โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

3. ชุมชนและหน่วยงานมีการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลาย 
ส่งผลให้นัก เรี ยน เกิ ดความรอบรู้ และ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีสามารถ
พึ่งพาตนเองได้จึงเอื้อประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์การท่อง เ ท่ียวของ จังหวั ด
สนั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 2 

7. นโยบายด้านการพัฒนาครูของ สพฐ. มี
ความชัดเจนและครูพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 

อุปสรรค ( Threats : T ) 
1. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการเรียนการสอน 
2. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีท าให้นักเรียนบางส่วนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 

3. ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง 
4. การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน 
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ค าอธิบายสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร 
1. กลยุทธ์ SO 

 โรงเรียนเป็นผู้น าทางการศึกษา 

 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชมรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

 สนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้จัดท าส่ือประกอบการสอน รวมถึงการใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การดึง
ข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต การดูสารคดี วีดิทัศน์ การปฏิบัติจริง ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอก
สถานท่ี 

 โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพิ่มห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย แหล่งการ
เรียนรู้และแหล่งค้นคว้าท่ีเพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถรองรับจ านวน
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

 ส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น มีการจัดอบรมเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่องและมี
การศึกษาดูงานท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาการบริหารการจัดการโรงเรียนในทุกด้าน 

 โรงเรียนสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนรอบด้าน อย่างสม่ าเสมอ 

2. กลยุทธ์ WO 

 กระตุ้นให้ครูผลิตส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการและความ
จ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการคัดสรร เลือกส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 

3. กลยุทธ์ ST 

 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพัฒนาครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 สร้างความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

4. กลยุทธ์ WT 

 สร้างเครือข่ายกระบวนการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน 

 ให้ความรู้ครู ผู้ปกครอง ด้านการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
การพัฒนาสถานศึกษาโดยน ารูปแบบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร DALIS MODEL ในการ

ขับเคล่ือนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในระดับภูมิภาค และยกระดับประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐาน THAILAND QUALITY 
AWARD โดยเน้นพัฒนาครูให้ทันสมัย น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ด้วยเครือข่าย ชมรม สมาคมและองค์กรต่าง ๆ สู่ความส าเร็จและยั่งยืน ด้วยวงพัฒนา OKRs ในระดับ
องค์กร ทีมและบุคคลเพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าประสงค์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ี
วางไว้ 
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บทที่ 3 

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 
 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
ทิศทางการจดัการศึกษา 

 

แนวคิดการจัดการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 
 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย   
 หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)  
 หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education)  
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  
 หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  
 ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) โดยน า

ยุทธศาสตร์ชาติ(National Strategy)มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข  
 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ ร่วมมือผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล  าภายในประเทศ

ลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
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แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี   
 3Rs ได้แก่ 

- การอ่านออก (Reading)  
- การเขียนได้(Writing)  
- การคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

 8Cs ได้แก่  
- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
-  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
-  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
-  ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ  
-  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
-  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
-  ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
ซึ่งมีตัวชี วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี วัดท่ีส าคัญ ดังนี   

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม 

(Equity)  
3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 

(Quality)  
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency)  
5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบทท่ี

เปล่ียนแปลง (Relevancy) 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
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มาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 ๗) มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน    
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
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มาตรฐานที่ ๔ งานสนองพระราชด าริ 
 ๔.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๔.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE  
    ๔.๓ พัฒนาศูนย์กาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๔ โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

(๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ ตามหลักสูตร 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- ผู้เรียนร้อยละ ๗๘ มีทักษะในการอ่าน เขียน การส่ือสาร   
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
(การคิดค านวณ) 

(๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๗ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล 
ความน่าเช่ือถือ สรุปคุณค่า แนวคิด แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
จากเรื่องท่ีอ่าน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
การน าไปใช้และเผยแพร่ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ จัดท าโครงงานและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ มีผลการเรียนในสาระเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

(๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

(๗) ผู้เรียนมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ 
บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่  

ผู้เรียนท่ีส่งผลงานการเขียนรายงานเชิง วิชาการ/บทความและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารส่ือออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัด
โดยโรงเรียน หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕0 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๑)  การมี คุณลักษณะและค่านิยม ท่ี ดีตาม ท่ี

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๖ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง   
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสม  และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒ . ๑  มี เ ป้ า ห ม า ย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ท่ี  

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
- สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
อย่างชัดเจนทุก ๆ ๓ ปี  
- สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษา  
- สถานศึกษามีการจัดโครงการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด 
รวมถึงทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา - ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  
- ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
- ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ต่อผล
การจัดการศึกษา  
- ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 
 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

- ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
กลุ่มเป้าหมาย   
- ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนมีการการน าหลักสูตรสาระการเรียนรู้
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

- ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการนิเทศติดตามตรงตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อภาคเรียน  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ร่วมกันแลกเปล่ียน
ความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา    
- ครูร้อยละ ๘๐ ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร (คูปองครู) ท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองไม่น้อยกว่า ๑๒ 
ช่ัวโมง และไม่เกิน ๒๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรมตรง
ตามหรือ สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน  
ท่ีเพียงพอส าหรับผู้เรียน  
- โรงเรียนมีถนน ห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอ  
- โรงเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องเรียนและอาคารเรียน
ให้พร้อมต่อการใช้งาน 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- โรงเรียนจัดระบบจัดหา การพัฒนาและบริการ เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ท่ีเพียงพอ  
- โรงเรียนจัดให้มี ระบบช่วยเหลือดูแลผู้เรียน(Q-Home 
School) ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียน  
- โรงเรียนจัดให้มี ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ จัดการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 

จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
- ครูร้อยละ ๙๐ มีการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ Active 
learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง  โดยเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
- ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการน าเสนอโครงงานในกิจกรรมเปิด
บ้านศรีนครินทร์ (Open House)  

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- ครูร้อยละ ๘๐  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
- ครูร้อยละ ๖๐  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  - ครูร้อยละ ๑๐๐  ช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน เพื่อดูแลนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพฤติกรรม  ด้าน
วิชาการ ทุนปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น  
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรรมท่ีแสดงความรักต่อครู 
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

- ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบของ
การวัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้ และเกณฑ์การตัดสิน
การประเมิน  
- ครูร้อยละ ๘๐ มีเครื่องมือวัดและวิธีการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตรงตามตัวชี้วัด  
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตรงตามตัวชี้วัด  
- ครูร้อยละ ๙๐ มีการบันทึกหลังสอนเพื่อสรุปผลการจัดการ
เรียนรู้ ระบุจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนเพื่อหาวิธีการซ่อมเสริม
ผู้เรียน  
- ครูร้อยละ ๙๐ จัดท าเอกสารการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
 

   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
        กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 

- ครูร้อยละ ๙๐  มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูร้อยละ ๗๐  มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีผู้เช่ียวชาญร่วมแลกเปล่ียน
ความรู้และ ประสบการณ์  
- ครูร้อยละ ๖๐ บันทึกข้อมูลการแลกเปล่ียนความรู้และ 
ประสบการณ์ลงใน logbook ตามเอกสารท่ีโรงเรียนก าหนด  
และมีข้อมูลป้อนกลับของผู้เช่ียวชาญ 

มาตรฐานที่ ๔ งานสนองพระราชด าริ 
    ๔.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     - ผู้ เ รี ยน ร้ อ ยละ  ๙๘  มี ส่ วน ร่ ว มปฏิบั ติ ก าร เ รี ยน รู้  ๕ 

องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืชศึกษา 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

    ๔.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE  - ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสม  และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

    ๔.๓ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โรงเรียนมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีนวัตกรรม และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล 

    ๔.๔ โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมร่วมกิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติ 

การอนุรักษ์รักษาดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อตนเองและ

ชุมชนได้อย่างถูกวิธี 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การพิจารณา 
   ยอดเยี่ยม คะแนน ร้อยละ ๗๐ – ๑๐๐ 
   ดีเลิศ  คะแนน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
   ดี  คะแนน ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
   ปานกลาง คะแนน ร้อยละ ๔๐ – ๔๙ 
   ก าลังพัฒนา คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ จุดเน้น 
 

ค่านิยมของโรงเรียน 
 

1. เป็นคนดีของย่า 
2. มุ่งเรียนรู ้
3. คิดสร้างสรรค์ 
4. สืบสานงานพระราชด าริ 
5. ใฝ่คุณภาพ 
6. พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม 

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นองค์กรแห่งความสุข  มุ่งสืบสานงานพระราชด าริ สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
 

พันธกิจของโรงเรียน 
 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติและมาตรฐานสากล  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์คนดีศรีนครินทร์ สามารถด ารงอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาครู ในการออกแบบและสร้างนวั ตกรรมด้วยกระบวนการวิ จัย  ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ ผู้ เรียน ครู  และบุคลากรร่วมสืบสานงานพระราชด าริ สู่การด ารงชีพ  

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่ง เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ ทันสมัยรองรับการเปล่ียนแปลง  

มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย ปลอดภัย เพียงพอ และเอื อต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการแก่ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั งในและต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะคนดีศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
2. ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองตามหลักสูตรและมีทักษะชีวิตให้เท่าทัน

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก  
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ  

ในระดับประเทศและระดับโลก  
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ๆ ตามศักยภาพของตนเอง  
5. ครูและบุคลากรเป็นผู้น าและยอมรับการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นมืออาชีพ  
6. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและกระบวนการวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
7. ครูมีสวัสดิการ สวัสดิภาพ และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
8. ผู้เรียน ครู และบุคลากรเป็นแบบอย่างในการน้อมน าแนวคิดของงานพระราชด าริสู่การด ารงชีพด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
9. โรงเรียนเป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล  
10. มีหลักสูตรท่ีทันสมัยพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกตรงตามความต้องการของชุมชน  
11. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ ทันสมัย ปลอดภัย และเอื อต่อการจัดการเรียนรู้  
12. โรงเรียนให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนหน่วยงานต่าง ๆ ทั งในและ

ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
13. โรงเรียนเป็นผู้น าในการให้บริการทางด้านวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั งใน

และต่างประเทศ  
 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครู พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 
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แผนงานหลัก 
 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยและเป็นสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์คนดีศรีนครินทร์  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์  
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศในระดับประเทศและต่างประเทศ

ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ห้องเรียนพิเศษ) 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติและมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ มีสวัสดิการ สวัสดิภาพ และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรร่วมสืบสานงานพระราชด าริสู่การด ารงชีพด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย ปลอดภัย เพียงพอ และเอื อต่อ

การจัดการเรียนรู้  
9. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการแก่ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั งในและต่างประเทศ 

 
 

จุดเน้นของโรงเรียน 
  
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกตรงตามความต้องการ

ของชุมชน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะคนดีศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาและการส่ือสารได้ตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะในการออกแบบผลงานและ

นวัตกรรม (STEMA) 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของชาติและ

มาตรฐานสากล 
7. เสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนด ารงอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 3R8C สร้างส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
9. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
10. พัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการวจัิย 
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11. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพครู 
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรน้อมน าแนวคิดของงานพระราชด าริมาปฏิบัติบูรณาการกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
13. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้
14. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีสภาพเหมาะสมเอื อ

ต่อการจัดการเรียนรู้ 
15. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
16. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์โลก 
17. ประเมินผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล 
18. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกบัชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่างๆ ทั ง

ในและต่างประเทศ 
19. ส่่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางด้านวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั ง

ในและต่างประเทศ 
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บทที่ 4 

งบประมำณกำรด ำเนินงำน/

โครงกำร/กิจกรรม 

  

 
 

 

 

 



บทที ่ 4 
งบประมาณการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2563 
รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีการศึกษา 2563

รายการ 

อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา/คน/ปี 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

รวม 

หักส ารอง/บก
ศ.4รายการ/

ค่า
สาธารณูปโภค 

10% 

คงเหลือ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวมต่อปี
การศึกษา 

ประเภทเงินอุดหนุนรายหวั 
1.นักเรียนม.ต้น 3,500.00 1,291  4,518,500.00 8,660,500.00 866,050.00 7,794,450.00 
2.นักเรียนม.ปลาย         3,800.00 1,090  4,142,000.00 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ 
ม.ต้น 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น)
(5,000บาท/คน/เทอม)

      2,500.00        2,500.00         5,000.00 282  1,410,000.00 1,410,000.00 141,000.00  1,269,000.00 

2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น)
(8,000 บาท/คน/เทอม)

      5,500.00        5,500.00 11,000.00 107 1,177,000.00 1,177,000.00 117,700.00 1,059,300.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

55



รายการ 

อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา/คน/ปี 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

รวม 

หักส ารอง/บก
ศ.4รายการ/

ค่า
สาธารณูปโภค 

10% 

คงเหลือ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวมต่อปี
การศึกษา 

3. โครงการห้องเรียนพิเศษ
EP/MLP ม.ต้น (25,000 
บาท/คน/เทอม) 

22,500.00 22,500.00 45,000.00 137 6,165,000.00 6,165,000.00 616,500.00 5,548,500.00 

4. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
MECP ม.ต้น (8,000 บาท/
คน/เทอม) 

5,500.00 5,500.00 11,000.00 72 792,000.00 792,000.00 79,200.00 712,800.00 

ม.ปลาย                 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย) 
(7,500 บาท/คน/เทอม) 

5,000.00 5,000.00 10,000.00 59 590,000.00 590,000.00 59,000.00 531,000.00 
5,700.00 5,700.00 11,400.00 30 342,000.00 342,000.00 34,200.00 307,800.00 

2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) 
(5,500 บาท/คน/เทอม) 
 
 

3,000.00 3,000.00 6,000.00 108 648,000.00 648,000.00 64,800.00 583,200.00 
3,700.000 3,700.00 7,400.00 34 251,600.00 251,600.00 25,160.00 226,440.00 

รายการ อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา/คน/ปี รวม คงเหลือ 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวมต่อปี
การศึกษา 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หักส ารอง/บก
ศ.4รายการ/

ค่า
สาธารณูปโภค 

10% 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษ
MEP (17,500 บาท/คน/
เทอม)

15,000.00 15,000.00 30,000 55 1,650,000.00 1,650,000.00 165,000.00 1,485,000.00 
15,700.00 15,700.00 31,400.00 25 785,000.00 785,000.00 78,500.00 706,500.00 

4.โครงการห้องเรียนพิเศษ
MECP ม.ปลาย (9,000 บาท/
คน/เทอม)

6,500.00 6,500.00 13,000.00 64 832,000.00 832,000.00 83,200.00 748,800.00 

ประเภทเงินระดมทรัพยากร 
1.ค่าสนับสนุนสื่อการสอน
คอมพิวเตอร์

500.00 500.00 1,000.00 2,381 2,381,000.00 2,381,000.00 238,100.00 2,142,900.00 

2.ค่าจ้างครชูาวต่างประเทศ 700.00 700.00 1,400.00 2,093 2,930,200.00 2,930,200.00 - 2,930,200.00 
3.ค่าสาธารณูปโภค 500.00 500.00 1,000.00 2,381 2,381,000.00 2,381,000.00 - 2,381,000.00 
4.ค่าจ้างบคุลากร 800.00 800.00 1,600.00 2,381 3,809,600.00 3,809,600.00 - 3,809,600.00 
ประเภทเงินบ ารุงหอพัก 
1.ค่าบ ารุงหอพัก        4,000.00        4,000.00         8,000.00 41     328,000.00     328,800.00     32,800.00    295,200.00 
2.ค่าซักรีดเสื้อผ้า        6,000.00        6,000.00       12,000.00 41     492,000.00     492,000.00 -    492,000.00 
3.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียน
หอพัก

         200.00          200.00           400.00 41      16,400.00      16,400.00 -     16,400.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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รายการ 

อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา/คน/ปี 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

รวม 

หักส ารอง/บก
ศ.4รายการ/

ค่า
สาธารณูปโภค 

10% 

คงเหลือ 

- 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวมต่อปี
การศึกษา 

4.ค่าอาหารนักเรียนหอพัก      15,000.00      15,000.00       30,000.00 41  1,230,000.00  1,230,000.00 -  1,230,000.00 
5.ค่ากิจกรรมหอพัก          500.00          500.00         1,000.00 41      41,000.00      41,000.00 -      41,000.00 

 ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี 
1.ค่าหนังสือเรียน

 ม.ต้น 400.00           1,291 516,400.00 1,061,400.00 - 1,061,400.00 
 ม.ปลาย           500.00          1,090 545,000.00 
2.อุปกรณ์การเรียน

 ม.ต้น           420.00           1,291 542,220.00 1,043,620.00 - 1,043,620.00 
 ม.ปลาย           460.00           1,090 501,400.00 
3.เคร่ืองแบบนักเรียน

 ม.ต้น 450.00           1,291 580,950.00 1,125,950.00 - 1,125,950.00 
 ม.ปลาย           500.00           1,090 545,000.00 
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ม.ต้น 880บาท ม.ปลาย 950บาท)

 4.1 กิจกรรมวิชาการ 
 ม.ต้น           350.00           1,291 451,850.00 833,350.00 208,337.50 625,012.50 
 ม.ปลาย           350.00           1,090 381,500.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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รายการ 

อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา/คน/ปี 

จ านวนนร.
(คน) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

รวม 

หักส ารอง/บก
ศ.4รายการ/

ค่า
สาธารณูปโภค 

10% 

คงเหลือ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวมต่อปี
การศึกษา 

4.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 ม.ต้น           200.00           1,291 258,200.00 476,200.00 119,050.00 357,150.00 
 ม.ปลาย           200.00           1,090 218,000.00 
4.3 ทัศนศึกษา 
 ม.ต้น      100.00           1,291 129,100.00 298,100.00 59,525.00 178,575.00 
 ม.ปลาย           100.00           1,090 109,000.00 
4.4 การบริการสารสนเทศ/ICT 40ชม./ปี     
 ม.ต้น 230.00           1,291 296,930.00 569,430.00 - 569,430.00 
 ม.ปลาย           250.00           1,090 272,500.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีการศึกษา 2563 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีการศึกษา 2563 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

ประเภทเงินอุดหนุนรายหวั 7,740,000.00 
1.ฝ่ายวิชาการ 4,670,000.00 
2.ฝ่ายกิจการนักเรียน 380,000.00 
3.ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ 380,000.00 
4.ฝ่ายอ านวยการ 770,000.00 
5.ฝ่ายบริหารทั่วไป 770,000.00 
6.ส ารอง 770,000.00 
ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2,117,080.00 
1.กิจกรรมวิชาการ 761,920.00 
2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 476,200.00 
3.กิจกรรมทัศนศึกษา 309,530.00 
4.การบริการและสารสนเทศ/ICT 40 ชม./ปี 569,430.00 
5.ส ารอง - 
ประเภทเงินระดมทรัพยากรนักเรียนโครงการพิเศษ 
ม.ต้น 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น) (5,000บาท/คน/เทอม) 1,260,000.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น) (8,000 บาท/คน/เทอม) 1,050,000.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MLP ม.ต้น (25,000 บาท/คน/เทอม) 5,540,000.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ต้น (8,000 บาท/คน/เทอม) 710,000.00 
ม.ปลาย 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย) (7,500 บาท/คน/เทอม) 830,000.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม) 800,000.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (17,500 บาท/คน/เทอม) 2,190,000.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ปลาย  (9,000 บาท/คน/เทอม) 740,000.00 
ประเภทเงินเงินระดมทรัพยากร 
1.ค่าสนับสนุนสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 2,140,000.00 
2.ค่าจ้างครชูาวต่างประเทศ 2,930,000.00 
3.ค่าสาธารณูปโภค 2,380,000.00 
4.ค่าจ้างบคุลากร 3,800,000.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีการศึกษา 2563 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

 ประเภทเงินบ ารุงหอพัก 
1.ค่าบ ารุงหอพัก      295,200.00 
2.ค่าซักรีดเสื้อผ้า   492,000.00 
3.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก        16,400.00 
4.ค่าอาหารนักเรียนหอพัก  1,230,000.00 
5.ค่ากิจกรรมหอพัก        41,000.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทที่ 5 

โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

 
 

 

 

 



บทที่ 5 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ 

โครงการที่ 1 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

20,000.00 - - - - - นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์ 

โครงการที่ 2 
โครงการมุกดีศรีนครินทร์ 

264,500.00 496,000.00 - 80,500.00 125,000.00 200,000.00 นางวรรณี สืบกระพันธ์ 

โครงการที่ 3 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

618,000.00 - 208,910.00 233,000.00 - 148,910.00 นางแก้วอุษา ลีนานนท์ 

โครงการที่ 4 
โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

- - 1,765,500.00 - - 2,174,500.00 นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์ 

โครงการที่ 5 
โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ 

- - 4,561,000.00 - - 3,169,000.00 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง 

โครงการที่ 6 
โครงการพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

- - 1,250,000.00 - - 200,000.00 นางสาวอลักตา สิทธาคม 

โครงการที ่7 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 

143,000.00 154,765.00 - 231,600.00 482,065.00 293,000.00 นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ 

โครงการที่ 8 
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามก้าวหน้าอย่างมี
ความสุข 

120,000.00 - - 500,000.00 - - นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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โครงการ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ 

โครงการที่ 9 
โครงการสนองพระราชด ารสิู่การปฏิบัติ 

74,000.00 - - 76,000.00 - - นายอรรถชัย มีสุข 

โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

1,350,760.00 97,900.00 935,830.00 865,760.00 -191,920.00 846,350.00 นายเฉลิมศักด์ิ ไชยนันทน์ 

โครงการที่ 11 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

1,170,000.00 - 260,000.00 1,222,880.00 - 182,000.00 นางวัลดี  หลักฐาน 

โครงการที่ 12 
โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 

- - - - - - นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร 

รวม 3,760,260.00 748,665.00 8,981,240.00 3,209,740.00 798,985.00 7,231,760.00 24,712,650.00 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

2.2
2.3
2.4

ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการ
และแต่งตั้งคณะทํางาน
2.ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562
3.หาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผล
การวิเคราะห์หลักสูตร
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระ
5.นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และเผยแพร่หลักสูตรลง
ในเวบไซต์โรงเรียน

20,000.00 1. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์
2. นางวรรณวิภา  เบญจเลิศยานนท์

20,000.00 - - - - - 20,000.00รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ทะเบียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

พิธีวันแห่งความสําเร็จ 1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดพิธีวันแห่งความสําเร็จ 20,000.00 1. นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกุล
2. นางปิยะวรรณ นุ่นขาว

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.3
1.2.4)

ศรีนครินทร์เกมส์ 1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมศรีนครินทร์เกมส์ (กีฬาสี) 170,000.00 1. นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล
2. นายพงษ์ศักดิ์  รองสวัสดิ์

3 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.4)

กีฬาและกรีฑาจังหวัด 1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. ฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑาประเภท
ต่างๆ
2. แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
3. ฝึกซ้อมกองเชียร์และขบวนพาเหรด
4. แข่งขันกรีฑา
5. แข่งขันกองเชียร์และขบวนพาเหรด

200,000.00 1. นายดํารงศักดิ์ อมรสุรศิริ
2. นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล

4 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

ส่งเสริมประชาธิปไตย 15 มิ.ย. 2563 - 15 ม.ค. 2564 จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนของ
โรงเรียน

3,000.00 1. นางสาวอารมย์  สินสุวรรณ
2. นางธนันธรณ์  เชียรประสงค์

5 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

วันสําคัญ 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญ 
เช่น วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา วันท้าวเทพกษัตรี-ท้าว
ศรีสุนทร วันปิยะมหาราช เป็นต้น

24,000.00 6,000.00 1. นางสุปราณี  รอดเซ็น
2. นางสาวปุณยวีร์ กออําไพ
3. นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว

6 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.3)

สถานศึกษาสีขาว 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดทําเอกสารสถานศึกษาสีขาว
2. จัดทําข้อมูลสารสนเทศ

25,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. นางสาวนฤมล  วงษ์งาม

7 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

2.2

อุ่นไอรักลูกศรีนครินทร์ 
(Student Support 
System ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน)

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบ

27,000.00 1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ
2. นางสาวทิพพิมล รักธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณี สืบกระพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 2 โครงการมุกดีศรีนครินทร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณี สืบกระพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 2 โครงการมุกดีศรีนครินทร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

8 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2)

เยาวชนคนดีลูกศรีนครินทร์ 
(ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5)

1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564 1. กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2. กิจกรรมเยาวชนดีเด่น

25,000.00 7,000.00 1. นางสุปราณี  รอดเซ็น
2. นายพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ 
3. นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว

9 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.4)

ดีเดย์เยี่ยมบ้าน 11 พ.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
2. จัดกิจกรรมดีเดย์เยี่ยมบ้านนักเรียน
3. ค่าชดเชยน้ํามันรถครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนต่างจังหวัด

16,000.00 1. นางสาวทิพพิมล  รักธรรม

10 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.4)

วัยใสก้าวไกลด้วยธรรม 1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1. กิจกรรมบรรพชาสามเณร
2. กิจกรรมธรรมจาริณี
3. กิจกรรมอิสลามศึกษา

200,000.00 1. นางสาวปุณยวีร์  กออําไพ
2. นางสุปราณี  รอดเซ็น ,
3. นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว

11 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.3)

ปัจฉิมนิเทศ 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
และ ม.6

65,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. นายอมร  ปกติง 
3. นางจุฑาทิพย์  มีสุข

12 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

วันเกียรติยศ 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมวันเกียรติยศให้กับ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

20,000.00 56,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ
3. นายไกรสิทธิ์  เกื้อกูล

13 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.4)

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ
 ม.4

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 
และ ม.4

70,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ
3. นายไกรสิทธิ์  เกื้อกูล

14 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

ถนนปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อวัสดุทาสีช่องจราจร
2. จัดอบรมวินัยจราจร

10,000.00 7,000.00 1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณี สืบกระพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 2 โครงการมุกดีศรีนครินทร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

15 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกล
ยาเสพติด

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
2. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
3. ตรวจปัสสาวะ

2,500.00 2,500.00 13,000.00 1. นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล

16 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.2
1.2.3
1.2.4)

สังสรรค์วันเด็ก 1 ม.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2564 จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 40,000.00 1. นางสาวอารมย์  สินสุวรรณ
2. นางธนันท์ธรณ์  เชียรประสงค์

17 อนามัย โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.4)

งานอนามัย 1 ก.ค. 2563 - 30 กันยายน 25641. จัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน
2. จัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทําแผล
3. ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโค
วิด-19
4. ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโค
โรน่า และการรักษาความสะอาด
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์

122,000.00 35,000.00 1. นางเพลินพิศ ทองบุญชู

264,500.00 496,000.00 - 80,500.00 125,000.00 200,000.00 1,166,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1* วิชาการ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.2)

* ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
2. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
3. การแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
YC
4. การแข่งขันทักษะภาษาไทย
5. การแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือ
สารานุกรมไทย
6. การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานอง
สรภัญญะ
7. การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และ
โครงงานคณิตศาสตร์
8. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
9. การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา
สสวท.
10. การแข่งขันทางด้านสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
11. การประกวดมารยาทไทย
12. การแข่งขันบรรยายธรรม

100,000.00 200,000.00 1. นางสาววรรณี  บุญเต็ม

2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.2)

เตรียมความพร้อมสู่ค่าย สอ
วน.

1 มิ.ย. 2563 - 22 ส.ค. 2563 1. จัดทําเอกสารติว
2. จัดติว สอวน. สาขาเคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์
3. สรุปผลกิจกรรม
4. รับสมัครนักเรียนที่สอบ สอวน.

20,000.00 1. นางสาวบุณยวีร์  เตชะภัททวรกุล
2. นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแก้วอุษา ลีนานนท์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแก้วอุษา ลีนานนท์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.2
1.1.4)

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
เข้าแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ 
เครื่องบิน เครื่องร่อน

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต
2. นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านเครื่องบินเครื่อง
ร่อน ระดับจังหวัด และระดับภาคใต้
3. นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหนังสั้น

208,910.00 148,910.00 1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. นางยุวดี  ชูภาพ

4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

สอนจีนเพื่อน้อง 22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมพี่สอนน้องโดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/8

10,000.00 1. นายกิตติชัย   ชัยยุทธ

5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.1
1.1.6)

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

1 พ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564 จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ให้กับผู้เรียนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔-๖ จํานวน ๗๕ คน

13,000.00 1. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.1)

1.2
(1.2.1)

French Camp to Be A 
World Citizen ค่ายภาษา
ฝรั่งเศสสู่การเป็นพลโลก

20 ก.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน 
2. กําหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่ม
3. วัดและประเมินผลก่อนและหลัง
จัดกิจกรรม
4. วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป
5. รายงานผลและประชาสัมพันธ์

10,000.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

2.6

ศูนย์จัดการแช่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(สาระดนตรี) ระดับจังหวัด

1 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 จัดสถานที่สําหรับการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สาระดนตรี) 
ระดับจังหวัด

8,000.00 1. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแก้วอุษา ลีนานนท์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

1.2
(1.2.2)

ส่งเสริมความสามารถด้าน
ดนตรีไทย

22 มิ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563 1. สํารวจสภาพเครื่องดนตรี
2. ซ่อมแซม/ซื้อเครื่องดนตรี

20,000.00 20,000.00 1. นางประนัสดา  ตันสกุล

9 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 1 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในงานมหร
กรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ประจําปีการศึกษา 2563 
จํานวน 50 คน

300,000.00 1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นางสาวศิริพร  สุดตรง

10 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

3.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านวงโยธวาทิต

1 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 1. ตรวจเช็คสภาพเครื่องดนตรี
2. บํารุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องดนตรี
3. จัดชุดที่เหมาะสมกับนักเรียนวง
โยธวาทิต

150,000.00 1. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ประชุมพล
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์

618,000.00 - 208,910.00 233,000.00 - 148,910.00 1,208,820.00

* หมายเหตุ เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 จัดทําแล้วเสร็จก่อนประกาศยกเลิกการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปี 2563 จึงมีการเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็นกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์
1 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (SMP ม.ต้น)

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ซ่อมแอร์-ล้างแอร์
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์

63,000.00 30,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น
2. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย

2 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

ค่ายวิชาการ SMP ม.2 (SMP

 ม.ต้น)

22 มิ.ย. 2563 - 16 ต.ค. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าค่ายวิชาการ
 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

190,000.00 1. นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล
2. นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์

3 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.5)

สอนเสริมเติมเต็มยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

(SMP ม.ต้น)

1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 1. สํารวจผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของภาค
เรียนที่ 2/2563

2. สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

55,000.00 1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง
2. นางชมพู ขวัญแคว้น

4 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.4)

ค่ายองค์รวมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (SMP ม.

ต้น)

8 มิ.ย. 2563 - 16 ต.ค. 2564 1. กิจกรรมค่ายด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

190,000.00 1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง
2. นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์

5 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.6 พัฒนาประสิทธิภาพ
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

(SMP ม.ต้น)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน
2. ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน

10,000.00 139,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

6 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4 พัฒนาครู (SMP ม.ต้น) 22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
วิทยาศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช
2. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
วิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
3. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)

4. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
วิทยาศาสตร์ จ.กระบี่ และค่ายอื่นๆ
5. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่ายอื่นๆ

18,000.00 25,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น

7 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

3.1

ค่ายวิชาการ ม.1 (SMP ม.

ต้น)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมค่าย GSP

2. ค่าย มอ. วิชาการ
90,000.00 190,000.00 1. นางสาววิชยา ฟูจิตร์

2. นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย
3. นางสาวธนาภรณ์ แซ่อึ้ง

8 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

1.2

(1.2.4)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 

(SMP ม.ต้น)

1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/8 - 1/10  จํานวน 108 คน  ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , 

ค่ายคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิต และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน

260,000.00 1. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์
2. นางสาวรพีพรรณ  จู่ภิบาล

1. ค่ายหุ่นยนต์ (Coding)

2. SCIENCE MATH ENGLISH CAMP

3. ค่ายเสริมศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อ

234,000.001 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์9 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

ค่ายวิชาการเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ (SMP ม.

ต้น)

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

4. ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบปี
2562)

20,500

ใช้งบปี2562

1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการฯจํานวน 1

ตําแหน่ง (งบปี2563)

93,000.00

2. พัฒนาสํานักงาน สื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ห้องเรียน SMP

(50000 (เทอมละ 25000) ใช้งบปี
2562)

25,000

 ใช้งบปี2562

25,000

ใช้งบปี2562

11 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4

2.5

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เคมี) (SMP 

ม.ปลาย)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดทําห้องปฏิบัติการเคมี (ห้อง 821) 180,500.00 1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
2. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์

12 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5 ห้องเรียนคุณภาพ (SMP ม.

ปลาย)

1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้อง
SMP(827)

2. ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
ห้องSMP(811, 814, 816 และ 818)

292,500.00 1. นางสุรีย์วรรณ  กังแฮ
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์

10 1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์

เทคโนโลย

ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.2

2.4

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
โครงการห้องเรียน (SMP ม.

ปลาย)

1 ธ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2564

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

13 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

ค่ายวิชาการ SMTE ม.2 

(SMTE ม.ต้น)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าค่าย
วิชาการ ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช เป็นเวลา 3 วัน 2 

คืน และค่าย GSP ณ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

108,000.00 33,000.00 1. นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล
2. นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์
3. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์

14 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.5)

สอนเสริมเติมเต็มยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

(SMTE ม.ต้น)

1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 1. สํารวจผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของภาค
เรียนที่ 2/2563 

2. สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

18,000.00 1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง
2. นางสาววิชยา ฟูจิตร์

15 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

3.1

ค่ายวิชาการ SMTE ม.1 

(SMTE ม.ต้น)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมค่าย GSP 

2. ค่าย มอ. วิชาการ
36,000.00 75,000.00 1. นางสาววิชยา ฟูจิตร์

2. นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย
3. นางสาวธนาภรณ์ แซ่อึ้ง

16 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

3.2

ค่ายวิชาการ SMTE ม.3 

(SMTE ม.ต้น)

8 มิ.ย. 2563 - 16 ต.ค. 2563 ค่ายวิชาการ SMTE ม.3 80,000.00 1. นางสาวอรอุมา  ช่วยจันทร์
2. นางสาวรอซีพา  สือเล็ง

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

17 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4 พัฒนาครู (SMTE ม.ต้น) 22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางของครู ในการนํานักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จ.

นครศรีธรรมราช,

ค่ายวิชาการมอ หาดใหญ่,
ค่ายองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.), ค่ายวิทยาศาสตร์ 
จ.กระบี่

90,000.00 12,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น

18 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

1.2

(1.2.4)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 

(SMTE ม.ต้น)

1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/7 จํานวน 36 คน  ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , ค่าย
คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิต และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน

162,000.00 1. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์
2. นางสาวรพีพรรณ  จู่ภิบาล

19 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5

2.6

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

(SMTE ม.ต้น)

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ซ่อมแอร์ - ล้างแอร์
2. จัดทําห้องเรียนพิเศษ SMTE

ระดับชั้น ม.1/7

250,000.00 26,000.00 1. นางชมพู   ขวัญแคว้น
2. นางสาววิชยา   ฟูจิตร์

20 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

3.2 ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี 1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 จัดซื้อ IPST-MicroBox จํานวน 40 

ชุด
160,000.00 1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ

2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

21 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

ค่ายวิชาการเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ (SMTE ม.

ต้น)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ค่ายรวมเครือข่ายห้องเรียนSMTE

 ภาคใต้ตอนบน
2. ค่ายเทคโนโลยี มอ.ภูเก็ต
3. SCIENCE MATH ENGLISH CAMP

4. ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ค่ายเสริมศักยภาพนักเรียนSMTE

100,000.00 452,000.00 1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์

22 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4

2.5

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เคมี) (SMTE 

ม.ต้น)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดทําห้องปฏิบัติการเคมี (ห้อง 821) 190,000.00 1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
2. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์

23 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

งานเปิดบ้านห้องเรียน 

(SMTE ม.ต้น)

1 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563 นํานักเรียนในโครงการห้องเรียนเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมจํานวน 30 คน เข้า
ร่วมการแข่งขันต่างๆ ในงานวิขาการ
ห้องเรียนพิเศษ SMTE กลุ่ม
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

88,000.00 1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

24 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.2

2.4

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
โครงการห้องเรียน (SMTE 

ม.ต้น)

1 มิ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563 1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการฯจํานวน 1

 ตําแหน่ง (งบปี 2562)

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (งบปี 2562)

98,765

 ใช้งบปี2562

1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

25 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4

3.2

พัฒนาครูและสื่อนวัตกรรม 

ห้องเรียน (SMTE ม.ต้น)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. การประชุมกรรมการดําเนินงาน
ห้องเรียน SMTE เครือข่ายภาคใต้
ตอนบน ณ รร.เบญจมราชูทิศ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช(งบปี2562)

2. พัฒนาครูเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สําหรับห้องเรียน SMTE (งบปี
2562)

3. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนห้องSMTE (งบปี2562)

26,820

 ใช้งบปี2562

26,820

 ใช้งบปี2562

1. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์

26 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5 ห้องเรียนคุณภาพ (SMTE 

ม.ต้น)

1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

ห้องSMTE (งบปี 2562)

39,500

 ใช้งบปี2562

1. นางสุรีย์วรรณ  กังแฮ
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์

- - 1,765,500.00 - - 2,174,500.00 3,940,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.5)

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
 CEFR

1 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564 จัดทดสอบวัดระดับความรู้ CEFR 

โดยใช้ชุดข้อสอบ Oxford Online 

Placement และ Cambridge 

English Placement Test (CEPT)

25,000.00 1. นางรัตนาภรณ์   ตันรัตนส่องแสง
2. นางสาวทิพพิมล  รักธรรม

2 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.4

1.1.6)

กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
นอกห้องเรียน

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP/MEP 

 ทํากิจกรรมนอกห้องเรียน ภายใน
จังหวัดภูเก็ต

4,000.00 4,000.00 1. นางสาวสวลี อินทร์นาค
2. นางสาวสไลยา หาญเคียว

3 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.5

2.6

3.2

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 จัดซื้อหนังสือแบบเรียน สื่อ
การสอน ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สํานักงาน 

EP/MEP

23 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อสื่อแบบเรียน หนังสือ
ประกอบการเรียน
2. จัดซื้อครุภัณฑ์
3. จัดซื้อสื่อการสอน ไวนิล วัสดุผลิต
สื่อ
4. ปรับปรุง ซ่อมบํารุงแหล่งเรียนรู้

250,000.00 100,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว
2. นางสาวสวลี  อินทร์นาค

4 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในประเทศ

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่
 3, ปีที่ 4, ปีที่ 5,และปีที่ 6 โครงการ
สามภาษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศ ณ 

จังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือ
ของประเทศไทย

400,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว

5 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.2

1.1.4)

GO GREEN ENGLISH 

CAMP (ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ
สิ่งแวดล้อม ม.ต้น)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดกิจกรรมฐานบูรณการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล

320,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นางสาวนันทกา ภาโสม

6 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.2

1.1.4)

GO GREEN ENGLISH 

CAMP (ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ
สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดกิจกรรมฐานบูรณการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล

195,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 5 โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 5 โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

7 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.5)

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน EP / MEP

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักเรียน EP /MEP

140,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

8 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.6)

โครงการเติมฝันนักเรียน 

EP/MEP

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาตามความถนัด
และความสนใจให้กับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

60,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว

9 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

3.2 จัดซื้อหนังสือ E-book เพื่อ
ใช้ใน application SWPK 

Digital Library

1 ก.ค. 2563 -31 ส.ค. 2563 จัดซื้อหนังสือ E-book เพื่อใช้ใน 

application SWPK Digital Library

15,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง 
2. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

10 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.2

(1.2.2)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนด้านวัฒนธรรม
ไทย (ดนตรี/ศิลป/นาฎศิลป์)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 ฝึกซ้อมการแสดงวัฒนธรรมไทย
ให้กับนักเรียนที่จะเดินทางไปเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยน

10,000.00 10,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว

1,935,000.00 1,935,000.00

1,465,000

เงินนักเรียน
ห้องเรียนปกติ

1,465,000

เงินนักเรียน
ห้องเรียนปกติ

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. คัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติ
2. จ้างครู บุคลากร และครูต่างชาติ
3. อบรมครูต่างชาติ
4. นิเทศ กํากับติดตาม
5. ประเมินผล

1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

11 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.2 โครงการพัฒนาคณะและ
บุคลากรโครงการ EP/MEP

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 5 โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

12 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.5

2.6

3.2

โครงการพัฒนาห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้โครงการ 
EP/MEP

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ติดผ้าม่านบังแดดจํานวน 2

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จํานวน 2

ห้อง
2. ติดตั้ง CCTV จํานวน 8 ห้องเรียน
3. ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาอุปกรณ์
ในห้องเรียนและห้องพักครูและ
ห้องปฏิบัติการ
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
จัดทําห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 1 ห้อง
5. จัดสภาพแวดภายนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

800,000.00 800,000.00 1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

13 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.2

2.3

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
โครงการ EP/MEP

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน และ
ครุภัณฑ์

250,000.00 100,000.00 1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

14 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.2

1.1.4)

การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน
โครงการสามภาษา EP/MEP

1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ EP OPEN HOUSE 2020

2. งานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด
ระดับชาติ
3. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. การแข่งขันโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษ สพฐ.

5. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
รายการต่างๆตามที่ได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมตลอดปีการศึกษา

185,000.00 113,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
2. นางสาวทิพพิมล รักธรรม

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 5 โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

15 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.2

(1.2.1)

3.1

โครงการชวนน้องมาเรียน 

EP และ MEP

1 ม.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2564 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อใน
โครงการสามภาษาให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดใกล้เคียง

5,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
2. นางสาวประทุมมา กายแก้ว

16 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

1.2

(1.2.1

1.2.4)

ปันน้ําใจและจิตอาสา 10 ม.ค. 2564 - 10 ก.พ. 2564 1. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับ
โรงเรียนที่สนใจและขาดแคนเป็น
สําคัญ
2. นักเรียนโครงการสามภาษาฝึก
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษโดย
การจัดกิจกรรมปันน้ําใจและจิตอาสา
ให้กับผู้ที่สนใจ

10,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

17 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

1.2

(1.2.2

1.2.4)

2.5

สายใยพี่น้อง EP/MEP “รับ
น้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจ
มั่นสู่ SWPK”

10 ก.ค. 2563 - 11 ก.ค. 2563 จัดกิจกรรมสายใยพี่น้อง ให้กับ
นักเรียนในโครงการ ep และ mep 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

32,000.00 1. นางอโนทัย วรรณทอง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

18 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

1.2

(1.2.2

1.2.4)

2.5

สายใยพี่น้อง EP/MEP 

“อําลารั้วศรีนครินทร์”
1 เม.ย. 2564 จัดกิจกรรมอําลาพี่น้อง ให้กับ

นักเรียนในโครงการ ep และ mep 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

32,000.00 1. นางอโนทัย วรรณทอง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

- - 4,561,000.00 - - 3,169,000.00 7,730,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์
1 ห้องเรียนพิเศษ 

MECP
โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

1.1
(1.1.5
1.1.6)

สอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน HSK

22 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2564 จัดติวสําหรับสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีน และจัดการสอบวัด
ระดับภาษาจีน ให้แก่นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MECP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5

200,000.00 1. นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

2 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP ม.ต้น

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

3.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ (ห้องเรียน
พิเศษภาษาจีน ม.2)

1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2/11 จํานวน 36 
คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ รัฐปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย

214,500.00 1. นางสาวอลักตา สิทธาคม

1. สร้างห้องปฏิบัติการภาษาจีน 
(400000)
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้อง 328 เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ (380000)

566,000.00

3. ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้อง 311 เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ (214000 งบปั 
2562)

214,000
ใช้งบปี 2562

4 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

1.1
(1.1.1)

3.2

ค่ายภาษาจีนนอกห้องเรียน 
ห้องเรียนพิเศษจีน MECP

1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563 1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถาบันขงจื่
อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ 
2. เข้าค่ายวิชาการ ณ ห้องเรียนขงจื้อ
 โรงเรียนศรีบครมูลนิธิ จังหวัดสงชลา

344,500.00 1. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์

5 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP ม.ปลาย

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

3.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ (ห้องเรียน
พิเศษภาษาจีน ม.5)

1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/10 จํานวน 28 
คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ รัฐปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย

125,000.00 1. นางสาวอลักตา สิทธาคม

- - 1,250,000.00 - - 200,000.00 1,450,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอลักตา สิทธาคม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 6 โครงการพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

2.5
2.6
3.2

พัฒนาห้องโครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
MECP

รวมงบประมาณ

1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563 1. นางสาวอลักตา  สิทธาคม
2. นางสาวรุจิรา  เจียรวัฒนวงวศ์

3 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

82



อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.5)

สอนเสริมเพิ่ม ONET 2 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
2. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

200,000.00 1. นางสาวสุภิสรา อุยสุย

2 วิชาการ โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

3.1 SWPK Academic 

Showcase  เปิดบ้านศรี
นครินทร์

20 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564 1. แต่ละกลุ่มสาระฯเสนอกิจกรรม
เพื่อจัดการวัดและประเมินผลแบบ 

Active Learning

2. จัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆใน
โรงเรียน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมชม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

70,000.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล
2. นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล

3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1

1.1.2)

1.2

(1.2.2)

วันสําคัญทางภาษาไทย 1 ก.ค. 2563 - 1 ส.ค. 2563 1. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวัน
ภาษาไทยและวันสุนทรภู่
2. จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
3. มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้
นักเรียน

13,000.00 1. นางสาวสุภรี เมฆบุตร
2. นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1

1.1.6)

1.2

(1.2.1)

รู้รักษ์ภาษาไทย 1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ฝึกฝนนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านการพูด
2. นักเรียนนําเสนอคําหน้าเสาธงเป็น
ประจําทุกวันหลังเคารพธงชาติ
3. ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตอบ
คําถามรายสัปดาห์พร้อมรับรางวัล

2,000.00 2,000.00 1. นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร
2. นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์

5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1)

1.2

(1.2.2)

หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สอบวัดความรู้การอ่านการเขียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วม
กิจกรรมคลีนิคภาษา
3. แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่านและการเขียน
4. สรุปผลกิจกรรมและมอบเกียรติ
บัตร

4,000.00 1. นางสาวมัณฑนา  สุดเม่ง
2. นางสาวสุทธิพร  ศรีจํารัส

6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1

1.1.6)

ค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ

1 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 จัดกิจกรรมค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์ -
 ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

17,500.00 1. นางสาวชลธิชา  แซ่โค้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ขอ

7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.2

1.1.6)

ค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

1 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 

5/4 เข้าร่วมค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ม.5

26,400.00 1. นางรัฐพร บูรณะขจร
2. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา

 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.2

1.1.6)

สอบธรรมศึกษา 10 ก.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 1. ประชุมร่วมกันศูนย์
พระพุทธศาสนาสันอาทิตย์ - สํารวจ
นักเรียนในการเข้าสอบแยกตาม
ประเภทการเข้าสอบ ชั้นตรี ชั้นโท
และชั้นเอก
2. กรอกข้อมูลในการสอบนักธรรม
แต่ละระดับชั้น
3. ประชุมเพื่อจัดการติวในการสอบ
นักธรรมแต่ละระดับชั้น
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการทํางาน
5. ประชุมคณะกรรมการในการจัด
สนามสอบ ดําเนินการสอบ สรุปผล
การดําเนินงาน

26,700 

ใช้เงินทุน
ธรรมสัญจร
สอบธรรม
ศึกษา

1. นางสาวธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
2. นายอรรนพ พิศสุวรรณ

9 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1)

ทดสอบความรู้ทางภาษา 
CEFR สําหรับนักเรียนทั่วไป

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดทดสอบความรู้ทางภาษา CEFR 

ให้แก่นักเรียนห้องเรียนปกติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

293,000.00 1. นางสาวสวลี อินทร์นาค
2. นางสาวสไลยา หาญเคียว

10 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1

1.1.6)

ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับยุว
มัคคุเทศก์

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน
 60 คน

8,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

11 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.5

1.1.6)

โครงการค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมจีน

22 มิ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563 จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
จีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - จีน  

จํานวน  75 คน

15,000.00 1. นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

12 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2

(1.2.2)

เทศกาลวันสําคัญของจีน 15 ม.ค. 2564 - 1 มั.ค. 2564 1. กิจกรรมวันตรุษจีน (ตรุษจีนศรี
นครินทร์สืบศิลปิ่นมังกร)
2. สืบสานประเพณี (ตั้งโต๊ะไหว้เทวดา)

6,000.00 1. นางสาวเบญจมาศ   ไกรเลิศ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

13 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.5)

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส

15 ก.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2564 1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสภาคใต้คอนบน
2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษา
ฝรั่งเศสระดับประเทศ
3. เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส
ตามมาตรฐานสากล Delf A1-A2

4. เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่
จะสอบ PAT

5. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษา
ฝรั่งเศสที่จัดโดยสถาบันอื่นและ
กิจกรรมวัฒนธรรม

5,000.00 4,000.00 1. นางอรพิน  อยู่คง

14 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1)

สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส 

(DELF)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อน
2. ทดสอบก่อนเรียน
3. ติว DELF ระดับ A1 ทั้ง 4 ทักษะ
4. สอบวัดระดับ ณ โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย
5. รายงานผลและประชาสัมพันธ์

1,700.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

15 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.6)

French Fun & Fest  1 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563 นักเรียนชั้น ม.4 - 6 แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ทํา
กิจกรรม French Fun & Fest

5,000.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

16 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.6)

พัฒนาทักษะอาชีพ 6 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 1. จัดกิจกรรมสอนทําผ้าปาเต๊ะ
2. จัดกิจกรรมสอนทําผ้ามัดย้อม
3. จัดกิจกรรมสอนแปรรูปอาหาร
4. จัดกิจกรรมการซ่อมบํารุงไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

10,000.00 8,000.00 1. นางอัจฉรา ขาวพุ่ม
2. นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์

17 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.5)

1.2

(1.2.1)

ยุวกาชาด .1 - ม.3 1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. ค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. ค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. กิจกรรมคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
5. พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด

59,600.00 1. นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน

18 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.6)

1.2

(1.2.1)

ลูกเสือ 15 พ.ค. 2563 - 16 ก.พ. 2564 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลุก
เสือ  ม.1 - ม.3  ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมการจัดการค่ายลูกเสือ
ม1. - ม.3

3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ
4. กิจกรรมวันวชิราวุธ 25

พฤศจิกายน

67,700.00 1. นางวริศรา นาวีวอ่ง

19 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2

(1.2.1

1.2.2

1.2.3)

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร

1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร
2. คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร
3. เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
4. สอบและฝึกภาคสนาม
5. ประเมินผล

10,000.00 30,000.00 1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   เลิศภัทรมนัส
2. นางสาววิชยา   ฟูจิตร์

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

20 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.2)

ทัศนศึกษา 1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ศึกษา, หาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ
2. สอบถามความสนใจแหล่งเรียนรู้ที่
นักเรียนสนใจ
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับผู้เรียน
ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

154,765.00 154,765.00 1. นายดํารงศักดิ์   อมรสุรศิริ

21 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2

(1.2.1

1.2.2

1.2.3)

จิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์

1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ผู้เรียนเขียนโครงการเพื่อทํา
กิจกรรมจิตอาสา
2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตาม
โครงการในสถานที่ต่างๆ
3. ผู้เรียนสรุปผลการดําเนินกิจกรรม

1. นายดํารงศักดิ์  อมรสุรศิริ

22 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.2)

1.2

(1.2.4)

ค่ายผู้นําจิตอาสา 1 พ.ย. 2563 - 3 เม.ย. 2564 1. จัดอบรมแบ่งกลุ่มแยกเป็น
ระดับชั้นคือ ม.4 - 6

2. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

30,000.00 1. นายดํารงศักดิ์   อมรสุรศิริ

23 แนะแนว โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2

(1.2.1

1.2.4)

3.3

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (

 Youth  Counselor)

1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. จัดอบรมแกนนํานักเรียน YC

2. กิจกรรมเพื่อนช่วย
3. กิจกรรม YC แนะแนวสัญจร
4. กิจกรรม ออนไลน์ counselor 

5. กิจกรรม YC พัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชน

20,000.00 1. นางสาวร่อฮานา  หอมรสกล้า
2. นางพิมชญา วงศ์ษาพาน

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

24 แนะแนว โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.2)

เตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563 1. จัดกิจกรรมบรรยาย Tcas & 

FORTFOLIO 

2. จัดกิจกรรม WORKSHOP การ
ค้นหาศักยภาพของตนเอง
3. จัดกิจกรรม WORKSHOP การ
จัดทํา FORTFOLIO

25,000.00 1. นางพิมชญา  วงศ์ษาพาน
2. นางฤทัยรัตน์  ฤทธิฉิม

25 ห้องสมุด โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.1)

ส่งเสริมการอ่าน 1 ธ.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2564 1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. จัดซื้อจัดหารางวัลกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
3. จัดซื้อจัดหาสารสนเทศสําหรับไว้
บริการการอ่าน
4. จัดซื้ออุปกรณ์ฝึก ทําหนังสือเล่มเล็ก
5. จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน

35,000.00 27,000.00 1. นางสาวเพ็ญจันทร์  นิลกัณฑ์

143,000.00 154,765.00 - 231,600.00 482,065.00 293,000.00 1,304,430.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุช

3.1
3.2
3.5

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

5 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. พัฒนาครูด้านการจัดทําเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ผ่านช่องทางออนไลน์ (ของวัดผล)

5,000.00 5,000.00 1. นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์
2. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์

2 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุช

2.4 สร้างความสัมพันธ์กับภาคี
เครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (สัมมนากลุ่ม สว.)

20 ม.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2564 1. ศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (สว.)
2. ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

385,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์

3 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุข

2.4
3.4

การพัฒนาครูเพื่อการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
สร้างเสริมทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ภูเก็ต

25 ต.ค. 2564 - 30 ต.ค. 2564 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้
2. จัดเวทีแสดงศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนการสอน

30,000.00 30,000.00 1. นางสาวจันทร์นิศา  สุเหร็น
2. นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์สวัสดิ์

4 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุข

2.2
2.4
3.1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

26 ต.ค. 2564 - 26 ต.ค. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

50,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางสาวจันทร์นิศา สุเหร็น

5 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุข

2.2
2.4

เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
กําลังใจแก่ครูและบุคลากร

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ของขวัญครูและบุคลากรดีเด่น 
ต้อนรับครูและบุคลากร
2. แสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่
3. เยี่ยมครูและบุคลากร/ญาติครูและ
บุคลากรที่เจ็บป่วย
4. งานศพบิดา มารดา สามี ภรรยา
ครูและบุคลากร

30,000.00 30,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางอโนทัย วรรณทอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างมีความสุข

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างมีความสุข

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

6 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุช

2.2
2.4

นิเทศติดตามและปฐมนิเทศ
ครู

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นิเทศติดตามและปฐมนิเทศครู 5,000.00 50,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางสาวจันทร์นิศา  สุเหร็น

120,000.00 - - 500,000.00 - - 620,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 ก.ค. 2563 - 1 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรม สื่อเรียนรู้/นิทรรศการ 
บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

12,000.00 15,000.00 1. นายอรรถชัย มีสุข
2. นางจุฑาทิพย์ มีสุข

2 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรม สื่อเรียนรู้/นิทรรศการ 
บูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง

5,000.00 5,000.00 1. นายอรรถชัย มีสุข
2. นางจุฑาทิพย์ มีสุข

3 TO BE NUMBER 

ONE

โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.2 TO BE NUMBER ONE 

เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE

NUMBER ONE

2. กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE

NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4. กิจกรรมประกวดแข่งขันชมรม TO

BE NUMBER ONE

5. กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนชมรม
TO BE NUMBER ONE

50,000.00 50,000.00 1. นางวิไลพร  จันเสงี่ยม
2. นางสาวศิริพร  สุดตรง
3. นางสาวสุภานัน  ตั๋นสกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอรรถชัย มีสุข

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 9 โครงการสนองพระราชดําริสู่การปฏิบัติ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอรรถชัย มีสุข

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 9 โครงการสนองพระราชดําริสู่การปฏิบัติ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

4 บริหารทั่วไป โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

1 ก.ค. 2563 - 16 เม.ย. 2564 1. อบรมนักเรียนเพื่อสร้างองค์
ความรู้และความตระหนัก ซึ่งเป็น
ตัวแทนห้องเรียน ห้องเรียนละ 2 คน 

2. นักเรียนแกนนําให้ความรู้กับ
สมาชิกในห้องเรียน
3. จัดตั้งชมรม
4. ตรวจภาชนะโฟมและถุงพลาสติก
ก่อนเข้ามาในโรงเรียน
5. ประกวดห้องเรียน e-co

6. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ถุงผ้า ขวดน้ํา
(ใช้ซ้ํา) โดยการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม
7. ปลูกต้นไม้
8. พายเรือเก็บขยะ
9. เก็บขยะในป่าชายเลน
10. อนุบาลเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา
11. จัดทําป้ายไวนิลรณรงค์

7,000.00 6,000.00 1. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย

74,000.00 - - 76,000.00 - - 150,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.5
2.6
3.2

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

4 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์  พร้อมจอ 
วิชวลไลท์เซอร์  โต๊ะเก็บวิชวล
ไลเซอร์และเครื่องเสียง

525,000.00 190,000.00 1. นางแก้วอุษา ลีนานนท์
2. นางขจิตศรี พวงแก้ว

2 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

3.2 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และห้องบริการสืบค้น

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. จัดหาและซ่อมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้น และห้องนัก
ประดิษฐ์
2. ให้บริการด้าน ICT แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

244,530.00 137,600.00 1. นางยุวดี  ชูภาพ
2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์

3 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.6
3.2

พัฒนาและปรับปรุง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนและเว็บไซต์

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ระยะเวลา 1 ปี
2. ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์
3. ค่าเช่าระบบ Log File System
4. ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
5. อุปกรณ์และค่าซ่อมบํารุงระบบ
เครือข่าย

125,760.00 117,550.00 125,760.00 135,000.00 1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ

4 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

3.2 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการเรียนรู้

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. เช่าคอมพิวเตอร์สําหรับห้องใช้
งานทั่วไป จํานวน 1 ห้อง
2. เช่าคอมพิวเตอร์สําหรับห้องใช้
งานกราฟิกและมัลติมิเดีย จํานวน 2
ห้อง

573,750.00 573,750.00 1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. นางสาวกนกนภัส  สืบสิน

5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.3
2.5
2.6

พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์
2. จัดซื้อสื่อ โสตทัศนอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนรู้
3. พัฒนาสํานักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์

230,000.00 100,000.00 1. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย
2. นายภานุพงศ์ พงค์เกื้อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

6 อาคารสถานที่ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.5 ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม

1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบทั้ง 8 หลัง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
3. ซ่อมแซมโรงอาหาร-หอประชุม
แบบ 101ล/27 พิเศษ
4. ก่อสร้างรั้วมารฐานแบบทึบ(ฐาน
รากตอกเข็ม) เข็ม คสล.
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว
ถนนเดิม กว้าง 6.00เมตร

120,000.00 100,000.00 1. นายเฉลิมศักด์ ไชยนันทน์

161419.77
ใช้งบปี 2562

97,900.00

1,350,760.00 97,900.00 935,830.00 865,760.00 191,920.00 846,350.00 4,288,520.00

3

รวมงบประมาณ

7 อนามัย โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

องค์กรให้ทันสมัย

2.5 สวภก. ร่วมใจ  
สู้ภัย COVID-19

4 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สนับสนุนมาตรการการป้องกัน 
COVID-19 ในโรงเรียน
2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใหม่ (New Normal)

350,000.00 350,000.00 191,920.00 1. นางวริศรา นาวีว่อง

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 ศึกษาการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1 พ.ค. 2563 - 15 ส.ค. 2563 จัดทําเอกสารการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. นางแก้วอุษา ลีนานนท์

2 วิชาการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 รับนักเรียน 1 ธ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียนเพื่อกําหนดแนว
ทางการรับนักเรียน
2. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการ
เข้าศึกษาต่อ
3. จําทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน
4. ดําเนินการรับนักเรียนตามปฏิทิน
การรับนักเรียน
5. สรุปและประเมินผลการรับ
นักเรียนประจําปีการศึกษา 2564

20,000.00 1. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์
2. นางสาวสุภิสรา อุยสุย

3 วิชาการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

3.1
3.2

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
วิชาการ

3 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. เอกสารการพิมพ์
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงาน
วิชาการทุกงาน 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

590,000.00 570,880.00 1. นางขจิตศรี พวกแก้ว

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลดี  หลักฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลดี  หลักฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

4 ทะเบียน โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.6 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
ทะเบียน

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับงาน
ทะเบียน
2. จัดทําเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.)
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,000.00 30,000.00 1. นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกุล

5 วัดผลและ
ประเมินผลการ

เรียน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.6 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
วัดผลและประเมินผลการ
เรียน

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ และซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน

30,000.00 90,000.00 1. นายวรศักร์ ณ นคร
2. นางสาวสุทธิพร ศรีจํารัส

6 แผนงาน โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ

1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
การศึกษา 2563
2. เสนอแผนปฏิบัติการต่อบุคลากร
และคณะกรรมการสถานศึกษา
3. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ
4. จัดทํารายงานการดําเนินงานและ
การประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2563
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก

55,000.00 163,000.00 1. นางสาวมัณฑนา  สุดเม่ง

7 ประกันคุณภาพ
ภายใน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาระบบงานควบคุม
ภายในสถานศึกษา

1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงาน
การติดตามการควบคุมภายใน
2. ทําแบบประเมินของกิจกรรม

2,000.00 1. นางสาวศศิ  ประทีป ณ ถลาง

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลดี  หลักฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

8 พัสดุและสินทรัพย์ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และ
แก้ปัญหาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ซ่อมแซมและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศของงาน
พัสดุ
3. การตรวจสอบ การจัดซื้อพัสดุ 
และการเก็บรักษาครุภัณฑ์
4. ทํารายงานส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การซ่อมและการบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์และการรับบริจาคครุภัณฑ์

50,000.00 50,000.00 1. นางสาวนันทนา  นุ้ยเด็น
2. นางสาวประทุมมา  กายแก้ว

9 การเงินการบัญชี โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2
2.6

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
การเงิน

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานของฝ่ายงบประมาณ งาน
การเงิน บัญชี
2. ประกาศ จดหมายเวียนแจ้ง
ข่าวสาร ข้อมูลด้านการเงิน ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 
3. การบริหารจัดการงานการเงินตาม
ระเบียบฯ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ นิเทศ และรายงาน
การเงิน ในปีงบประมาณ 2563

25,000.00 25,000.00 1. นายดําเกิง สุทธิสุวรรณ
2. นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ

10 สารสนเทศ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.6 จัดทําและบริการข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน

1 พ.ค. 2563 - 30 เ.ม.ย. 2564 จัดทําและบริการข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน

5,000.00 5,000.00 1. นางสาวกนกนภัส สืบสิน

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลดี  หลักฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

11 หอพัก โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2
2.5

อุ่นไอรักหอพักศรีนครินทร์ 1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์หอพัก
2. ค่ากิจกรรมและงานสังสรรค์
ภายในหอพัก
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจําหอพัก
นักเรียนประจํา
4. ค่าซ่อมบํารุงหอพัก
5. กิจกรรมสอนเสริมทักษะเพื่อน้อง

260,000.00 182,000.00 1. นางสาวกนกพร นาพนัง
2. นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล

12 บริหารทั่วไป โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 ปรับปรุงพัฒนาห้องสํานักงาน 22 มิ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563 จัดซื้ออุปกรณ์สํานักงานและวัสดุ
ครุภัณฑ์

20,000.00 1. นางสาวไอนี  สาและ

13 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
งานประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. พัฒนาและซ่อมบํารุงระบบ
กระจายเสียงภายในโรงเรียน
2. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์และ
งานพิธีสําคัญ
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ใน
การดําเนินงาน

30,000.00 30,000.00 1. นายสุรเชษฐ์   อาจหมั่น
2. นายพิทักษ์พล  อินมณเฑียร

14 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.5
2.6

พัฒนาประสิทธิภาพงานโสต
ทัศนศึกษา

1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. เปลี่ยนตัวแปลงสัญญาณภาพ
spinter ห้องม่วงเทพรัตนฯ อาคาร 8
2. จัดซื้อและซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน
โสตทัศนศึกษา

100,000.00 1. นายกิตติชัย ชัยยุทธ
2. นายปกรณ์  จรพงศ์

15 ยานพาหนะ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 งานยานพาหนะซ่อมบํารุง
ดูแลรักษารถยนต์

1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 ซ่อมแซม บํารุงรักษายานพาหนะของ
โรงเรียน

100,000.00 100,000.00 1. นายเฉลิมศักด์ ไชยนันทน์

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลดี  หลักฐาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

16 อํานวยการและ
งานบุคคล

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
บริหารอํานวยการและบุคคล

1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริหาร
อํานวยการและบุคคล
2. จัดซื้อและซ่อมบํารุงวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
3. ให้บริการด้านสารบรรณของงาน
อํานวยการและงานบุคคลแก่
บุคลากรทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา
4. ประสานงานกับบุคลากรร่วมถึง
ฝ่ายงานต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา

80,000.00 80,000.00 1. นางสาวธัญวรัตม์ สมศักดิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

17 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเตรียมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ เอกสาร บันทึก  
หนังสือ  เอกสารเผยแพร่  เพื่อ
ให้บริการแก่คณะครู  ผู้ปกครอง  
และนักเรียน

55,000.00 57,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. นางสาวนฤมล  วงษ์งาม
3. นางสาวพัทธนันท์  สุนทรากร

1,170,000.00 - 260,000.00 1,222,880.00 - 182,000.00 2,834,880.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายให้
ยั่งยืน

2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และสมาคมครูและผู้ปกครอง

1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2. ดําเนินการประชุมสมาคมครูและ
ผู้ปกครอง

1. นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น

- - - - - - -รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ 12 โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทที่ 6 

โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

แยกตำมกลุ่มงำน 

  
 

 

 



อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ
1. กลุ่มบริหารวิชาการ -                   

1.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ -                   

   งานสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 590,000.00     570,880.00     1,160,880.00      

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

1.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และ
นิเทศการศึกษา

-                   

   งานวางแผนและบริหารงานวิชาการ 20,000.00      20,000.00      40,000.00          

   งานพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ 625,000.00     390,000.00     200,000.00       1,215,000.00      

   งานทะเบียน-วัดผลประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน 60,000.00      140,000.00     200,000.00        

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5,000.00        5,000.00        10,000.00          

1.3 กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ -                   

   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 801,000.00     170,000.00        208,910.00          207,600.00     441,910.00     1,829,420.00      

   งานห้องสมุด 35,000.00      27,000.00      62,000.00          

   งานศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 125,760.00     935,830.00          125,760.00     846,350.00     2,033,700.00      

   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000.00      354,765.00        60,000.00      282,065.00       706,830.00        

   งานแนะแนวการศึกษา 45,000.00      45,000.00          

บทที่ 6

กลุ่มบริหาร
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563

Total

โครงการประจําปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ

บทที่ 6

กลุ่มบริหาร
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563

Total

โครงการประจําปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มงาน

   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 17,000.00      20,000.00      37,000.00          

   งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -                   

   งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 4,561,000.00       3,169,000.00   7,730,000.00      

   งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน 1,250,000.00       200,000.00     1,450,000.00      

   งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1,765,500.00       2,174,500.00   3,940,000.00      

   งานส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 70,000.00      70,000.00          

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 350,000.00     97,900.00         350,000.00     191,920.00       989,820.00        

2. กลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล -                   

2.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารอํานวยการและ
บุคคล

-                   

  งานสํานักงานกลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล 80,000.00      80,000.00      160,000.00        

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

2.2 กลุ่มงานสารบรรณ -                   

   งานสารบรรณ -                   

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

2.3 กลุ่มงานบุคคล -                   

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ

บทที่ 6

กลุ่มบริหาร
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563

Total

โครงการประจําปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มงาน

   งานบุคคล 115,000.00     495,000.00     610,000.00        

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

3. กลุ่มบริหารงบประมาณ -                   

3.1 กลุ่มงานสํานักงานบริหารงบประมาณ -                   

   งานสํานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ -                   

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

3.2 กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ -                   

   งานพัสดุและสินทรัพย์ 50,000.00      50,000.00      100,000.00        

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

3.3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี -                   

   งานบริหารการเงิน 25,000.00      25,000.00      50,000.00          

   งานบริหารการบัญชี

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

3.4 กลุ่มนโยบายและแผนงาน -                   

   งานแผนงาน 55,000.00      163,000.00     218,000.00        

   งานสารสนเทศ 5,000.00        5,000.00        10,000.00          

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ

บทที่ 6

กลุ่มบริหาร
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563

Total

โครงการประจําปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มงาน

   งานประกันคุณภาพภายใน 2,000.00        2,000.00            

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

4. กลุ่มบริหารทั่วไป -                   

4.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป -                   

   งานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 20,000.00      20,000.00          

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

4.2 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และ
ยานพาหนะ

-                   

   งานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและยานพาหนะ 220,000.00     200,000.00     420,000.00        

   งานโสตทัศนูปกรณ์ 100,000.00     100,000.00        

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7,000.00        6,000.00        13,000.00          

4.3 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ -                   

   งานประชาสัมพันธ์ 30,000.00      30,000.00      60,000.00          

   งานชุมชนและภาคีเครือข่าย -                   

   งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมพระ      

   เกียรติฯ ภูเก็ต
-                   

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ

บทที่ 6

กลุ่มบริหาร
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563

Total

โครงการประจําปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มงาน

   งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน -                   

   งานสัมพันธ์ชุมชน -                   

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

4.4 กลุ่มงานสุขภาพและบริการ -                   

   งานสุขภาพอนามัย 122,000.00     35,000.00      157,000.00        

   งานโภชนาการ -                   

   งานสวัสดิการร้านค้า/โรงอาหาร -                   

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน -                   

5.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน -                   

   งานสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 55,000.00      57,000.00      112,000.00        

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

5.2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน -                   

   งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3,000.00        3,000.00            

   งานส่งเสริมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 49,000.00      13,000.00      200,000.00     262,000.00        

   งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข 27,500.00      2,500.00        13,000.00         43,000.00          

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี15ปี บกศ./อื่นๆ

บทที่ 6

กลุ่มบริหาร
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563

Total

โครงการประจําปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มงาน

   งานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง -                   

   งาน TO BE NUMBER ONE 50,000.00      50,000.00      100,000.00        

   งานหอพักนักเรียน 260,000.00          182,000.00     442,000.00        

   งานสภานักเรียน -                   

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 20,000.00      126,000.00        10,000.00      112,000.00       268,000.00        

5.3 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -                   

   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 43,000.00      43,000.00          

   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -                   

รวมงบประมาณ 3,760,260.00 748,665.00      8,981,240.00     3,209,740.00 798,985.00     7,213,760.00  24,712,650.00   

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

3.1

3.2

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
วิชาการ

3 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. เอกสารการพิมพ์และกระดาษ A4

 = 900,000

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงาน
วิชาการทุกงาน = 100,000

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
งบประมาณนับตามจํานวนครูในกลุ่ม
สาระฯ คนละ 1,000 บาทต่อภาค
เรียน เช่น คณิตมีครู 20 คน ก็ได้
โควต้า 20*1,000 =20,000 บาท ต่อ
ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน ได้ 

40,000 บาท เป็นต้น รวมถึงแนะ
แนวด้วย 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
ชุมนุมปีนี้ไม่มีงบให้นาจา
5. เรียนรู้เครื่องประดับท้องถิ่น 

“มงกุฎเจ้าสาวหรือฮั่วก๋วน”

590,000.00 570,880.00 1. นางขจิตศรี พวกแก้ว

590,000.00 - - 570,880.00 - - 1,160,880.00รวมงบประมาณ

งานสํานักงานบริหารวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

2.2
2.3
2.4

ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการ
และแต่งตั้งคณะทํางาน
2.ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562
3.หาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผล
การวิเคราะห์หลักสูตร
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระ
5.นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และเผยแพร่หลักสูตรลง
ในเวบไซต์โรงเรียน

20,000.00 1. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์
2. นางวรรณวิภา  เบญจเลิศยานนท์

2 วิชาการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 ศึกษาการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1 พ.ค. 2563 - 15 ส.ค. 2563 จัดทําเอกสารการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)

1. นางแก้วอุษา ลีนานนท์

งานวางแผนและบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งานวางแผนและบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

3 วิชาการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 รับนักเรียน 1 ธ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียนเพื่อกําหนดแนว
ทางการรับนักเรียน
2. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการ
เข้าศึกษาต่อ
3. จําทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
รับนักเรียน
4. ดําเนินการรับนักเรียนตามปฏิทิน
การรับนักเรียน
5. สรุปและประเมินผลการรับ
นักเรียนประจําปีการศึกษา 2564

20,000.00 1. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์
2. นางสาวสุภิสรา อุยสุย

20,000.00 - - 20,000.00 - - 40,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1* วิชาการ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1

(1.1.2)

* ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
2. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
3. การแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
 YC

4. การแข่งขันทักษะภาษาไทย
5. การแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือ
สารานุกรมไทย
6. การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานอง
สรภัญญะ
7. การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และ
โครงงานคณิตศาสตร์
8. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
9. การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา 
สสวท.

10. การแข่งขันทางด้านสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม
11. การประกวดมารยาทไทย
12. การแข่งขันบรรยายธรรม

100,000.00 200,000.00 1. นางสาววรรณี  บุญเต็ม

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

2 วิชาการ โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.5)

สอนเสริมเพิ่ม ONET 2 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
2. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ติวโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

200,000.00 1. นางสาวสุภิสรา อุยสุย

3 วิชาการ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.5

2.6

3.2

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

4 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์  พร้อมจอ 

วิชวลไลท์เซอร์  โต๊ะเก็บวิชวล
ไลเซอร์และเครื่องเสียง

525,000.00 190,000.00 1. นางแก้วอุษา ลีนานนท์  

2. นางขจิตศรี พวงแก้ว

625,000.00 - - 390,000.00 200,000.00 - 1,215,000.00

* หมายเหตุ เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 จัดทําแล้วเสร็จก่อนประกาศยกเลิกการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปี 2563 จึงมีการเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็นกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ทะเบียน โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.6 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
ทะเบียน

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับงาน
ทะเบียน
2. จัดทําเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.)
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,000.00 30,000.00 1. นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกุล

2 ทะเบียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

พิธีวันแห่งความสําเร็จ 1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดพิธีวันแห่งความสําเร็จ 20,000.00 1. นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกุล
2. นางปิยะวรรณ นุ่นขาว

3 วัดผลและ
ประเมินผลการ

เรียน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.6 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
วัดผลและประเมินผลการ
เรียน

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ และซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน

30,000.00 90,000.00 1. นายวรศักร์ ณ นคร
2. นางสาวสุทธิพร ศรีจํารัส

60,000.00 - - 140,000.00 - - 200,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผลและประเมินผลการเรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุช

3.1
3.2
3.5

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

5 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. พัฒนาครูด้านการจัดทําเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ผ่านช่องทางออนไลน์ (ของวัดผล)

5,000.00 5,000.00 1. นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์
2. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์

5,000.00 - - 5,000.00 - - 10,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1
1.1.2)
1.2

(1.2.2)

วันสําคัญทางภาษาไทย 1 ก.ค. 2563 - 1 ส.ค. 2563 1. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวัน
ภาษาไทยและวันสุนทรภู่
2. จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
3. มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้
นักเรียน

13,000.00 1. นางสาวสุภรี เมฆบุตร
2. นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์

2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1
1.1.6)
1.2

(1.2.1)

รู้รักษ์ภาษาไทย 1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ฝึกฝนนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านการพูด
2. นักเรียนนําเสนอคําหน้าเสาธงเป็น
ประจําทุกวันหลังเคารพธงชาติ
3. ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตอบ
คําถามรายสัปดาห์พร้อมรับรางวัล

2,000.00 2,000.00 1. นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร
2. นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์

3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1)

1.2
(1.2.2)

หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สอบวัดความรู้การอ่านการเขียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วม
กิจกรรมคลีนิคภาษา
3. แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่านและการเขียน
4. สรุปผลกิจกรรมและมอบเกียรติ
บัตร

4,000.00 1. นางสาวมัณฑนา  สุดเม่ง
2. นางสาวสุทธิพร  ศรีจํารัส

4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1
1.1.6)

ค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ

1 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 จัดกิจกรรมค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์ -
 ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

17,500.00 1. นางสาวชลธิชา  แซ่โค้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ขอ

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.3
2.5
2.6

พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์
2. จัดซื้อสื่อ โสตทัศนอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนรู้
3. พัฒนาสํานักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์

230,000.00 100,000.00 1. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย
2. นายภานุพงศ์ พงค์เกื้อ

6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.2)

เตรียมความพร้อมสู่ค่าย สอ
วน.

1 มิ.ย. 2563 - 22 ส.ค. 2563 1. จัดทําเอกสารติว
2. จัดติว สอวน. สาขาเคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์
3. สรุปผลกิจกรรม
4. รับสมัครนักเรียนที่สอบ สอวน.

20,000.00 1. นางสาวบุณยวีร์  เตชะภัททวรกุล
2. นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์

7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.2
1.1.6)

ค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

1 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 
5/4 เข้าร่วมค่ายองค์รวมคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ม.5

26,400.00 1. นางรัฐพร บูรณะขจร
2. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์

8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.2
1.1.4)

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
เข้าแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ 
เครื่องบิน เครื่องร่อน

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต
2. นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านเครื่องบินเครื่อง
ร่อน ระดับจังหวัด และระดับภาคใต้
3. นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหนังสั้น

208,910.00 148,910.00 1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. นางยุวดี  ชูภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

9 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา

 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.2
1.1.6)

สอบธรรมศึกษา 10 ก.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 1. ประชุมร่วมกันศูนย์
พระพุทธศาสนาสันอาทิตย์ - สํารวจ
นักเรียนในการเข้าสอบแยกตาม
ประเภทการเข้าสอบ ชั้นตรี ชั้นโท 
และชั้นเอก
2. กรอกข้อมูลในการสอบนักธรรม
แต่ละระดับชั้น
3. ประชุมเพื่อจัดการติวในการสอบ
นักธรรมแต่ละระดับชั้น
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการทํางาน
5. ประชุมคณะกรรมการในการจัด
สนามสอบ ดําเนินการสอบ สรุปผล
การดําเนินงาน

26700 
ใช้เงินทุน

ธรรมสัญจร
สอบธรรม
ศึกษา

1. นางสาวธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
2. นายอรรนพ พิศสุวรรณ

10 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1)

ทดสอบความรู้ทางภาษา 
CEFR สําหรับนักเรียนทั่วไป

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดทดสอบความรู้ทางภาษา CEFR 
ให้แก่นักเรียนห้องเรียนปกติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

293,000.00 1. นางสาวสวลี อินทร์นาค
2. นางสาวสไลยา หาญเคียว

11 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1
1.1.6)

ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับยุว
มัคคุเทศก์

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน
 60 คน

8,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

12 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.5
1.1.6)

โครงการค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมจีน

22 มิ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563 จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
จีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - จีน  
จํานวน  75 คน

15,000.00 1. นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

13 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

สอนจีนเพื่อน้อง 22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมพี่สอนน้องโดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/8

10,000.00 1. นายกิตติชัย   ชัยยุทธ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

14 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2
(1.2.2)

เทศกาลวันสําคัญของจีน 15 ม.ค. 2564 - 1 มั.ค. 2564 1. กิจกรรมวันตรุษจีน (ตรุษจีนศรี
นครินทร์สืบศิลปิ่นมังกร) 
2. สืบสานประเพณี (ตั้งโต๊ะไหว้เทวดา)

6,000.00 1. นางสาวเบญจมาศ   ไกรเลิศ

15 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.1
1.1.6)

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

1 พ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564 จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ให้กับผู้เรียนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔-๖ จํานวน ๗๕ คน

13,000.00 1. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

16 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.5)

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส

15 ก.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2564 1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสภาคใต้คอนบน
2. ส่งนกัเรียนเข้าร่วมค่ายภาษา
ฝรั่งเศสระดับประเทศ
3. เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส
ตามมาตรฐานสากล Delf A1-A2
4. เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่
จะสอบ PAT
5. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษา
ฝรั่งเศสที่จัดโดยสถาบันอื่นและ
กิจกรรมวัฒนธรรม

5,000.00 4,000.00 1. นางอรพิน  อยู่คง

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

17 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1)

สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส 
(DELF)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อน
2. ทดสอบก่อนเรียน
3. ติว DELF ระดับ A1 ทั้ง 4 ทักษะ
4. สอบวัดระดับ ณ โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย
5. รายงานผลและประชาสัมพันธ์

1,700.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

18 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.1)

1.2
(1.2.1)

French Camp to Be A 
World Citizen ค่ายภาษา
ฝรั่งเศสสู่การเป็นพลโลก

20 ก.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน 
2. กําหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่ม
3. วัดและประเมินผลก่อนและหลัง
จัดกิจกรรม
4. วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป
5. รายงานผลและประชาสัมพันธ์

10,000.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

19 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.6)

French Fun & Fest  1 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563 นักเรียนชั้น ม.4 - 6 แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ทํา
กิจกรรม French Fun & Fest

5,000.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

20 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

2.6

ศูนย์จัดการแช่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(สาระดนตรี) ระดับจังหวัด

1 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 จัดสถานที่สําหรับการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สาระดนตรี) 
ระดับจังหวัด

8,000.00 1. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง

21 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

1.2
(1.2.2)

ส่งเสริมความสามารถด้าน
ดนตรีไทย

22 มิ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563 1. สํารวจสภาพเครื่องดนตรี 
2. ซ่อมแซม/ซื้อเครื่องดนตรี

20,000.00 20,000.00 1. นางประนัสดา  ตันสกุล

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

119



อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

22 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

1.1
(1.1.6)

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 1 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในงานมหร
กรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ประจําปีการศึกษา 2563 
จํานวน 50 คน

300,000.00 1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นางสาวศิริพร  สุดตรง

23 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

3.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านวงโยธวาทิต

1 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 1. ตรวจเช็คสภาพเครื่องดนตรี
2. บํารุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องดนตรี
3. จัดชุดที่เหมาะสมกับนักเรียนวง
โยธวาทิต

150,000.00 1. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ประชุมพล
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์

24 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.3
1.2.4)

ศรีนครินทร์เกมส์ 1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมศรีนครินทร์เกมส์ (กีฬาสี) 170,000.00 1. นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล
2. นายพงษ์ศักดิ์  รองสวัสดิ์

25 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.6)

พัฒนาทักษะอาชีพ 6 ก.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 1. จัดกิจกรรมสอนทําผ้าปาเต๊ะ
2. จัดกิจกรรมสอนทําผ้ามัดย้อม
3. จัดกิจกรรมสอนแปรรูปอาหาร
4. จัดกิจกรรมการซ่อมบํารุงไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

10,000.00 8,000.00 1. นางอัจฉรา ขาวพุ่ม
2. นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์

801,000.00 170,000.00 208,910.00 207,600.00 - 441,910.00 1,829,420.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ห้องสมุด โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.1)

ส่งเสริมการอ่าน 1 ธ.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2564 1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. จัดซื้อจัดหารางวัลกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
3. จัดซื้อจัดหาสารสนเทศสําหรับไว้
บริการการอ่าน
4. จัดซื้ออุปกรณ์ฝึก ทําหนังสือเล่มเล็ก
5. จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน

35,000.00 27,000.00 1. นางสาวเพ็ญจันทร์  นิลกัณฑ์

35,000.00 - - 27,000.00 - - 62,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องสมุด

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

3.2 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และห้องบริการสืบค้น

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. จัดหาและซ่อมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑ์
 และอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้น และห้องนัก
ประดิษฐ์
2. ให้บริการด้าน ICT แก่นักเรียน ครู
 และบุคลากรทางการศึกษา

244,530.00 137,600.00 1. นางยุวดี  ชูภาพ
2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์

2 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.6
3.2

พัฒนาและปรับปรุง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนและเว็บไซต์

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ระยะเวลา 1 ปี
2. ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์
3. ค่าเช่าระบบ Log File System
4. ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
5. อุปกรณ์และค่าซ่อมบํารุงระบบ
เครือข่าย

125,760.00 117,550.00 125,760.00 135,000.00 1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ

3 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

3.2 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการเรียนรู้

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 1. เช่าคอมพิวเตอร์สําหรับห้องใช้
งานทั่วไป จํานวน 1 ห้อง
2. เช่าคอมพิวเตอร์สําหรับห้องใช้งาน
กราฟิกและมัลติมิเดีย จํานวน 2 ห้อง

573,750.00 573,750.00 1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. นางสาวกนกนภัส  สืบสิน

125,760.00 - 935,830.00 125,760.00 - 846,350.00 2,033,700.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.5)

1.2
(1.2.1)

ยุวกาชาด .1 - ม.3 1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. กิจกรรมคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
5. พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด

59,600.00 1. นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน

2 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.6)

1.2
(1.2.1)

ลูกเสือ 15 พ.ค. 2563 - 16 ก.พ. 2564 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลุก
เสือ  ม.1 - ม.3  ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา  
2. จัดกิจกรรมการจัดการค่ายลูกเสือ 
 ม1. - ม.3  
3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ  
4. กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 
พฤศจิกายน

67,700.00 1. นางวริศรา นาวีว่อง

3 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร

1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร
2. คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร
3. เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
4. สอบและฝึกภาคสนาม
5. ประเมินผล

10,000.00 30,000.00 1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   เลิศภัทรมนัส
2. นางสาววิชยา   ฟูจิตร์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

4 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.4)

กีฬาและกรีฑาจังหวัด 1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. ฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑาประเภท
ต่างๆ
2. แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
3. ฝึกซ้อมกองเชียร์และขบวนพาเหรด
4. แข่งขันกรีฑา
5. แข่งขันกองเชียร์และขบวนพาเหรด

200,000.00 1. นายดํารงศักดิ์ อมรสุรศิริ
2. นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล

5 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.2)

ทัศนศึกษา 1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ศึกษา, หาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ
2. สอบถามความสนใจแหล่งเรียนรู้ที่
นักเรียนสนใจ
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับผู้เรียน
ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

154,765.00 154,765.00 1. นายดํารงศักดิ์   อมรสุรศิริ

6 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

จิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์

1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ผู้เรียนเขียนโครงการเพื่อทํา
กิจกรรมจิตอาสา
2. ผู้เรียนปฏิบัตกิิจกรรมจิตอาสาตาม
โครงการในสถานที่ต่างๆ
3. ผู้เรียนสรุปผลการดําเนินกิจกรรม

1. นายดํารงศักดิ์  อมรสุรศิริ

7 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1
(1.1.2)

1.2
(1.2.4)

ค่ายผู้นําจิตอาสา 1 พ.ย. 2563 - 3 เม.ย. 2564 1. จัดอบรมแบ่งกลุ่มแยกเป็น
ระดับชั้นคือ ม.4 - 6
2. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

30,000.00 1. นายดํารงศักดิ์   อมรสุรศิริ

10,000.00 354,765.00 - 60,000.00 282,065.00 - 706,830.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 แนะแนว โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.2

(1.2.1

1.2.4)

3.3

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (

 Youth  Counselor)

1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. จัดอบรมแกนนํานักเรียน YC

2. กิจกรรมเพื่อนช่วย
3. กิจกรรม YC แนะแนวสัญจร
4. กิจกรรม ออนไลน์ counselor 

5. กิจกรรม YC พัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชน

20,000.00 1. นางสาวร่อฮานา  หอมรสกล้า
2. นางพิมชญา วงศ์ษาพาน

2 แนะแนว โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

1.1

(1.1.2)

เตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563 1. จัดกิจกรรมบรรยาย Tcas & 

FORTFOLIO 

2. จัดกิจกรรม WORKSHOP การ
ค้นหาศักยภาพของตนเอง
3. จัดกิจกรรม WORKSHOP การ
จัดทํา FORTFOLIO

25,000.00 1. นางพิมชญา  วงศ์ษาพาน
2. นางฤทัยรัตน์  ฤทธิฉิม

45,000.00 - - - - - 45,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานแนะแนวการศึกษา

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 ก.ค. 2563 - 1 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรม สื่อเรียนรู้/นิทรรศการ 
บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

12,000.00 15,000.00 1. นายอรรถชัย มีสุข
2. นางจุฑาทิพย์ มีสุข

2 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรม สื่อเรียนรู้/นิทรรศการ 
บูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง

5,000.00 5,000.00 1. นายอรรถชัย มีสุข
2. นางจุฑาทิพย์ มีสุข

17,000.00 - - 20,000.00 - - 37,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.5)

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
 CEFR

1 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564 จัดทดสอบวัดระดับความรู้ CEFR 

โดยใช้ชุดข้อสอบ Oxford Online 

Placement และ Cambridge 

English Placement Test (CEPT)

25,000.00 1. นางรัตนาภรณ์   ตันรัตนส่องแสง
2. นางสาวทิพพิมล  รักธรรม

2 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.4

1.1.6)

กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
นอกห้องเรียน

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP/MEP 

 ทํากิจกรรมนอกห้องเรียน ภายใน
จังหวัดภูเก็ต

4,000.00 4,000.00 1. นางสาวสวลี อินทร์นาค
2. นางสาวสไลยา หาญเคียว

3 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.5

2.6

3.2

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 จัดซื้อหนังสือแบบเรียน สื่อ
การสอน ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สํานักงาน 

EP/MEP

23 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อสื่อแบบเรียน หนังสือ
ประกอบการเรียน
2. จัดซื้อครุภัณฑ์
3. จัดซื้อสื่อการสอน ไวนิล วัสดุผลิต
สื่อ
4. ปรับปรุง ซ่อมบํารุงแหล่งเรียนรู้

250,000.00 100,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว
2. นางสาวสวลี  อินทร์นาค

4 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในประเทศ

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่
 3, ปีที่ 4, ปีที่ 5,และปีที่ 6 โครงการ
สามภาษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศ ณ 

จังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือ
ของประเทศไทย

400,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว

5 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.2

1.1.4)

GO GREEN ENGLISH 

CAMP (ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ
สิ่งแวดล้อม ม.ต้น)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดกิจกรรมฐานบูรณการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล

320,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นางสาวนันทกา ภาโสม

6 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.2

1.1.4)

GO GREEN ENGLISH 

CAMP (ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ
สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย)

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดกิจกรรมฐานบูรณการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล

195,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

7 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.5)

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน EP / MEP

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักเรียน EP /MEP

140,000.00 1. นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

8 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.6)

โครงการเติมฝันนักเรียน 

EP/MEP

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาตามความถนัด
และความสนใจให้กับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

60,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว

9 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

3.2 จัดซื้อหนังสือ E-book เพื่อ
ใช้ใน application SWPK 

Digital Library

1 ก.ค. 2563 -31 ส.ค. 2563 จัดซื้อหนังสือ E-book เพื่อใช้ใน 

application SWPK Digital Library

15,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง 
2. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล

10 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.2

(1.2.2)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนด้านวัฒนธรรม
ไทย (ดนตรี/ศิลป/นาฎศิลป์)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 ฝึกซ้อมการแสดงวัฒนธรรมไทย
ให้กับนักเรียนที่จะเดินทางไปเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยน

10,000.00 10,000.00 1. นายมนตรา เหมแก้ว

1,935,000.00 1,935,000.00

1465000

เงินนักเรียน
ห้องเรียนปกติ

1465000

เงินนักเรียน
ห้องเรียนปกติ

1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

11 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.2 โครงการพัฒนาคณะและ
บุคลากรโครงการ EP/MEP

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. คัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติ
2. จ้างครู บุคลากร และครูต่างชาติ
3. อบรมครูต่างชาติ
4. นิเทศ กํากับติดตาม
5. ประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

12 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.5

2.6

3.2

โครงการพัฒนาห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้โครงการ 
EP/MEP

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. ติดผ้าม่านบังแดดจํานวน 2 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จํานวน 2 

ห้อง
2. ติดตั้ง CCTV จํานวน 8 ห้องเรียน
3. ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาอุปกรณ์
ในห้องเรียนและห้องพักครูและ
ห้องปฏิบัติการ
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา 
จัดทําห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 1 ห้อง
5. จัดสภาพแวดภายนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

800,000.00 800,000.00 1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

13 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

2.2

2.3

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
โครงการ EP/MEP

1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน และ
ครุภัณฑ์

250,000.00 100,000.00 1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

14 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1

1.1.2

1.1.4)

การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน
โครงการสามภาษา EP/MEP

1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ EP OPEN HOUSE 2020

2. งานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด 

ระดับชาติ
3. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. การแข่งขันโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษ สพฐ.

5. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
รายการต่างๆตามที่ได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมตลอดปีการศึกษา

185,000.00 113,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
2. นางสาวทิพพิมล รักธรรม

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

15 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.2

(1.2.1)

3.1

โครงการชวนน้องมาเรียน 

EP และ MEP

1 ม.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2564 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อใน
โครงการสามภาษาให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดใกล้เคียง

5,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
2. นางสาวประทุมมา กายแก้ว

16 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

1.2

(1.2.1

1.2.4)

ปันน้ําใจและจิตอาสา 10 ม.ค. 2564 - 10 ก.พ. 2564 1. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับ
โรงเรียนที่สนใจและขาดแคนเป็น
สําคัญ
2. นักเรียนโครงการสามภาษาฝึก
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษโดย
การจัดกิจกรรมปันน้ําใจและจิตอาสา
ให้กับผู้ที่สนใจ

10,000.00 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย

17 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

1.2

(1.2.2

1.2.4)

2.5

สายใยพี่น้อง EP/MEP “รับ
น้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจ
มั่นสู่ SWPK”

10 ก.ค. 2563 - 11 ก.ค. 2563 จัดกิจกรรมสายใยพี่น้อง ให้กับ
นักเรียนในโครงการ ep และ mep 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

32,000.00 1. นางอโนทัย วรรณทอง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

18 ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

1.1

(1.1.1)

1.2

(1.2.2

1.2.4)

2.5

สายใยพี่น้อง EP/MEP 

“อําลารั้วศรีนครินทร์”
1 เม.ย. 2564 จัดกิจกรรมอําลาพี่น้อง ให้กับ

นักเรียนในโครงการ ep และ mep 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

32,000.00 1. นางอโนทัย วรรณทอง
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ

- - 4,561,000.00 - - 3,169,000.00 7,730,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

1.1
(1.1.5
1.1.6)

สอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน HSK

22 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2564 จัดติวสําหรับสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีน และจัดการสอบวัด
ระดับภาษาจีน ให้แก่นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MECP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5

200,000.00 1. นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

2 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP ม.ต้น

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

3.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ (ห้องเรียน
พิเศษภาษาจีน ม.2)

1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2/11 จํานวน 36 
คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ รัฐปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย

214,500.00 1. นางสาวอลักตา สิทธาคม

1. สร้างห้องปฏิบัติการภาษาจีน 
(400000)
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้อง 328 เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ (380000)

566,000.00

3. ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้อง 311 เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ (214000 งบปั 
2562)

214000
ใช้งบปี 2562

4 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

1.1
(1.1.1)

3.2

ค่ายภาษาจีนนอกห้องเรียน 
ห้องเรียนพิเศษจีน MECP

1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563 1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถาบันขงจื่
อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ 
2. เข้าค่ายวิชาการ ณ ห้องเรียนขงจื้อ
 โรงเรียนศรีบครมูลนิธิ จังหวัดสงชลา

344,500.00 1. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์

5 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP ม.ปลาย

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

3.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ (ห้องเรียน
พิเศษภาษาจีน ม.5)

1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/10 จํานวน 28 
คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ รัฐปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย

125,000.00 1. นางสาวอลักตา สิทธาคม

- - 1,250,000.00 - - 200,000.00 1,450,000.00รวมงบประมาณ

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

3 ห้องเรียนพิเศษ 
MECP

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน

2.5
2.6
3.2

พัฒนาห้องโครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
MECP

1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563 1. นางสาวอลักตา  สิทธาคม
2. นางสาวรุจิรา  เจียรวัฒนวงวศ์

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน MECP

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ SMP ม.ต้น

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ซ่อมแอร์-ล้างแอร์
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์

63,000.00 30,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น
2. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย

2 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

ค่ายวิชาการ SMP ม.ต้น ม.2 22 มิ.ย. 2563 - 16 ต.ค. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าค่ายวิชาการ
 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

190,000.00 1. นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล
2. นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์

3 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.5)

สอนเสริมเติมเต็มยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

(SMP)

1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 1. สํารวจผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของภาค
เรียนที่ 2/2563 

2. สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

55,000.00 1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง
2. นางชมพู ขวัญแคว้น

4 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.4)

ค่ายองค์รวมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (SMP)

8 มิ.ย. 2563 - 16 ต.ค. 2564 1. กิจกรรมค่ายด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

190,000.00 1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง
2. นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์

5 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.6 พัฒนาประสิทธิภาพ
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน
2. ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน

10,000.00 139,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

6 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4 พัฒนาครู SMP ม.ต้น 22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
วิทยาศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช
2. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
วิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วิทยาเขตหาดใหญ่
3. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

4. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่าย
วิทยาศาสตร์ จ.กระบี่ และค่ายอื่นๆ
5. พัฒนาครู SMP ม.ต้น ในค่ายอื่นๆ

18,000.00 25,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น

7 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

3.1

ค่ายวิชาการ SMP ม.ต้น ม.1 22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมค่าย GSP 

2. ค่าย มอ. วิชาการ
90,000.00 190,000.00 1. นางสาววิชยา ฟูจิตร์

2. นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย
3. นางสาวธนาภรณ์ แซ่อึ้ง

8 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

1.2

(1.2.4)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(SMP) ม.1

1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/8 - 1/10  จํานวน 108 คน  ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , 

ค่ายคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิต และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน

260,000.00 1. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์
2. นางสาวรพีพรรณ  จู่ภิบาล

1. ค่ายหุ่นยนต์ (Coding)

2. SCIENCE MATH ENGLISH CAMP

3. ค่ายเสริมศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อ

234,000.001 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์9 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

ค่ายวิชาการเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ (SMP)

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

4. ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบปี
2562)

20,500

ใช้งบปี2562

1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการฯจํานวน 1

 ตําแหน่ง (งบปี2563)

93,000.00

2. พัฒนาสํานักงาน สื่อ นวัตกรรม 

การจัดการเรียนรู้ห้องเรียน SMP 

(50000 (เทอมละ 25000) ใช้งบปี
2562)

25,000

 ใช้งบปี2562

25,000

ใช้งบปี2562

11 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4

2.5

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เคมี) SMP

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดทําห้องปฏิบัติการเคมี (ห้อง 821) 180,500.00 1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
2. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์

12 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5 ห้องเรียนคุณภาพSMP  

(ห้อง 814,816, 818 และ 

827)

1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้อง
SMP(827)

2. ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
 ห้องSMP(811, 814, 816 และ 818)

292,500.00 1. นางสุรีย์วรรณ  กังแฮ
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์

1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์10 ห้องเรียนพิเศษ 

SMP ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.2

2.4

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
โครงการห้องเรียน SMP 

ระดับ ม.ปลาย

1 ธ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2564

เทคโนโลย

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

13 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

ค่ายวิชาการ SMTE ม.ต้น 

ม.2

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าค่าย
วิชาการ ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช เป็นเวลา 3 วัน 2 

คืน และค่าย GSP ณ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

108,000.00 33,000.00 1. นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล
2. นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์
3. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์

14 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.5)

สอนเสริมเติมเต็มยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

(SMTE)

1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 1. สํารวจผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของภาค
เรียนที่ 2/2563 

2. สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

18,000.00 1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง
2. นางสาววิชยา ฟูจิตร์

15 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

3.1

ค่ายวิชาการ SMTE ม.ต้น 

ม.1

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมค่าย GSP 

2. ค่าย มอ. วิชาการ
36,000.00 75,000.00 1. นางสาววิชยา ฟูจิตร์

2. นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย
3. นางสาวธนาภรณ์ แซ่อึ้ง

16 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

3.2

ค่ายวิชาการ SMTE ม.ต้น 

ม.3

8 มิ.ย. 2563 - 16 ต.ค. 2563 ค่ายวิชาการ SMTE ม.3 80,000.00 1. นางสาวอรอุมา  ช่วยจันทร์
2. นางสาวรอซีพา  สือเล็ง

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

17 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4 พัฒนาครู SMTE ม.ต้น 22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางของครู ในการนํานักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จ.

นครศรีธรรมราช,

ค่ายวิชาการมอ หาดใหญ่,
ค่ายองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.), ค่ายวิทยาศาสตร์ 
จ.กระบี่

90,000.00 12,000.00 1. นางชมพู ขวัญแคว้น

18 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2

1.1.6)

1.2

(1.2.4)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(SMTE) ม.1

1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/7 จํานวน 36 คน  ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , ค่าย
คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิต และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน

162,000.00 1. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์
2. นางสาวรพีพรรณ  จู่ภิบาล

19 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5

2.6

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

SMTE ม.ต้น
11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ซ่อมแอร์ - ล้างแอร์

2. จัดทําห้องเรียนพิเศษ SMTE 

ระดับชั้น ม.1/7

250,000.00 26,000.00 1. นางชมพู   ขวัญแคว้น
2. นางสาววิชยา   ฟูจิตร์

20 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ต้น
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

3.2 ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี 1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย.2564 จัดซื้อ IPST-MicroBox จํานวน 40 

ชุด
160,000.00 1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ

2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

21 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

ค่ายวิชาการเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ (SMTE)

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ค่ายรวมเครือข่ายห้องเรียนSMTE

 ภาคใต้ตอนบน
2. ค่ายเทคโนโลยี มอ.ภูเก็ต
3. SCIENCE MATH ENGLISH CAMP

4. ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ค่ายเสริมศักยภาพนักเรียนSMTE

100,000.00 452,000.00 1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์

22 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4

2.5

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เคมี) SMTE

1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดทําห้องปฏิบัติการเคมี (ห้อง 821) 190,000.00 1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
2. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์

23 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

1.1

(1.1.2)

งานเปิดบ้านห้องเรียน 

(SMTE)

1 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563 นํานักเรียนในโครงการห้องเรียนเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมจํานวน 30 คน เข้า
ร่วมการแข่งขันต่างๆ ในงานวิขาการ
ห้องเรียนพิเศษ SMTE กลุ่ม
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

88,000.00 1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์

24 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.2

2.4

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
โครงการห้องเรียน SMTE 

ระดับม.ปลาย

1 มิ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563 1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการฯจํานวน 1

 ตําแหน่ง (งบปี 2562)

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (งบปี 2562)

98,765

 ใช้งบปี2562

1. นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

25 ห้องเรียนพิเศษ 

SMTE ม.ปลาย
โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.4

3.2

พัฒนาครูและสื่อนวัตกรรม 

ห้องเรียน SMTE

22 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. การประชุมกรรมการดําเนินงาน
ห้องเรียน SMTE เครือข่ายภาคใต้
ตอนบน ณ รร.เบญจมราชูทิศ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช(งบปี2562)

2. พัฒนาครูเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สําหรับห้องเรียน SMTE (งบปี
2562)

3. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนห้องSMTE (งบปี2562)

26,820

 ใช้งบปี2562

26,820

 ใช้งบปี2562

1. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์

26 ห้องเรียนพิเศษ
 SMTE ม.ปลาย

โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2.5 ห้องเรียนคุณภาพSMTE 

 (ห้อง 813,815 และ817)

1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ ห้องSMTE (งบปี 2562)

39,500

 ใช้งบปี2562

1. นางสุรีย์วรรณ  กังแฮ
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์

- - 1,765,500.00 - - 2,174,500.00 3,940,000.00รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 วิชาการ โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน

3.1 SWPK Academic 

Showcase  เปิดบ้านศรี
นครินทร์

20 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564 1. แต่ละกลุ่มสาระฯเสนอกิจกรรม
เพื่อจัดการวัดและประเมินผลแบบ 

Active Learning

2. จัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆใน
โรงเรียน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมชม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

70,000.00 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล
2. นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล

- - - 70,000.00 - - 70,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

161419.77

ใช้งบปี 2562

97,900.00

350,000.00 97,900.00 - 350,000.00 191,920.00 - 989,820.00

1. นางวริศรา นาวีว่อง

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

1 อนามัย โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

องค์กรให้ทันสมัย

2.5 สวภก. ร่วมใจ  

สู้ภัย COVID-19

4 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สนับสนุนมาตรการการป้องกัน 

COVID-19 ในโรงเรียน
2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใหม่ (New Normal)

350,000.00 350,000.00 191,920.00

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 อํานวยการและ
งานบุคคล

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
บริหารอํานวยการและบุคคล

1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริหาร
อํานวยการและบุคคล
2. จัดซื้อและซ่อมบํารุงวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
3. ให้บริการด้านสารบรรณของงาน
อํานวยการและงานบุคคลแก่
บุคลากรทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา
4. ประสานงานกับบุคลากรร่วมถึง
ฝ่ายงานต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา

80,000.00 80,000.00 1. นางสาวธัญวรัตม์ สมศักดิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

80,000.00 - - - - - 80,000.00รวมงบประมาณ

งานสํานักงานกลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

141



อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุช

2.4 สร้างความสัมพันธ์กับภาคี
เครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (สัมมนากลุ่ม สว.)

20 ม.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2564 1. ศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (สว.)
2. ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

385,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์

2 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุข

2.4
3.4

การพัฒนาครูเพื่อการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
สร้างเสริมทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ภูเก็ต

25 ต.ค. 2564 - 30 ต.ค. 2564 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้
2. จัดเวทีแสดงศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนการสอน

30,000.00 30,000.00 1. นางสาวจันทร์นิศา  สุเหร็น
2. นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์สวัสดิ์

3 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุข

2.2
2.4
3.1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

26 ต.ค. 2564 - 26 ต.ค. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

50,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางสาวจันทร์นิศา สุเหร็น

4 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุข

2.2
2.4

เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
กําลังใจแก่ครูและบุคลากร

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ของขวัญครูและบุคลากรดีเด่น 
ต้อนรับครูและบุคลากร
2. แสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่
3. เยี่ยมครูและบุคลากร/ญาติครูและ
บุคลากรที่เจ็บป่วย
4. งานศพบิดา มารดา สามี ภรรยา
ครูและบุคลากร

30,000.00 30,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางอโนทัย วรรณทอง

5 บุคคล โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่าง
มีความสุช

2.2
2.4

นิเทศติดตามและปฐมนิเทศ
ครู

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นิเทศติดตามและปฐมนิเทศครู 5,000.00 50,000.00 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
2. นางสาวจันทร์นิศา  สุเหร็น

115,000.00 - - 495,000.00 - - 610,000.00รวมงบประมาณ

งานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบุคคล

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 



อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 พัสดุและสินทรัพย์ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และ
แก้ปัญหาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ซ่อมแซมและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศของงาน
พัสดุ
3. การตรวจสอบ การจัดซื้อพัสดุ 
และการเก็บรักษาครุภัณฑ์
4. ทํารายงานส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การซ่อมและการบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์และการรับบริจาคครุภัณฑ์

50,000.00 50,000.00 1. นางสาวนันทนา  นุ้ยเด็น
2. นางสาวประทุมมา  กายแก้ว

50,000.00 - - - - - 50,000.00รวมงบประมาณ

งานพัสดุและสินทรัพย์

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 การเงินการบัญชี โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2
2.6

พัฒนาประสิทธิภาพงาน
การเงิน

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานของฝ่ายงบประมาณ งาน
การเงิน บัญชี
2. ประกาศ จดหมายเวียนแจ้ง
ข่าวสาร ข้อมูลด้านการเงิน ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 
3. การบริหารจัดการงานการเงินตาม
ระเบียบฯ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ นิเทศ และรายงาน
การเงิน ในปีงบประมาณ 2563

25,000.00 25,000.00 1. นายดําเกิง สุทธิสุวรรณ
2. นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ

25,000.00 - - 25,000.00 - - 50,000.00รวมงบประมาณ

งานบริหารการเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี้

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

144



อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 แผนงาน โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ

1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
การศึกษา 2563
2. เสนอแผนปฏิบัติการต่อบุคลากร
และคณะกรรมการสถานศึกษา
3. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ
4. จัดทํารายงานการดําเนินงานและ
การประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2563
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก

55,000.00 163,000.00 1. นางสาวมัณฑนา  สุดเม่ง

55,000.00 - - 163,000.00 - - 218,000.00รวมงบประมาณ

งานแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์
1 สารสนเทศ โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.6 จัดทําและบริการข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน

1 พ.ค. 2563 - 30 เ.ม.ย. 2564 จัดทําและบริการข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน

5,000.00 5,000.00 1. นางสาวกนกนภัส สืบสิน

5,000.00 - - 5,000.00 - - 10,000.00รวมงบประมาณ

งานสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ประกันคุณภาพ
ภายใน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาระบบงานควบคุม
ภายในสถานศึกษา

1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงาน
การติดตามการควบคุมภายใน 
2. ทําแบบประเมินของกิจกรรม

2,000.00 1. นางสาวศศิ  ประทีป ณ ถลาง

- - - 2,000.00 - - 2,000.00รวมงบประมาณ

งานประกันคุณภาพภายใน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

 

 



อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 บริหารทั่วไป โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 ปรับปรุงพัฒนาห้องสํานักงาน 22 มิ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563 จัดซื้ออุปกรณ์สํานักงานและวัสดุ
ครุภัณฑ์

20,000.00 1. นางสาวไอนี  สาและ

20,000.00 - - - - - 20,000.00

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

รวมงบประมาณ

งานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 อาคารสถานที่ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้

2.5 ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม

1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบทั้ง 8 หลัง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
3. ซ่อมแซมโรงอาหาร-หอประชุม
แบบ 101ล/27 พิเศษ
4. ก่อสร้างรั้วมารฐานแบบทึบ(ฐาน
รากตอกเข็ม) เข็ม คสล.
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว
ถนนเดิม กว้าง 6.00เมตร

120,000.00 100,000.00 1. นายเฉลิมศักด์ ไชยนันทน์

2 ยานพาหนะ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 งานยานพาหนะซ่อมบํารุง
ดูแลรักษารถยนต์

1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 ซ่อมแซม บํารุงรักษายานพาหนะของ
โรงเรียน

100,000.00 100,000.00 1. นายเฉลิมศักด์ ไชยนันทน์

220,000.00 - - 200,000.00 - - 420,000.00รวมงบประมาณ

งานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและยานพาหนะ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 บริหารทั่วไป โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

1 ก.ค. 2563 - 16 เม.ย. 2564 1. อบรมนักเรียนเพื่อสร้างองค์
ความรู้และความตระหนัก ซึ่งเป็น
ตัวแทนห้องเรียน ห้องเรียนละ 2 คน 

2. นักเรียนแกนนําให้ความรู้กับ
สมาชิกในห้องเรียน
3. จัดตั้งชมรม
4. ตรวจภาชนะโฟมและถุงพลาสติก
ก่อนเข้ามาในโรงเรียน
5. ประกวดห้องเรียน e-co

6. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ถุงผ้า ขวดน้ํา
(ใช้ซ้ํา) โดยการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม
7. ปลูกต้นไม้
8. พายเรือเก็บขยะ
9. เก็บขยะในป่าชายเลน
10. อนุบาลเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา
11. จัดทําป้ายไวนิลรณรงค์

7,000.00 6,000.00 1. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย

- - #REF! - - #REF! #REF!รวมงบประมาณ

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและยานพาหนะ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.5
2.6

พัฒนาประสิทธิภาพงานโสต
ทัศนศึกษา

1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 1. เปลี่ยนตัวแปลงสัญญาณภาพ
spinter ห้องม่วงเทพรัตนฯ อาคาร 8
2. จัดซื้อและซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน
โสตทัศนศึกษา

100,000.00 1. นายกิตติชัย ชัยยุทธ
2. นายปกรณ์  จรพงศ์

100,000.00 - - - - - 100,000.00รวมงบประมาณ

งานโสตทัศนูปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและยานพาหนะ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
งานประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. พัฒนาและซ่อมบํารุงระบบ
กระจายเสียงภายในโรงเรียน
2. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์และ
งานพิธีสําคัญ
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ใน
การดําเนินงาน

30,000.00 30,000.00 1. นายสุรเชษฐ์   อาจหมั่น 
2. นายพิทักษ์พล  อินมณเฑียร

30,000.00 - - 30,000.00 - - 60,000.00รวมงบประมาณ

งานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้าง

ภาคีเครือข่ายให้
ยั่งยืน

2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และสมาคมครูและผู้ปกครอง

1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2" ดําเนินการประชุมสมาคมครูและ
ผู้ปกครอง

1. นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น

- - - - - - -รวมงบประมาณ

งานสมาคมครูและผู้ปกครอง และงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

7 อนามัย โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.4)

งานอนามัย 1 ก.ค. 2563 - 30 กันยายน 25641. จัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน
2. จัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทําแผล
3. ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโค
วิด-19
4. ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโค
โรน่า และการรักษาความสะอาด
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์

122,000.00 35,000.00 1. นางเพลินพิศ ทองบุญชู

122,000.00 - - 35,000.00 - - 157,000.00รวมงบประมาณ

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานสุขภาพและบริการ

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

 

 

 

 



อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเตรียมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ เอกสาร บันทึก  
หนังสือ  เอกสารเผยแพร่  เพื่อ
ให้บริการแก่คณะครู  ผู้ปกครอง  
และนักเรียน

55,000.00 57,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. นางสาวนฤมล  วงษ์งาม
3. นางสาวพัทธนันท์  สุนทรากร

55,000.00 - - 57,000.00 - - 112,000.00รวมงบประมาณ

สํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

ส่งเสริมประชาธิปไตย 15 มิ.ย. 2563 - 15 ม.ค. 2564 จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนของ
โรงเรียน

3,000.00 1. นางสาวอารมย์  สินสุวรรณ
2. นางธนันธรณ์  เชียรประสงค์

3,000.00 - - - - - 3,000.00รวมงบประมาณ

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563 งบประมาณ2/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

วันสําคัญ 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญ 
เช่น วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา วันท้าวเทพกษัตรี-ท้าว
ศรีสุนทร วันปิยะมหาราช เป็นต้น

24,000.00 6,000.00 1. นางสุปราณี  รอดเซ็น
2. นางสาวปุณยวีร์ กออําไพ
3. นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว

2 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2)

เยาวชนคนดีลูกศรีนครินทร์ 
(ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5)

1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564 1. กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2. กิจกรรมเยาวชนดีเด่น

25,000.00 7,000.00 1. นางสุปราณี  รอดเซ็น
2. นายพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ 
3. นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว

3 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.4)

วัยใสก้าวไกลด้วยธรรม 1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1. กิจกรรมบรรพชาสามเณร
2. กิจกรรมธรรมจาริณี
3. กิจกรรมอิสลามศึกษา

200,000.00 1. นางสาวปุณยวีร์  กออําไพ
2. นางสุปราณี  รอดเซ็น ,
3. นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว

49,000.00 - - 13,000.00 - 200,000.00 262,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.3)

สถานศึกษาสีขาว 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดทําเอกสารสถานศึกษาสีขาว
2. จัดทําข้อมูลสารสนเทศ

25,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. นางสาวนฤมล  วงษ์งาม

4 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกล
ยาเสพติด

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
2. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
3. ตรวจปัสสาวะ

2,500.00 2,500.00 13,000.00 1. นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล

27,500.00 - - 2,500.00 13,000.00 - 43,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 TO BE NUMBER 

ONE

โครงการสนอง
พระราชดําริสู่การ
ปฏิบัติ

4.2 TO BE NUMBER ONE 

เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE

2. กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE

 NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4. กิจกรรมประกวดแข่งขันชมรม TO

 BE NUMBER ONE

5. กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนชมรม
 TO BE NUMBER ONE

50,000.00 50,000.00 1. นางวิไลพร  จันเสงี่ยม
2. นางสาวศิริพร  สุดตรง
3. นางสาวสุภานัน  ตั๋นสกุล

50,000.00 - - 50,000.00 - - 100,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งาน TO BE NUMBER ONE

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 หอพัก โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย

2.2
2.5

อุ่นไอรักหอพักศรีนครินทร์ 1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์หอพัก
2. ค่ากิจกรรมและงานสังสรรค์
ภายในหอพัก
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจําหอพัก
นักเรียนประจํา
4. ค่าซ่อมบํารุงหอพัก
5. กิจกรรมสอนเสริมทักษะเพื่อน้อง

260,000.00 182,000.00 1. นางสาวกนกพร นาพนัง
2. นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล

- - 260,000.00 - - 182,000.00 442,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งานหอพักนักเรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.3)

ปัจฉิมนิเทศ 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
และ ม.6

65,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. นายอมร  ปกติง 
3. นางจุฑาทิพย์  มีสุข

2 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.3)

วันเกียรติยศ 11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมวันเกียรติยศให้กับ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

20,000.00 56,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ
3. นายไกรสิทธิ์  เกื้อกูล

3 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1
1.2.2
1.2.4)

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ
 ม.4

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 
และ ม.4

70,000.00 1. นางวรรณี  สืบกระพันธ์
2. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ
3. นายไกรสิทธิ์  เกื้อกูล

4 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

ถนนปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดซื้อวัสดุทาสีช่องจราจร
2. จัดอบรมวินัยจราจร

10,000.00 7,000.00 1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ

5 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.2
1.2.3
1.2.4)

สังสรรค์วันเด็ก 1 ม.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2564 จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 40,000.00 1. นางสาวอารมย์  สินสุวรรณ
2. นางธนันท์ธรณ์  เชียรประสงค์

20,000.00 126,000.00 - 10,000.00 112,000.00 - 268,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์ อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทรัพย์

1 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.1)

2.2

อุ่นไอรักลูกศรีนครินทร์ 
(Student Support 
System ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน)

11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบ

27,000.00 1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ
2. นางสาวทิพพิมล รักธรรม

2 กิจการนักเรียน โครงการมุกดีศรี
นครินทร์

1.2
(1.2.4)

ดีเดย์เยี่ยมบ้าน 11 พ.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
2. จัดกิจกรรมดีเดย์เยี่ยมบ้านนักเรียน
3. ค่าชดเชยน้ํามันรถครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนต่างจังหวัด

16,000.00 1. นางสาวทิพพิมล  รักธรรม

43,000.00 - - - - - 43,000.00

งบประมาณ2/2563
ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลําดับที่
งาน/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
โครงการ มฐ./ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ1/2563

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ภำคผนวก 
  

 



 
ค ำส่ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ท่ี    12/๒๕62 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
......................................................................... 

 ตำมท่ีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ส้ินสุดแล้ว โรงเรียนได้ด ำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 ในวันท่ี 1-3 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63  
ณ ห้องประชุมลดำวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ.ภูเก็ต เวลำ ๐๘.๓๐-๑๗.0๐น. เพื่อกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ  ก ำกับดูแลให้กับคณะกรรมกำร 
เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีด ำเนินงำนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ กรรมกำร 
๓.  นำงวรรณี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๔.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส กรรมกำร 
๕.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๖.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยงบประมำณและประกันคุณภำพ 
ฝ่ำยอ ำนวยกำรและบุคลำกร ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป มีหน้ำท่ีจัดเตรียมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม
ของแต่ละฝ่ำย น ำไปสู่โครงกำร เป้ำหมำยและกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจัดท ำแผน ปฏิบัติกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕63 ในวันท่ี 1-3 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 09.00-12.00 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

๑.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงวรรณี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 



-๒- 
 

๓.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส กรรมกำร 
๔.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๕.  นำงสำวทิพย์พิมล รักธรรม กรรมกำร 
๖.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๗.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๘.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๙.  นำงสำวศิรดำ ไพโรจน์รชตะ กรรมกำร 
๑๐.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ กรรมกำร 
๑๑.  นำงศิริวรรณ งำมเช้ือ กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบเรียนฟรี 15 ปี  กิจกรรมวิชำกำร กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน กิจกำรนักเรียน มีหน้ำท่ีจัดเตรียมข้อมูลกิจกรรมวิชำกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกำรนักเรียน 
น ำไปสู่โครงกำร เป้ำหมำยและกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63   
ในวันท่ี 1-3 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00-15.00 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

๑.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยด ำรงศักดิ์   อมรสุรศิริ รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงวรรณี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๔.  นำงสุปรำณี รอดเซ็น กรรมกำร 
๕.  ว่ำท่ี ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
๖.  นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล กรรมกำร 
๗.  นำงสำวสุวัยบะห์ มะดิเยำะ กรรมกำร 
๘.  นำงสำววิชยำ ฟูจิตร์ กรรมกำร 
๙.  นำงสำยชล จันทรกุล กรรมกำร 
๑๐.  นำงจรินทร ์ ศรีนวลปำน กรรมกำร 
๑๑.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค์ กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำววิไลลักษณ์ ถิ่นพังไกร กรรมกำร 
๑๓.  นำงอรพนิ อยู่คง กรรมกำร 
๑๔.  นำงอัจฉรำ ขำวพุ่ม กรรมกำร 
๑๕.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๑๖.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ กรรมกำร 
๑๗.  นำงศิริวรรณ งำมเช้ือ กรรมกำร 
๑๘.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำร 
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๑๙.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๐.  นำงสำวชลธิชำ แซ่โค้ว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๑.  นำงสำวมัณฑนำ สุดเม่ง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๒.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓.  นำงสำวไอน ี สำและ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิชำกำรโดยใช้งบอุดหนุน มีหน้ำท่ีจัดเตรียม

ข้อมูลกิจกรรมของฝ่ำยวิชำกำรโดยใช้งบอุดหนุน น ำไปสู่โครงกำร เป้ำหมำยและกำรจัดสรรงบประมำณ  
โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 ในวันท่ี 1-3 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30-16.30 น. 
เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

๑.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ รองประธำนกรรมกำร 
๓.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส กรรมกำร 
๔.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๕.  นำงวรรณี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๖.  นำงสำวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์ กรรมกำร 
๗.  นำงฤทัยรัตน์ ฤทธิฉิม กรรมกำร 
๘.  นำงสำวร่อฮำนำ หอมรสกล้ำ กรรมกำร 
๙.  นำงพิมชญำ วงศ์ษำพำน กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำยชล จันทรกุล กรรมกำร 
๑๑.  นำงสำวภธิรดำ สุไหลหมำน กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำวสุภรี เมฆบุตร กรรมกำร 
๑๓.  นำงสำวสุทธิพร ศรีจ ำรัส กรรมกำร 
๑๔.  นำยพิทักษ์พล อินมณเฑียร กรรมกำร 
๑๕.  นำงปิยะวรรณ นุ่นขำว กรรมกำร 
๑๖.  นำงเพลินพิศ ทองบุญช ู กรรมกำร 
๑๗.  นำยสุรเชษฐ์ อำจหมั่น กรรมกำร 
๑๘.  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงเพ็ญนภำ โชติช่วง กรรมกำร 
๑๙.  นำงสำวสรำรัตน์ เจริญลำภ กรรมกำร 
๒๐.  นำงสำวสุพิชญำ อังคะมำตย์ กรรมกำร 
๒๑.  นำยด ำรงศักดิ์   อมรสุรศิริ กรรมกำร 
๒๒.  นำงจรินทร ์ ศรีนวลปำน กรรมกำร 
๒๓.  นำงสุปรำณี รอดเซ็น กรรมกำร 
๒๔.  นำยอรรนพ     พิศสุพรรณ กรรมกำร 
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๒๕.  นำยอมร   ปกติง กรรมกำร 
๒๖.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๒๗.  นำงสำวอำรมย์ สินสุวรรณ กรรมกำร 
๒๘.  นำยณัฐพงค์ ไชยทอง กรรมกำร 
๒๙.  นำงสำวอนงค์นำถ แดงขำว กรรมกำร 
๓๐.  นำงสำวปุณยวีร์ กออ ำไพ กรรมกำร 
๓๑.  นำงสำวกนกพร นำพนัง กรรมกำร 
๓๒.  นำงสำวธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์ กรรมกำร 
๓๓.  นำยปกรณ์ จรพงศ์ กรรมกำร 
๓๔.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค์ กรรมกำร 
๓๕.  นำงขจิตศรี พวงแก้ว กรรมกำร 
๓๖.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำร 
๓๗.  นำงชมพู ขวัญแคว้น กรรมกำร 
๓๘.  นำงสำววิชยำ ฟูจิตร์ กรรมกำร 
๓๙.  นำงสุรีย์วรรณ กังแฮ กรรมกำร 
๔๐.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๔๑.  นำงสำววัชรียำ เหล็มหมำด กรรมกำร 
๔๒.  นำงสำวอรอุมำ ช่วยจันทร์ กรรมกำร 
๔๓.  นำงสำวรอซีพำ สือเล็ง กรรมกำร 
๔๔.  นำงสำวสุภิสรำ อุยสุย กรรมกำร 
๔๕.  นำงสำวธัญวรัตม ์ สมศักดิ์ กรรมกำร 
๔๖.  นำงสำวชลธิชำ แซ่โค้ว กรรมกำร 
๔๗.  นำงสำวรพีพรรณ จู่ภิบำล กรรมกำร 
๔๘.  นำงสำวเมธำวี ยอดไกรศรี กรรมกำร 
๔๙.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๕๐.  นำงสำววรรณี บุญเต็ม กรรมกำร 
๕๑.  นำงวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๕๒.  นำยขวัญชัย ถิรตันติกุล กรรมกำร 
๕๓.  นำงสำวพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์ กรรมกำร 
๕๔.  นำงจุฑำทิพย์ มีสุข กรรมกำร 
๕๕.  นำงสำวธนิกำนต์ กันฑะวงศ์ กรรมกำร 
๕๖.  นำงสำวสุวัยบะห์ มะดิเยำะ กรรมกำร 
๕๗.  นำยทิวำนนท์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๕๘.  นำงสำวศศิ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำร 
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๕๙.  นำงวิไลพร จันเสงี่ยม กรรมกำร 
๖๐.  นำงวรรณวิภำ เบญจเลิศยำนนท์ กรรมกำร 
๖๑.  นำงสำวศิรินันท์ มำนุ้ย กรรมกำร 
๖๒.  นำงสำวนฤมล วงษ์งำม กรรมกำร 
๖๓.  นำยสมบูรณ์ เครือสนิท กรรมกำร 
๖๔.  นำงศรีวิมล เสคุนด์ กรรมกำร 
๖๕.  นำงสำวธนำภรณ์ แซ่อึ้ง กรรมกำร 
๖๖.  นำยภำนุพงศ์ พงค์เกื้อ กรรมกำร 
๖๗.  นำงอรพนิ อยู่คง กรรมกำร 
๖๘.  นำงสำวทิพพิมล รักธรรม กรรมกำร 
๖๙.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๗๐.  นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล กรรมกำร 
๗๑.  นำยมนตรำ เหมแก้ว กรรมกำร 
๗๒.  นำงสำวอลักตำ สิทธำคม กรรมกำร 
๗๓.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๗๔.  นำงสำวเบญจมำศ ไกรเลิศ กรรมกำร 
๗๕.  นำยกิตติชัย ชัยยุทธ กรรมกำร 
๗๖.  นำงสำวสุภำนัน ต๋ันสกุล กรรมกำร 
๗๗.  นำงสำวสรัลนุช วิมลพันธุ ์ กรรมกำร 
๗๘.  นำงสำวรุจิรำ เจียรวัฒนวงศ์ กรรมกำร 
๗๙.  นำงสำวประทุมมำ กำยแก้ว กรรมกำร 
๘๐.  นำงสำวสวลี อินทร์นำค กรรมกำร 
๘๑.  นำงสำวเบญจวรรณ วงศ์สวัสด์ิ กรรมกำร 
๘๒.  นำงสำวเรณู ขันต ี กรรมกำร 
๘๓.  นำงสำวนันทกำ ภำโสม กรรมกำร 
๘๔.  นำงสำวสไลยำ หำญเคียว กรรมกำร 
๘๕.  นำงกฤษณำ อรัญวำศรี กรรมกำร 
๘๖.  นำงสมพร  ชุมช่วย กรรมกำร 
๘๗.  นำยปรมินทร์ หิรัญฉำย กรรมกำร 
๘๘.  นำงศรีวรรณี ช่อผล กรรมกำร 
๘๙.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๙๐.  นำงสำวศิริพร สุดตรง กรรมกำร 
๙๑.  นำยศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์ กรรมกำร 
๙๒.  นำยบุญเลิศ ปำนนุ่ม กรรมกำร 
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๙๓.  นำงสำวปรำณิสำ อินท่ำทอง กรรมกำร 
๙๔.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำร 
๙๕.  นำงประนัสดำ ตันสกุล กรรมกำร 
๙๖.  ว่ำท่ี ร.ต.กิติศักดิ์ ประชุมพล กรรมกำร 
๙๗.  นำงอัจฉรำ ขำวพุ่ม กรรมกำร 
๙๘.  นำงยุวด ี ชูภำพ กรรมกำร 
๙๙.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ กรรมกำร 
๑๐๐.  นำงศิริวรรณ งำมเช้ือ กรรมกำร 
๑๐๑.  นำยก้องเกียรต ิ นุชเครือ กรรมกำร 
๑๐๒.  นำยอรรถชัย มีสุข กรรมกำร 
๑๐๓.  นำงสำวดลพร ศิริเสถียร กรรมกำร 
๑๐๔.  นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๑๐๕.  นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำร 
๑๐๖.  ว่ำท่ี ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
๑๐๗.  นำยวรศักร์ ณ นคร กรรมกำร 
๑๐๘.  นำงศรีสุดำ เชำวลิต กรรมกำร 
๑๐๙.  นำยธเนศ รักษำ กรรมกำร 
๑๑๐.  นำยอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ กรรมกำร 
๑๑๑.  นำงสำวพิมพ์พิศำ ประดิษฐำนุสรณ์ กรรมกำร 
๑๑๒.  นำยไกรสิทธิ์ เกื้อกูล กรรมกำร 
๑๑๓.  นำยศุภฤทธิ์ เกตุสกุล กรรมกำร 
๑๑๔.  นำงสำวไอน ี สำและ กรรมกำร 
๑๑๕.  นำยพงษ์ศักดิ์ รองสวัสด์ิ กรรมกำร 
๑๑๖.  นำยศุภสิทธิ์ จงสุข กรรมกำร 
๑๑๗.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑๘.  นำงสำวมัณฑนำ สุดเม่ง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๑๙.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีและเอกสำร มีหน้ำท่ีประสำนจัดหำสถำนท่ีจัดประชุม จัดเตรียม

รำยช่ือลงทะเบียนผู้เข้ำประชุม เตรียมเอกสำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และจัดท ำรูปเล่ม  ประกอบด้วย 

๑.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยปกรณ์ จรพงศ์ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวสุภิสรำ อุยสุย กรรมกำร 
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