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 ĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰĕéšÝĆéìĞć×ċĚîđóČęĂđðŨîÙĎŠöČĂĔîÖćøïøĉĀćøÝĆé

ÖćøýċÖþćǰĔîÖćøêĂïÿîĂÜêŠĂîē÷ïć÷×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþćóĆÜÜćǰõĎđÖĘêǰøąîĂÜ ǰÿĞćîĆÖÜćî

ÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîåćîǰǰĔĀšđÖĉéðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñúÿĎÜÿčéǰđóøćąÖćøýċÖþćđðŨîĀĆüĔÝ×ĂÜÖćøóĆçîćìčÖǰ

ėǰéšćîǰÖćøýċÖþćìĊęöĊÙčèõćóǰ÷ŠĂöîĞćĕðÿĎŠÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ÷îøĎšĔĀšđðŨîĕðĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøą

đÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰĕéš

üĉđÙøćąĀŤÿõćóðŦÝÝčïĆîǰðŦâĀćĒúąÙüćöêšĂÜÖćøêćö×Ăï×Šć÷ÜćîĒúąēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøēøÜđøĊ÷îìĊę

đðŨîîĉêĉïčÙÙúǰ 

 ×Ă×ĂïÙčèñĎšïøĉĀćøēøÜđøĊ÷îǰĀĆüĀîšćÖúčŠöÜćîǰÙèąÙøĎǰÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰÿöćÙö

ñĎšðÖÙøĂÜĒúąÙøĎǰìĊęĕéšéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøÞïĆïîĊĚǰàċęÜÝąđðŨîĒîüðäĉïĆêĉĔĀšñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜĔßšđðŨîÖøĂï

ĒúąĒîüÙĉéĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøýċÖþćǰêćöõćøÖĉÝìĊęĕéš øĆïöĂïĀöć÷ǰĔĀšïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤĕéšĂ÷ŠćÜöĊ

ðøąÿĉìíĉõćóǰǰ 

   

      

 

 

        

                 úÜßČęĂ��������������������������������������������������������������� 

ǰ     ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ	îć÷öîêøĊǰóøñú
 

   ǰǰǰǰǰǰǰǰêĞćĒĀîŠÜǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘê 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ 
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× 

 

  
ìĊę.......�........      ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰ 

ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰĂĞćđõĂđöČĂÜǰǰǰÝĆÜĀüĆé
õĎđÖĘêǰǰǰǰ 

üĆîìĊęǰǰǰǰǰ 12  óùþõćÙöǰó.ý. 2565 
đøČęĂÜǰǰǰǰ  Öćø×ĂÙüćöđĀĘîßĂïÖćøĔßšĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰǰ2565 

ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìó
øĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ 

ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ 
đøĊ÷îǰǰǰǰðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî 

éšü÷ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄ
ÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰĂĞćđõĂđöČĂÜǰÝĆÜĀüĆéõĎđÖĘêǰÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþćóĆÜÜćǰõĎđÖĘêǰøąîĂÜ ǰ
đðŨîēøÜđøĊ÷î×îćéĔĀâŠóĉđýþǰÝĆéÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćǰöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøýċÖþćĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĒúąöĊÙčèõćóêćööćêøåćîÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîđóČęĂÿîĂÜîē÷ïć÷ǰÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþćǰ
óĆÜÜćǰõĎđÖĘêǰøąîĂÜ ǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîåćîǰēé÷ēøÜđøĊ÷îĕéšéĞćđîĉîÖćøüćÜĒñîÖćøÝĆéìĞć
ĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 éĆÜîĊĚ 

1. ÙèąÖøøöÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2565ǰøŠüöÖĆîüĉđÙøćąĀŤÿõćóðŦÝÝčïĆîǰǰǰǰǰǰǰǰ
ðŦâĀćĒúąÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜĒêŠúąÖúčŠöÜćî 

2. ÖĞćĀîéĒîüìćÜüĉíĊÖćøĔîÖćøóĆçîćĒúąÝĆéÿøøÜïðøąöćèêćöÙüćöÝĞćđðŨîĔîÖćøðøĆïðøčÜóĆçîć
Üćî 

3. ÝĆéìĞćĒñîÜćîǰēÙøÜÖćøǰÖĉÝÖøøöǰđÙøČęĂÜöČĂĒúąîĉđìýǰÖĞćÖĆïǰêĉéêćöÖćøéĞćđîĉîÜćî 
ïĆéîĊĚǰēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìó 

øĆêîøćßÿčéćǰĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰĕéšéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565ǰđÿøĘÝ
đøĊ÷ïøšĂ÷ǰÝċÜĕéšîĞćđÿîĂĒúą×ĂÙüćöđĀĘîßĂïĔßšĒñîðäĉïĆêĉÖćøéĆÜÖúŠćüÝćÖÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćîēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄ
ÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ 
           ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćïĒúąóĉÝćøèć 
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    êĞćĒĀîŠÜǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰ 
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 -  đĀĘîßĂï 
 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰúÜßČęĂ��������������������������������������������������������������� 
                                            	îć÷ÿöîċÖǰǰÝøĉêÜćö
 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰêĞćĒĀîŠÜǰðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘê 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ 
 

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 

and-

Nash



Ù 

 

ïĆîìċÖ×šĂÙüćö 
 

ÿŠüîøćßÖćø  ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰ 

 ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰĂĞćđõĂđöČĂÜǰÝĆÜĀüĆéõĎđÖĘê 

ìĊęǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ3  óùþõćÙöǰó.ý. 2565 

đøČęĂÜ   ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰǰ2565   

ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļļļļļļļ� 

đøĊ÷îǰǰǰǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰ 

 ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ 

ÜćîĒñîÜćîǰ×Ăøć÷ÜćîÖćøÙĞćîüèÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰđóČęĂĔßšđðŨî

ĒîüìćÜĔîÖćøóĉÝćèćĒúąĂîčöĆêĉÜïðøąöćèĔĀšÖĆïÖĉÝÖøøö�Üćî�ēÙøÜÖćøǰĒ÷ÖêćöēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøÜćî

ēé÷öĊñúÿøčðÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøĒúąÜïðøąöćèĒ÷ÖêćöðøąđõìÜïðøąöćèǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 

   1. ÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 

ÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 

ðøąđõìÜïðøąöćè Üïðøąöćè 

��ǰðøąđõìđÜĉîĂčéĀîčîøć÷ĀĆü 8,239,320.00 

1.òść÷üĉßćÖćø 60% 4,943,000.00 

2.òść÷ÖĉÝÖćøîĆÖđøĊ÷î 5% 411,000.00 

3.òść÷ÜïðøąöćèĒúąðøąÖĆîÙčèõćó 5% 411,000.00 

4.òść÷ĂĞćîü÷Öćøǰ��% 823,000.00 

5.òść÷ïøĉĀćøìĆęüĕðǰ��% 823,000.00 

6.ÿĞćøĂÜǰ��% 828,320.00 

��ǰðøąđõìđÜĉîøć÷ĕéšÿëćîýċÖþćîĆÖđøĊ÷îēÙøÜÖćøóĉđýþ 

���ǰøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćêĂîêšî 

1.ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤǰ	SMP ö�êšî
  607,500.00 

2.ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤǰ	SMTE ö�êšî
ǰ 1,613,700.00 

3.ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþEP/MLP ö�êšîǰ 5,261,760.00 

4.ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰMECP ö�êšî 768,600.00 

���ǰøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ 

��ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤ (SMP ö�ðúć÷
 577,800.00 

 



Ü 

 

ÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 

ðøąđõìÜïðøąöćè Üïðøąöćè 

2.ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤǰ	SMTE ö�ðúć÷
ǰ 801,000.00 

��ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþ MEP ö�ðúć÷ 1,723,860.00 

4.ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰMECP ö�ðúć÷ 778,500.00 

��ǰðøąđõìđÜĉîøć÷ĕéšÿëćîýċÖþć 

 1.ÙŠćÿîĆïÿîčîÿČęĂÖćøÿĂîÙĂöóĉüđêĂøŤ (500ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
  2,265,300.00  

 2.ÙŠćÝšćÜÙøĎßćüêŠćÜðøąđìý (700ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
  2,874,200.00  

 3.ÙŠćÿćíćøèĎðēõÙ (500ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
               2,517,000.00  

 4.ÙŠćÝšćÜïčÙúćÖøǰ	800ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
                  4,027,200.00  

��ǰðøąđõìđÜĉîđøĊ÷îôøĊǰ��ǰðŘǰ	ÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î
 �,295,530.00 

1.ÖĉÝÖøøöüĉßćÖćø 862,990.00 

��ÖĉÝÖøøöÙčèíøøö�úĎÖđÿČĂ�÷čüÖćßćé 503,400.00 

��ÖĉÝÖøøöìĆýîýċÖþć 327,210.00 

��ÖćøïøĉÖćøĒúąÿćøđìý�ICT 40 ßö��ðŘ 601,930.00 

��ÿĞćøĂÜ � 

��ǰðøąđõìđÜĉîïĞćøčÜĀĂóĆÖ  480,000.00 

 1.ÙŠćïĞćøčÜĀĂóĆÖ                    432,000.00  

 2.ÙŠćéĎĒúÿč×õćóîĆÖđøĊ÷îĀĂóĆÖ                      24,000.00  

 3.ÙŠćðøąÖĆî×ĂÜđÿĊ÷Āć÷                     24,000.00  

��ǰðøąđõìđÜĉîïĞćøčÜÿöćÙöĒúąÙøĎ �,276,740.00 

��ÙŠćúÜìąđïĊ÷îĒøÖđ×šćǰ	ö��ǰĒúąǰö��
 18,240.00 

��ÙŠćÿöćßĉÖÿćöĆâǰ	���ǰïćì�Ùî�ðŘÖćøýċÖþć
 503,400.00 

��ÙŠćøąïïéĎĒúßŠü÷đĀúČĂîĆÖđøĊ÷îǰ	����Ùî�õćÙđøĊ÷î
 755,100.00 
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��ǰǰÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 Ē÷ÖêćöĒñîÜćîĀúĆÖ 
ÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 Ē÷ÖêćöĒñîÜćîĀúĆÖ 

ēÙøÜÖćø 

ÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 
ÝĞćîüî

ēÙøÜÖćø 
ñĎšøĆïñĉéßĂï 

  ĂčéĀîčî   
  øć÷ĕéš

ÿëćîýċÖþć   

đøĊ÷îôøĊ 

ǰ��ǰðŘ   
ĂČęîė 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
óĆ ç î ć Ā úĆ Ö ÿĎ ê ø éš ć î
üĉì÷ćýćÿêøŤ đìÙēîēú÷Ċ ǰ
õćþćêŠćÜðøąđìýǰDigital 
Literacy Ē ú ą ǰ Financial 
Literacy õć÷Ĕêšïøĉïì×ĂÜ
ēúÖ÷čÙĔĀöŠđóČęĂÖćøđøĊ÷îøĎš
êúĂéßĊüĉê 

40,000.00 - - - 1 îćÜøĆêîćõøèŤǰ 

êĆîøĆêîÿŠĂÜĒÿÜ 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
óĆçîćøąïïîĉđüýđóČęĂđĂČĚĂĔĀš
ñĎšđøĊ÷îöĊÙüćöÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤǰ
öĊÿöøøëîąÿĎÜêćööćêøåćî
ÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîđóČęĂ
Ö ć ø ýċ Ö þ ć êŠ Ă Ē ú ą Ö ć ø
ðøąÖĂïĂćßĊóõć÷Ĕêšïøĉïì
×ĂÜēúÖ÷čÙĔĀöŠ 

2,293,000.00 - 1,200,000.00 - 7 îćÜøĆêîćõøèŤǰ 

êĆîøĆêîÿŠĂÜĒÿÜ 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
ÿŠ Ü đÿøĉöĂĆÝÞøĉ÷õćó×ĂÜ
ñĎšđøĊ÷îđóČęĂÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìĆĚÜĔî
ĒúąêŠćÜðøąđìýđóĉęöēĂÖćÿ
ĔîÖćøýċÖþćêŠĂĒúąÖćø
ðøąÖĂïĂćßĊó 

- 12,123,720.00 - 640,000.00 20 îćÜøĆêîćõøèŤǰ 

êĆîøĆêîÿŠĂÜĒÿÜ 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
ïŠ ö đ ó ć ą ñĎš đ øĊ ÷ î Ĕ Āš öĊ
ÙčèúĆÖþèąĂĆîóċÜðøąÿÜÙŤǰ
đðŨîĒïïĂ÷ŠćÜìĊęéĊéšćîüĉîĆ÷ǰ
ÿčÝøĉêǰÝĉêĂćÿćǰéĞćøÜßĊüĉê
Ă÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×êćöĀúĆÖ
ð øĆ ß â ć × Ă Ü đ ý ø þ å Öĉ Ý
óĂđóĊ÷Ü 

465,000.00 - 310,000.00 350,000.00 10 îć÷óÜýŤĕóýćúǰ 

üĉøĉ÷ćîčÖĎúüÜýŤ 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
đÿøĉöÿøšćÜñĎš đøĊ÷îĔĀšöĊÿč×
õćüąìćÜøŠćÜÖć÷ĒúąÝĉê
ÿĆÜÙöéšü÷ǰHealthTech ĔĀš
đðŨîóúđöČĂÜìĊęöĊÙčèõćó 

83,000.00 - 150,000.00 - 4 îćÜÿćüõĆÙìîĆîǰÙĞćÿčøĉ÷ć 
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ÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 Ē÷ÖêćöĒñîÜćîĀúĆÖ 

ēÙøÜÖćø 

ÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 

ñĎšøĆïñĉéßĂï 
  ĂčéĀîčî   

  øć÷ĕéš

ÿëćîýċÖþć   

đøĊ÷îôøĊ 

ǰ��ǰðŘ   
ĂČęîė 

ÝĞćîüî

ēÙøÜÖćø 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
óĆçîćÿöøøëîąÙøĎĔĀš
ÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĕéšĂ÷ŠćÜöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóǰöĊđÝêÙêĉìĊęéĊ
êŠĂüĉßćßĊóĒúąìĆîêŠĂÖćø
đðúĊę÷îĒðúÜǰÿĎŠÖćøđðŨîǰ
SMART TeacherX 

763,000.00 - - - 5 îćÜüĆúéĊǰĀúĆÖåćî 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
óĆçîćÖćøïøĉĀćøÜćîĒïïöĊ
ÿŠüîøŠüöĒúąøąïï
đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýđóČęĂ
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøýċÖþć
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰ
ēðøŠÜĔÿǰêøüÝÿĂïĕéšǰìĆîêŠĂ
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ 

3,673,000.00 2,265,000.00 600,000.00 2,080,000.00 13 îćÜóøìĉó÷Ťǰ 

ðøąìĊðǰèǰëúćÜ 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
ÿŠÜđÿøĉöÖćøÝĆéÖćøýċÖþć
ĒïïöĊÿŠüîøŠüöÖĆïõćÙĊ
đÙøČĂ×Šć÷ìĆĚÜĔîĒúą
êŠćÜðøąđìýǰđóČęĂÿîĆïÿîčîÿĎŠ
ēøÜđøĊ÷îÙčèõćóĒĀŠÜßćêĉǰ
	TQA) 

37,000.00 - - - 4 îćÜÿćüõĆÙìîĆîǰ 

ÙĞćÿčøĉ÷ć 

ĒñîÜćîĀúĆÖìĊęǰ� 
ÿŠÜđÿøĉöÙøĎǰïčÙúćÖøǰñĎšđøĊ÷îǰ
ĒúąñĎšöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ǰîšĂö
îĞćĒîüóøąøćßéĞćøĉÿĎŠÖćø
éĞćøÜßĊüĉêĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×
êćöĀúĆÖðøĆßâć×ĂÜ
đýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü 

57,000.00 - - - 3 îćÜÿćüõĆÙìîĆîǰ 

ÙĞćÿčøĉ÷ć 

øüö 7,411,000.00 14,388,720.00 2,260,000.00 3,070,000.00 67 27,129,720.00 

 

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć 

 

       úÜßČęĂ��������������������������������������������������������  

        (îćÜøĆåóøǰïĎøèą×Ýø
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ÖćøĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïđĂÖÿćø 

ĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰǰ���� 

ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰ 

ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ  
�������������������������������������������������������������������������������������������������............ 

 ìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰ 

ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰÙøĆĚÜìĊęǰ1�����ǰđöČęĂüĆîìĊęǰ12ǰóùþõćÙöǰ

ó�ý�����ǰĕéšóĉÝćøèćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰ×ĂÜēøÜđøĊ÷îēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊ

îÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊĒúšüǰǰǰǰ 

 

(1) đĀĘîßĂïĔîÖćøĒïŠÜÿĆéÿŠüîÜïðøąöćèǰǰéĆÜîĊĚ 
ÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 

ðøąđõìÜïðøąöćè Üïðøąöćè 

��ǰðøąđõìđÜĉîĂčéĀîčîøć÷ĀĆü 8,239,320.00 

1.òść÷üĉßćÖćø 60% 4,943,000.00 

2.òść÷ÖĉÝÖćøîĆÖđøĊ÷î 5% 411,000.00 

3.òść÷ÜïðøąöćèĒúąðøąÖĆîÙčèõćó 5% 411,000.00 

4.òść÷ĂĞćîü÷Öćøǰ��% 823,000.00 

5.òść÷ïøĉĀćøìĆęüĕðǰ��% 823,000.00 

6.ÿĞćøĂÜǰ��% 828,320.00 

��ǰðøąđõìđÜĉîøć÷ĕéšÿëćîýċÖþćîĆÖđøĊ÷îēÙøÜÖćøóĉđýþ 

���ǰøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćêĂîêšî 

1.ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤǰ	SMP ö�êšî
  607,500.00 

2.ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤǰ	SMTE ö�êšî
ǰ 1,613,700.00 

3.ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþEP/MLP ö�êšîǰ 5,261,760.00 

4.ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰMECP ö�êšî 768,600.00 

���ǰøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ 

��ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤ (SMP ö�ðúć÷
 577,800.00 

2.ēÙøÜÖćøóĉđýþüĉì÷ćýćÿêøŤ�ÙèĉêýćÿêøŤǰ	SMTE ö�ðúć÷
ǰ 801,000.00 

��ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþ MEP ö�ðúć÷ 1,723,860.00 



à 

 

ÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 

ðøąđõìÜïðøąöćè Üïðøąöćè 

4.ēÙøÜÖćøĀšĂÜđøĊ÷îóĉđýþǰMECP ö�ðúć÷ 778,500.00 

��ǰðøąđõìđÜĉîøć÷ĕéšÿëćîýċÖþć 

 1.ÙŠćÿîĆïÿîčîÿČęĂÖćøÿĂîÙĂöóĉüđêĂøŤ (500ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
  2,265,300.00  

 2.ÙŠćÝšćÜÙøĎßćüêŠćÜðøąđìý (700ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
  2,874,200.00  

 3.ÙŠćÿćíćøèĎðēõÙ (500ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
               2,517,000.00  

 4.ÙŠćÝšćÜïčÙúćÖøǰ	800ïćì�Ùî�õćÙđøĊ÷î
                  4,027,200.00  

��ǰðøąđõìđÜĉîđøĊ÷îôøĊǰ��ǰðŘǰ	ÖĉÝÖøøöóĆçîćñĎšđøĊ÷î
 �,295,530.00 

1.ÖĉÝÖøøöüĉßćÖćø 862,990.00 

��ÖĉÝÖøøöÙčèíøøö�úĎÖđÿČĂ�÷čüÖćßćé 503,400.00 

��ÖĉÝÖøøöìĆýîýċÖþć 327,210.00 

��ÖćøïøĉÖćøĒúąÿćøđìý�ICT 40 ßö��ðŘ 601,930.00 

��ÿĞćøĂÜ � 

��ǰðøąđõìđÜĉîïĞćøčÜĀĂóĆÖ  480,000.00 

 1.ÙŠćïĞćøčÜĀĂóĆÖ                    432,000.00  

 2.ÙŠćéĎĒúÿč×õćóîĆÖđøĊ÷îĀĂóĆÖ                      24,000.00  

 3.ÙŠćðøąÖĆî×ĂÜđÿĊ÷Āć÷                     24,000.00  

��ǰðøąđõìđÜĉîïĞćøčÜÿöćÙöĒúąÙøĎ �,276,740.00 

��ÙŠćúÜìąđïĊ÷îĒøÖđ×šćǰ	ö��ǰĒúąǰö��
 18,240.00 

��ÙŠćÿöćßĉÖÿćöĆâǰ	���ǰïćì�Ùî�ðŘÖćøýċÖþć
 503,400.00 

��ÙŠćøąïïéĎĒúßŠü÷đĀúČĂîĆÖđøĊ÷îǰ	����Ùî�õćÙđøĊ÷î
 755,100.00 

 

	2)  đĀĘîßĂïĔĀšéĞćđîĉîÖćøêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰǰ����ǰĕéš 

 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰǰǰǰ	úÜßČęĂ
�������������������������������������������������������������� 

                                               ǰ	îć÷ÿöîċÖǰÝøĉêÜćö
ǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰêĞćĒĀîŠÜǰðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘê 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ 
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ðøąÖćýēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘê 
ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ 

đøČęĂÜǰǰǰðøąÖćýĔßšĒñîðäĉïĆêĉÖćøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ���� 
ļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ� 

 đîČęĂÜéšü÷Ĕî×èąîĊĚǰÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2564 ĕéšđÿøĘÝÿĉĚîúÜêćö
øą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîéĒúšüǰđóČęĂĔĀšÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćîĒñîÜćî×ĂÜēøÜđøĊ÷îđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąýøĊ
îÙøĉîìøŤǰõĎđÖĘêǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰđðŨîĕðĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰìćÜ
ēøÜđøĊ÷îÝċÜĕéšÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2565 ×ċĚîǰđóČęĂđðŨîÖøĂïĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜ
ïčÙúćÖøìčÖÙîĔĀšïøøúčêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéēé÷ĕéšøĆïóĉÝćøèćĒúąđ ĀĘîßĂïÝćÖ
ÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîĄǰđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰĒúąĔĀšñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜìčÖòść÷÷ċéëČĂđðŨîĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉ
ēé÷đÙøŠÜÙøĆéǰêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰ�� óùþõćÙöǰó�ý�2565 đðŨîêšîĕð 
 

 ÝċÜðøąÖćýöćĔĀšìøćïēé÷ìĆęüĕð 
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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  พลเยี่ยม    ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2557 - 2559 
7. นายมนตรี พรผล    ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

 

แผนกำรรับนักเรียน 

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต 
ระนอง โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาท้ังประจ าและไปกลับ 
  ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
ท้ังส้ิน  77 ห้องเรียน โดยแบ่งดังนี้ 
1.  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน   41  ห้อง   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  15 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  504 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 13 ห้องเรียน    จ านวนนักเรียน  455 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 13 ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  407 คน 
2.  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   36  ห้อง   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน   12   ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  408 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน   12 ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  384 คน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน   12  ห้องเรียน   จ านวนนักเรียน  359 คน 
 

สถำนที่ต้ัง 

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน        
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังอยู่ท่ี  189  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี หมู่ท่ี 1 ต าบลวิชิต  อ าเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ (076) 224125  โทรสาร (076) 224126 
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ที่ดินใช้จัดต้ังโรงเรียน 

  เป็นท่ีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนเกาะผี  จ านวน 71 ไร่ 3 งาน ตามหลักฐานประกาศกรมป่าไม้ 
เรื่อง ก าหนดบริเวณพื้นท่ีให้ส่วนราชการหรือองค์การรัฐเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับท่ี 
287/2537 ประกาศ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2537 
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แผนที่โรงเรียน 
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ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืน
ธงตัดขอบสีเหลืองมีเช่ือเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร 

 

อักษรย่อของโรงเรียน 

สว.ภก. 

 

สีประจ ำโรงเรียน 

แดง    -   น้ ำเงิน 

สีแดง    คือ  สีประจ าวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สีน้ ำเงิน    คือ  สีของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 

มีวินัย  มารยาทดี  คิดสร้างสรรค์ 

 

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
บุคลากรในโรงเรียนควรเป็นผู้มีการปฏิบัติท่ีให้ คุณประโยชน์เท่านั้น 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 
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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 

47 อาคารเรียน อาคาร คสล 4 ช้ัน ใต้ถุนโล่ง 

324ล./55-ข  

2562-

2563 

งบประมาณต้น

สังกัด 

27,585,000.00 

48 ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน จุ 120 

ลูกบาศก์เมตร 

2563 งบประมาณต้น

สังกัด 

399,000.00 
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3. ข้อมูลบุคลำกร 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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ข้อมูลครูและบุคลำกร 

สรุปข้อมูลจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ข้อมูล  ณ  วันที่  9 เดือนมีนำคม พ.ศ.2565 

กลุ่ม 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

งบ
 ส

พฐ
. 

งบ
โร

งเร
ียน

 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

ฝ่ายบริหาร 5  -  -  -  - 5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - แนะแนว 3  -  -  -  - 3 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บรรณารักษ์ 1  -  - -  - 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 13    -  -  - 13 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 11 1  -  -  - 12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ฯ 26 1 1  - - 28 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 17  -  -  -  - 17 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 19  - 2  -  - 21 

       -  ครูต่างชาติ  -  -  - 7  - 7 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการงานอาชีพ 5  -  -  - - 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 9  -  -  -  - 9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละ 2 1 1 1  - 5 

รวมครูผู้สอน 111 3 4 8 - 126 
สนับสนุนการสอน             

 - ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน    -  -  -  - 0 

 - พยาบาล(รับเงินครูประจ าหอพักนอน)    - 1  -  - 1 

 - ธุรการฝ่าย,เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่งานทะเบียน    -  - 6  - 6 

 - ธุรการ,เจ้าหน้าที่คอมฯ โครงการ EP,ดูแลนักเรียน    -  - 6  - 6 

 - โสตทัศนูปกรณ์, เอกสารการพิมพ์    -  - 2  - 2 

รวมเจ้ำหน้ำที ่ - - 1 14 - 15 

รวมครูและเจ้ำหน้ำที ่ 111 3 5 22 - 141 
 - แม่บ้าน นักการ     1 11   12 

 - เจ้าหน้าที่ประดู่แดง       8   8 

 - พนักงานขับรถ       2   2 

 - รปภ.       2   2 

รวมแม่บ้ำน พขร. รปภ.     1 23   24 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 111 3 6 45 - 165 
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สรุปจ ำนวนบุคคลำกร แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ณ วันที่ 9 มีนำคม  2565 

  

สำยงำน 

  

  

ต ำแหน่ง 

  

วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง 

ผู้บริหำร 

ผอ.เชี่ยวชำญ (คศ.4) - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 

รอง ผอ.ช ำนำญกำร - - - - - - - 3 3 - - - - 3 3 

รอง ผอ.ช ำนำญกำรพิเศษ - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 

ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน ครูเชี่ยวชำญ (คศ.๔) - - - - - - - - - - - - - - - 

สำยผู้สอน ครูช ำนำญกำรพิเศษ (คศ.๓) - - - 3 6 9 - 7 7 - - - 3 13 16 

  ครูช ำนำญกำร (คศ.๒) - - - 7 15 22 5 11 16 - - - 12 26 38 

  ครูไม่มีวิทยฐำนะ (คศ.๑) - - - 8 32 40 3 1 4 - - - 11 33 44 

  ครูผู้ช่วย - - - 1 6 7   1 1 - - - 1 7 8 

รวมข้ำรำชกำร - - - 19 59 78 10 23 33 - - - 29 82 111 

พนักงำนรำชกำร - - - 2 - 2 - 1 1 - - - 2 1 3 

ครูอัตรำจ้ำง - - - 2 3 5 - - - - - - 2 3 5 

ครูต่ำงชำติสอนภำษำจีนและภำษำอังกฤษ - - - 4 2 6 1 - 1 - - - 5 2 7 

ครูหอพัก - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 

เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร - 1 1 - 6 6 - - - - - - - 7 7 

ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - - - - - - - - - - 

เจ้ำหน้ำท่ี(นอกเหนือธุรกำร) 1 - 1 2 3 5 - 1 1   - - 3 4 7 

นักกำร, แม่บ้ำน, พขร.,รปภ.,สวัสดกิำรร้ำนค้ำ 9 15 24 - - - - - - - - - 9 15 24 

รวมลูกจ้ำง 10 16 26 10 15 25 1 2 3 - - - 21 33 54 

รวมทั้งสิ้น 10 16 26 29 74 103 11 25 36 - - - 50 115 165 
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ข้อมูลนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียนและจ ำนวนนักเรียนต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2540 – 2565 

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 

2564 13 456 13 431 13 452 12 420 12 372 11 355 74 2,486 

2565 15 504 13 455 13 407 12 408 12 384 12 359 77 2,517 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อมูล ณ วันที่   ธันวำคม 2563 

ระดับชั้น 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำม 

ประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
รวม 

ห้องเรียน

ปกติ 
SMP SMTE MECP 

EP/MEP 

/MLP 

ม.1 324 30 60 30 60 504 

ม.2 358 0 70 0 27 455 

ม.3 208 93 33 34 39 407 

รวมม.ต้น 890 123 163 64 126 1,366 

ม.4 288 30 30 30 30 408 

ม.5 340 0 30 0 14 384 

ม.6 221 67 29 25 17 359 

รวมม. ปลำย 849 97 89 55 61 1,151 
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 
1.  นายสมนึก          จริตงาม ประธานกรรมการ 
2.  นายปิยพงศ์       เกาะเหม ผู้แทนผู้ปกครอง 
3.  นางวัลดี           หลักฐาน ผู้แทนครู 
4.  นายไชยยศ        สิงขร ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5.  นายปรีชาพัฒน์   ขรรค์วิไลกุล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  นายจอมทอง      ถิ่นธานี ผู้แทนศิษย์เก่า 
7.  พระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภสฺสโร) ผู้แทนองค์กรศาสนา 
8.  พระอนรุักษ์       กตปุญฺโญ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
9.  นายโชคชัย        องศ์สันติภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายสสมศักดิ์     บุญแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  ดร.ค านึง           สิงห์เอี่ยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  ว่าท่ีร.ต.สมชาย   เลิศภัทรมนัส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  นายพิสิษฐ์         เพชรประดับสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  ผศ. ดร. ดนัยศักดิ์    กาโร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.  นายมนตรี          พรผล กรรมการและเลขานุการ 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

1 นายพิสิษฐ์      เพ็ชรประดับสกุล นายกสมาคม 
2 นายยศทยา    ชัชเวช อุปนายกคนท่ี 1 
3 นายประมวล   ข้องรัก อุปนายกคนท่ี 2 
4 นางสาวกานต์มณี     อุดมเวช เลขานุการ 
5 นางสาวสุพิชญา   อังคะมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
6 นายสุรเชษฐ์    อาจหมั่น เหรัญญิก 
7 นางวาสนา    คงหนู ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8 นางเบญจลักษณ์รายา   สุวรรณนิมิต ปฏิคม 
9 นายพฤติพงษ์    ทองเล่ือน ผู้ช่วยปฏิคม 
10 นางสาวพรรณธิกา    วงศ์แขกหล้า นายทะเบียน 
11 นางยุดา    เกื้อรอด ผู้ช่วยนายทะเบียน 
12 นายปรีชา    สุวรรณทวี ประชาสัมพันธ์ 
13 นางวนิดา    ยอดสุรางค์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
14 นายมนตรี    พรผล กรรมการกลาง 
15 นายพงศ์ไพศาล   วิริยานุกูลวงศ์ กรรมการกลาง 
16 นางรัตนาภรณ์     ตันรัตนส่องแสง กรรมการกลาง 
17 นางพรทิพย์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการกลาง 
18 นางสาวภัคทนัน   ค าสุริยา กรรมการกลาง 
19 นางสาวกนกพร    เจริญรัตน์ กรรมการกลาง 
20 นายเฉลิมศักดิ์    ไชยนันทน ์ กรรมการกลาง 
21 นางวัลดี     หลักฐาน กรรมการกลาง 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ปีกำรศึกษำ 2564 

 
1. นายประมวล   ข้องรัก   ประธานกรรมการ 
2. นายไกรรักษ์   ชูชาติ   รองประธาน 

3. นายอมร    ราชประดิษฐ์  รองประธาน 

4. นางยุพิน    ไทยเจริญ  นายทะเบียน 

5. นางสาววิมลรัตน์   เพชรคล้าย  ประชาสัมพันธ์ 
6. นางสาวกุศลิน   มุสิกะ   กรรมการ 

7. นางสาวอนัญญา   มาศทอง   กรรมการ 

8. นายกฤตนัน    อมรลักษณ์  กรรมการ 

9. นายชัยวัตร    คงปาน   กรรมการ 

10. นางภักดี    สายแก้ว   กรรมการ 

11. นางประภาพร   ตันติรังสิมาพันธ์  กรรมการ 

12. นางวนิดา     ยอดสุรางค์  กรรมการ 

13. นางอรนุช    หาญกล้า  กรรมการ 

14. นายธนพัชญ์   ปิติสุข   กรรมการ 

15. นายนพรัตน์    คงแก้ว   กรรมการ 

16. นายวิชาญ    ไข่รอด   กรรมการ 

17. นางอาทิตษา   สัตมัน   กรรมการ 

18. นางสาวบุณยนุช  แซ่อ๋อง   กรรมการ 

19. นางรัตติยาภรณ์   ราตรีลัย   กรรมการ 

20. นายเวชกร    ประทีป ณ ถลาง   กรรมการ 

21. พ.จ.อ.พรเลิศ   ละเอียด   กรรมการ 

22. นายระวิ    เกตตะพันธ์  กรรมการ 

23. นายอุทิตย์     ศรีบุตรตา  กรรมการ 

24. นางสาวจรรยา    กรองจันทร์  กรรมการ 

25. นางสาวนาถยา   ลอบมณี   กรรมการ 

26. นายสมพงษ์    พลประสิทธิ์  กรรมการ 

27. นายวุฒิพงศ์    ลีลาสันติ  กรรมการ 

28. นางสาวนันทียา    หงษ์หยก  กรรมการ 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

 

29. นางสาวมินทร์ตรา   พงศ์พันธุ์นุภาพ  กรรมการ 

30. นางสาวส าเนียง   เพ็ชรบัว   กรรมการ 

31. นายสุทธิชัย    เอ่งฉ้วน   กรรมการ 

32. นายปิยะพงษ์  เกาะเหม  กรรมการ 
33. พ.ต.ท.ณรงค์   บัวคง   กรรมการ 

34. นายจุมพล   จิตร์พาณิชย์  กรรมการ 

35. นายอิทธิพล    มะหะหมัด  กรรมการ 

36. นางสาวณปภัช   โชติผดุงพงศ์  กรรมการ 
37. นางสาวปวีณา   เรืองฤทธิ์  กรรมการ 

38. นางสาวธัญญาดา  เดชเลิศไพศาล  กรรมการ 

39. ร.ต.ต.ชยกร    เวชพันธ์   กรรมการ 

40. นายยืนยง    จีนเดิม   กรรมการ 

41. นายไชยวุฒิ    บุญเอิบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
42. นางแก้วอุษา   ลีนานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
43. นายชินสิช    ชาญณรงค์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
44. นางสาวสโรชิน    จันทร์อุดม  กรรมการและเลขานุการ 

45. นางเบญจลักษณ์รายา  สุวรรณนิมิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. ผลงำนท่ีด ำเนินมำ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน          
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันท่ี  3 , 4, 6  
เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมินตามกลุ่มตัวชี้วัด  
3  ด้าน  คือ  กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐานกลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 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 

ท่ีได้ 

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 2557-2564 
 

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) ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 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 
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โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



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 
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โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

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 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 
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โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 63.67 59.03 -4.64 58.34 59.29 0.95 55.91 55.18 -0.73 55.14 54.29 -0.85 

ภาษาอังกฤษ 43.58 41.34 -2.24 39.28 42.43 3.15 32.98 34.14 1.16 33.25 34.38 1.13 

คณิตศาสตร์ 33.70 29.17 -4.53 29.86 30.40 0.54 26.98 25.82 -1.16 26.73 25.46 -1.27 

วิทยาศาสตร์ 31.28 29.87 -1.41 30.82 32.57 1.75 30.22 30.17 -0.05 30.07 29.89 -0.18 

เฉลี่ยรวม 43.06 39.85 -3.20 39.58 41.17 1.60 36.52 36.33 -0.19 36.30 36.01 -0.29 

             

             

 

 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 46.37 51.60 5.23 46.51 51.18 4.67 43.02 45.22 2.20 42.21 44.36 2.15 

สังคมศึกษา 37.07 37.32 0.25 37.77 38.72 0.95 36.10 36.32 0.22 35.70 35.93 0.23 

ภาษาอังกฤษ 30.53 33.19 2.66 36.15 38.43 2.28 28.97 29.73 0.76 29.20 29.94 0.74 

คณิตศาสตร์ 27.30 28.10 0.80 29.95 30.96 1.01 25.62 26.33 0.71 25.41 26.04 0.63 

วิทยาศาสตร์ 30.00 36.57 6.57 31.34 37.16 5.82 29.40 33.04 3.64 30.72 32.68 1.96 

เฉลี่ยรวม 34.25 37.36 3.10 36.34 39.29 2.95 32.62 34.13 1.51 32.65 33.79 1.14 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 59.03 63.46 4.43 59.29 58.62 -0.67 55.18 52.13 -3.05 54.29 51.19 -3.10 

ภาษาอังกฤษ 41.34 38.35 -2.99 42.43 38.34 -4.09 34.14 30.79 -3.35 34.38 31.11 -3.27 

คณิตศาสตร์ 29.17 27.39 -1078 30.40 30.43 0.03 25.82 24.75 -1.07 25.46 24.47 -0.99 

วิทยาศาสตร์ 29.87 35.51 5.64 32.57 34.89 2.32 30.17 31.67 1.50 29.89 31.45 1.56 

เฉลี่ยรวม 39.85 41.18 1.32 41.17 40.57 -0.60 36.33 34.84 -1.49 36.00 34.56 -1.45 

             

             

 

 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 51.60 61.52 9.92 51.18 53.54 2.36 45.22 47.74 2.52 44.36 46.40 2.04 

สังคมศึกษา 37.32 40.47 3.15 38.72 41.78 3.06 36.32 37.45 1.13 35.93 36.87 0.94 

ภาษาอังกฤษ 33.19 37.80 4.61 38.43 35.50 -2.93 29.73 25.83 -3.90 29.94 25.56 -4.38 

คณิตศาสตร์ 28.10 31.72 3.62 30.96 32.34 1.38 26.33 21.83 -4.50 26.04 21.28 -4.76 

วิทยาศาสตร์ 36.57 30.40 -6.17 37.16 33.27 -3.89 33.04 29.04 -4.00 32.68 28.65 -4.03 

เฉลี่ยรวม 37.36 40.38 3.03 39.29 39.29 0.00 34.13 32.38 -1.75 33.79 31.75 -2.04 
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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 SWOT 
Matrix ดังนี้ 

 ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
 

จุดแข็ง   ( Strengths : S ) 
1. ครูมีศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจและ

พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้น าใน
การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. ครูได้รับหน้าท่ีในการจัดการเรียนรู้ตรงตาม
วิ ช า เ อ ก ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ท่ี
หลากหลาย จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตรงตามสมรรถนะ 

3. ครูมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพของตนเองและมี
ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก เปิดใจรับส่ิง
ใหม่ พร้อมปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ มีจิตสาธารณะ 

4. โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีทันสมัย เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงของโลก  

5. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเป็น
ผู้น าทางวิชาการและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1. ครูมีทักษะการในการส่ือสารภาษาอังกฤษ

และทักษะด้านเทคโนโลยีระ ดับสูง ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

2. ครูและบุคลาการทางการศึกษาในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอ 

3. ครูมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมาก  
4. โ ร ง เ รี ย น มี สั ญ ญ าณอิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต ไ ม่

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน 
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

ไม่เพียงพอกับจ านวนของผู้เรียน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ท่ีมีความซ้ าซ้อน ประสิทธิภาพในการเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ก า ร
ประสานงานภายในองค์กรไม่ดี 

7. โรงเรียนมีการบริการและช่องทางการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการไม่
ทันสมัย 

8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่
ไม่ตรงความต้องการของครูและนักเรียน 
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 ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

 
6. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีทันสมัย เน้นด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 
และทักษะด้านการเงิน มีสาระเพิ่มเติมอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 

7. โรงเรียนมีระบบบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

8. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี 
อย่ างสม่ าเสมอ มีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการให้บริการแก่
นักเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอก 

9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
แบบอย่างท่ีดีในด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน 
มีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณ มีวินัย และมี
ความกตัญญู ไม่ท าลายสาธารณะสมบัติของ
โรงเรียน ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

10. โรงเรียนเป็นต้นแบบและเป็นท่ียอมรับ ด้าน
คว ามรู้  คุณธร รม  จริ ย ธร รม สุขภาพ 
พลานามัย หลักประชาธิปไตยโดยความคิด
สร้ า ง สร ร ค์  เ ป็ น ผู้ น า ด้ าน ร ะบบ ดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 

11. โรง เรียนและชุมชนร่วมกัน ดูแล ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน 

12. ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ใช้รูปแบบ
การบริ ห า ร จัดก าร ท่ี เหมะสม ในการ
บริหารงานและทันสมัย 

9. การใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้าน
การเรียนการสอนไม่เกิดประโยชน์ สูงสุด
และไม่เต็มศักยภาพ 

10. การส่งเสริมด้านสุขภาพนัก เรียนไม่ไ ด้
มาตรฐาน 

11. ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร การน าเสนอ การ
ใช้เทคโนโลยี ทักษะด้านอาชีพ และทักษะ
ด้านเจตคติ ค่อนข้างต่ า 

12. ผู้เรียนไม่มีภาวะผู้น า ไม่รู้เท่าทันส่ือ และไม่
มีความกล้าแสดงออก 
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 ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
ปัจ

จัย
ภา

ยน
อก

 
โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. สถานท่ีต้ังของโรงเรียนเอื้อต่อการเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลากหลายท่ีหลากหลายและเป็นพื้นท่ีมีพหุ
วัฒนธรรม ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. โรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับการ
สนับสนุนในการจัดการศึกษาจากเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

4. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5. 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 

6. นโยบายด้านการพัฒนาครูของ สพฐ. มี
ความชัดเจนและครูพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพตามความสนใจของตนเอง 

อุปสรรค ( Threats : T ) 
1. เกณฑ์การประเมินวิชาชีพครูเน้นเอกสาร

มากกว่าผลงานเชิงประจักษ์ และมีการ
ประเมินหลายส่วน ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

2. ผู้ปกครองประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกา
ระบาดของ COVID-19 

3. นักเรียนบางส่วนมีปัญหาในครอบครัว ขาด
ความอบอุ่นในครอบครัว  

4. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอน 

5. ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง 
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ค าอธิบายสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร 
 
1. กลยุทธ์ SO 
 

 โรงเรียนเป็นผู้น าทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 โรงเรียนมีหลักสูตรทันสมัย เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการเงิน 
พร้อมท้ังจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมเกิดการพัฒนาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 สนับสนุนให้ครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และสามารถพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดของตนเอง มีทักษะ
ท่ีสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพของ
ตนเอง พร้อมท้ังมีความพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่เสมอ 

 โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพิ่ม
ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย แหล่งการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าท่ีเพียงพอและหลากหลายและสามารถ
รองรับจ านวนนักเรียนได้อย่างเพียงพอ ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีในและนอกสถานท่ี 

 ส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น มีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้อย่าง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการจัดการเรียนรู้ เป็น
ผู้น าทางวิชาการอย่างแท้จริง 

 สนับสนุนการศึกษาดูงานท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาการบริหารการจัดการโรงเรียน
ในทุกด้าน  

 สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมท้ังกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีหลากหลาย สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกได้  

 โรงเรียนสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบรอบด้านและสม่ าเสมอ 
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2. กลยุทธ์ WO 
 

 กระตุ้นให้ครูพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถผลิตส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความต้องการและความจ าเป็นต่อ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 

 พัฒนาช่องทางการให้บริการ แพลตฟอร์มท่ีมีความทันสมัย สะดวกสบาย และตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประสานงานภายในองค์กรให้มี
ประสิมธิภาพ 
 

3. กลยุทธ์ ST 
 

 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินวิชาชีพครู
ของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากรต่อไป 

 สร้างความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลของนักเรียนและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
 

4. กลยุทธ์ WT 
 

 สร้างเครือข่ายกระบวนการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน 

 ให้ความรู้ครู ผู้ปกครอง ด้านการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และตอบสนองความต้องการท้ังของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
  การพัฒนาสถานศึกษาโดยน ารูปแบบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร DALIS MODEL ในการ
ขับเคล่ือนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในระดับภูมิภาค และยกระดับประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยเน้นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง พัฒนาระบบนิเวศ
เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมส่งเสริม
อัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปล่ียนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

46

แผนปฏบิัตกิารประจําปีการศกึษา 2565 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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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(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) 
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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 
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 

 
 

พันธกิจของโรงเรียน 
 
1. พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสูงท่ีเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital 

Literacy และ Financial Literacy 
2. เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และมีความสามารถ

ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง 
4. เสริมสร้างสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง ตอบ

โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และเป็นแบบอย่างได้ 
5. บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 
6. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั งในและต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีทันสมัยตอบโจทย์บริบทของโลกยุคใหม่ เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial Literacy 
2. ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง 
5. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสูง เป็นผู้น าการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้ส่ือ 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงเป็นแบบอย่างการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

6. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

7. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายทั งในและต่างประเทศท่ีเข้มแข็งพร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

8. โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทโลกของยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างอัจฉริยะสู่

เวทีนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและ 

จิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ นสู่การเป็น SMART TeacherX 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้

บริบทของโลกยุคใหม่ 
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แผนงานหลัก 
 
1. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial 

Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั น

พื นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 
3. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ 
4. บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่าง

มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
6. พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX 
7. พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนสู่โรงเรียน

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
9. ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

จุดเน้นของโรงเรียน 
  
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1) พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial 
Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 

3) ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

4) บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) พัฒนาสมรรถนะครูในการให้จัดการเรียนรู้ท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลง สู่การ

เป็น SMART TeacherX (S-Skill, M-Management, A-Attitude, R-Resources, 
 T-Technology) 

2) เสริมสร้างครูให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ทันต่อการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (World 
Professional Socialize) 
 

ส่วนที่ 3 ด้านบริหารจัดการ 
1) พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
2) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนสู่

โรงเรียนคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
4) ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 4 

งบประมำณกำรด ำเนินงำน/

โครงกำร/กิจกรรม 

  

 
 

 

 

 



บทที ่ 4 
งบประมาณการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565 
 

รายการ งบประมาณ/คน/ปี จ านวนนร.(คน) จ านวนเงิน(บาท) 
หักส ารอง/บกศ.4

รายการ/ค่า
สาธารณูปโภค 10% 

คงเหลือ 

1. ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว 
1.นักเรียนม.ต้น 3,500.00 1,366 4,781,000.00 478,100.00 4,302,900.00 
2.นักเรียนม.ปลาย 3,800.00 1,151 4,373,800.00 437,380.00 3,936,420.00 
2. ประเภทเงินรายได้สถานศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ 
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMP ม.1) (6,000บาท/คน/เทอม) 

7,000.00 30 210,000.00 21,000.00 189,000.00 

2. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMP ม.2)  

- -0 0.00 0.00 0.00 

3. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMP ม.3) (5,000บาท/คน/เทอม) 

5,000.00 93 465,000.00 46,500.00 418,500.00 
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รายการ งบประมาณ/คน/ปี จ านวนนร.(คน) จ านวนเงิน(บาท) 
หักส ารอง/บกศ.4

รายการ/ค่า
สาธารณูปโภค 10% 

คงเหลือ 

4. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMTE ม.1) (8,000บาท/คน/เทอม) 

11,000.00 60 660,000.00 66,000.00 594,000.00 

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

11,000.00 70 770,000.00 77,000.00 693,000.00 

6. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMTE ม.3) (8,000บาท/คน/เทอม) 

11,000.00 33 363,000.00 36,300.00 326,700.00 

7. โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MLP ม.1 
(25,000 บาท/คน/เทอม) 

46,400.00 60 2,784,000.00 278,400.00 2,505,600.00 

8. โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MLP ม.2 
(25,000 บาท/คน/เทอม) 

46,400.00 27 1,252,800.00 125,280.00 1,127,520.00 

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

46,400.00 39 1,809,600.00 180,960.00 1,628,640.00 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.1 
(10,500 บาท/คน/เทอม) 

16,000.00 30 480,000.00 48,000.00 432,000.00 

11. โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.2  0 0.00 0.00 0.00 
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รายการ งบประมาณ/คน/ปี จ านวนนร.(คน) จ านวนเงิน(บาท) 
หักส ารอง/บกศ.4

รายการ/ค่า
สาธารณูปโภค 10% 

คงเหลือ 

12. โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.3 
(8,000 บาท/คน/เทอม) 

11,000.00 34 374,000.00 37,400.00 336,600.00 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMP ม.4) (6,500บาท/คน/เทอม) 

8,000.00 30 240,000.00 24,000.00 216,000.00 

2. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMP ม.5)  

- 0 0.00 0.00 0.00 

3. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMP ม.6) (4,800บาท/คน/เทอม) 

6,000.00 67 402,000.00 40,200.00 361,800.00 

4. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMTE ม.4) (7,500บาท/คน/เทอม) 

10,000.00 30 300,000.00 30,000.00 270,000.00 

5. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMTE ม.5) (7,500บาท/คน/เทอม) 

10,000.00 30 300,000.00 30,000.00 270,000.00 

6. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(SMTE ม.6) (6,800บาท/คน/เทอม) 

10,000.00 29 290,000.00 29,000.00 261,000.00 
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รายการ งบประมาณ/คน/ปี จ านวนนร.(คน) จ านวนเงิน(บาท) 
หักส ารอง/บกศ.4

รายการ/ค่า
สาธารณูปโภค 10% 

คงเหลือ 

7. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4 
(17,500 บาท/คน/เทอม) 

31,400.00 30 942,000.00 94,200.00 847,800.00 

8. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ม.5 
(17,500 บาท/คน/เทอม) 

31,400.00 14 439,600.00 43,960.00 395,640.00 

9. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ม.6 
(17,500 บาท/คน/เทอม) 

31,400.00 17 533,800.00 53,380.00 480,420.00 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.4 
(11,500 บาท/คน/เทอม) 

18,000.00 30 540,000.00 54,000.00 486,000.00 

11. โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.5 - 0 0.00 0.00 0.00 
12. โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.6 
(8,000 บาท/คน/เทอม) 

13,000.00 25 325,0000.00 32,500.00 292,500.00 

3. ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
 1.ค่าสนับสนุนส่ือการสอนคอมพิวเตอร์ 
(500บาท/คน/ภาคเรียน)  

1,000.00 2,517 2,517,000.00 251,700.00 2,265,300.00 

 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  
(700บาท/คน/ภาคเรียน)  

1,400.00 2,517 2,874,200.00 - 2,874,200.00 
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รายการ งบประมาณ/คน/ปี จ านวนนร.(คน) จ านวนเงิน(บาท) 
หักส ารอง/บกศ.4

รายการ/ค่า
สาธารณูปโภค 10% 

คงเหลือ 

3.ค่าสาธารณูปโภค  
(500บาท/คน/ภาคเรียน) 

1,000.00 2,517 2,517,000.00 - 2,517,000.00 

4.ค่าจ้างบุคลากร  
(800บาท/คน/ภาคเรียน) 

1,600.00 2,517 4,027,200.00 - 4,027,200.00 

4. ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ป ี
4.1 ค่าหนังสือเรียน 1,121,900.00 
ม.ต้น 400.00 1,366 546,400.00 - 546,400.00 
ม.ปลาย 500.00 1,151 575,500.00 - 575,500.00 
4.2 อุปกรณ์การเรียน 1,103,180.00 
ม.ต้น 420.00 1,366 573,720.00 - 573,720.00 
ม.ปลาย 460.00 1,151 529,460.00 - 529,460.00 
4.3 เคร่ืองแบบนักเรียน 1,190,200.00 
ม.ต้น 450.00 1,366 614,700.00 - 614,700.00 
ม.ปลาย 500.00 1,151 575,500.00 - 575,500.00 
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รายการ งบประมาณ/คน/ปี จ านวนนร.(คน) จ านวนเงิน(บาท) 
หักส ารอง/บกศ.4

รายการ/ค่า
สาธารณูปโภค 10% 

คงเหลือ 

4.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ม.ต้น 880 บาท ม.ปลาย 950 บาท) 2,295,530.00 
4.4.1 กิจกรรมวิชาการ 862,990.00 
ม.ต้น 320.00 1,366 437,120.00 - 437,120.00 
ม.ปลาย 370.00 1,151 425,870.00 - 425,870.00 
4.4.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 503,400.00 
ม.ต้น 200.00 1,366 273,200.00 - 273,200.00 
ม.ปลาย 200.00 1,151 230,200.00 - 230,200.00 
4.4.3 ทัศนศึกษา 327,210.00 
ม.ต้น 130.00 1,366 177,580.00 - 177,580.00 
ม.ปลาย 130.00 1,151 149,630.00 - 149,630.00 
4.4.4 การบริการสารสนเทศ/ICT 40ชม./ปี 601,930.00 
ม.ต้น 230.00 1,366 314,180.00 - 314,180.00 
ม.ปลาย 250.00 1,151 287,750.00 - 287,750.00 
5. ประเภทเงินบ ารุงหอพัก 
 1.ค่าบ ารุงหอพัก  8,000.00 60 480,000.00 48,000.00 432,000.00 
 2.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก  400.00 60 24,000.00 - 24,000.00 
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รายการ งบประมาณ/คน/ปี จ านวนนร.(คน) จ านวนเงิน(บาท) 
หักส ารอง/บกศ.4

รายการ/ค่า
สาธารณูปโภค 10% 

คงเหลือ 

 3.ค่าประกันของเสียหาย 400.00 60 24,000.00 - 24,000.00 
6. ประเภทเงินบ ารุงสมาคมและครู 
1.ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (ม.1 และ ม.4) 20.00 912 18,240.00 - 18,240.00 
2.ค่าสมาชิกสามัญ (200 บาท/คน/ปี
การศึกษา) 

200.00 2,517 503,400.00 - 503,400.00 

3.ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(150/คน/ภาคเรียน) 

300.00 2,517 866,100.00 - 866,100.00 
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สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีการศึกษา 2565 

  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีการศึกษา 2565 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

1. ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว 8,239,320.00 
1.ฝ่ายวิชาการ 60% 4,943,000.00 
2.ฝ่ายกิจการนักเรียน 5% 411,000.00 
3.ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ 5% 411,000.00 
4.ฝ่ายอ านวยการ 10% 823,000.00 
5.ฝ่ายบริหารท่ัวไป 10% 823,000.00 
6.ส ารอง 10% 828,320.00 
2. ประเภทเงินรายได้สถานศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ 
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น)  607,500.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น)  1,613,700.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษEP/MLP ม.ต้น  5,261,760.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ต้น 768,600.00 
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) 577,800.00 
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย)  801,000.00 
3.โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ปลาย 1,723,860.00 
4.โครงการห้องเรียนพิเศษ MECP ม.ปลาย 778,500.00 
3. ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
 1.ค่าสนับสนุนส่ือการสอนคอมพิวเตอร์ (500บาท/คน/ภาคเรียน)  2,265,300.00  
 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (700บาท/คน/ภาคเรียน)  2,874,200.00  
 3.ค่าสาธารณูปโภค (500บาท/คน/ภาคเรียน)               2,517,000.00  
 4.ค่าจ้างบุคลากร (800บาท/คน/ภาคเรียน)                  4,027,200.00  
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีการศึกษา 2565 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

4. ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2,295,530.00 
1.กิจกรรมวิชาการ 862,990.00 
2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 503,400.00 
3.กิจกรรมทัศนศึกษา 327,210.00 
4.การบริการและสารเทศ/ICT 40 ชม./ป ี 601,930.00 
5.ส ารอง - 
5. ประเภทเงินบ ารุงหอพัก  480,000.00 
 1.ค่าบ ารุงหอพัก                    432,000.00  
 2.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก                      24,000.00  
 3.ค่าประกันของเสียหาย                     24,000.00  
6. ประเภทเงินบ ารุงสมาคมและครู 1,276,740.00 
1.ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (ม.1 และ ม.4) 18,240.00 
2.ค่าสมาชิกสามัญ (200 บาท/คน/ปีการศึกษา) 503,400.00 
3.ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (150/คน/ภาคเรียน) 755,100.00 
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บทที่ 5 

โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

แบ่งตำมแผนงำนหลัก 

 
 

 

 

 

 

 



แผนงานหลักที่ 1

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

แผนงานหลักที่ 3

แผนงานหลักที่ 4

แผนงานหลักที่ 5

แผนงานหลักที่ 6

แผนงานหลักที่ 7

แผนงานหลักที่ 8

แผนงานหลักที่ 9

เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 1 1 20,000.00        - - - 20,000.00        - - - 40,000.00           นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

แผนงานหลักที่ 2 7 901,000.00       - 290,000.00       - 1,402,000.00    - 910,000.00       - 3,503,000.00      นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

แผนงานหลักที่ 3 20 - 6,725,100.00    - 440,000.00       - 5,398,620.00    - 200,000.00       12,763,720.00     นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

แผนงานหลักที่ 4 10 230,000.00       - 60,000.00        - 235,000.00       - 250,000.00       350,000.00       1,125,000.00      นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

แผนงานหลักที่ 5 4 44,500.00        - 150,000.00       - 38,500.00        - - - 233,000.00         นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

แผนงานหลักที่ 6 5 237,000.00       - - - 526,000.00       - - - 763,000.00         นางวัลดี หลักฐาน

แผนงานหลักที่ 7 13 1,775,000.00    1,210,000.00    300,000.00       1,540,000.00    1,888,000.00    1,055,000.00    300,000.00       540,000.00       8,608,000.00      นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

แผนงานหลักที่ 8 4 18,000.00        - - - 19,000.00        - - - 37,000.00           นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

แผนงานหลักที่ 9 3 25,000.00        - - - 32,000.00        - - - 57,000.00           นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

รวม 67 3,250,500.00 7,935,100.00 800,000.00 1,980,000.00 4,160,500.00 6,453,620.00 1,460,000.00 1,090,000.00 27,129,720.00

บทที่ 5
แผนงานหลักประจําปีการศึกษา 2565

แผนงานหลัก
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565
รวมปีการศึกษา 

2565
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX

พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนสู่โรงเรียนคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมนําแนวพระราชดําริสู่การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

1. จัดทําหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

2. ใช้หลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

3. ประเมินหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

4. ปรับปรุงหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

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

แผนงานหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

รวมงบประมาณ

งบประมาณ2/2565

งานหลักสูตร 1. หลักสูตรทันสมัยตอบ

โจทย์บริบทของโลก

ยุคใหม่ (ธวัชชัย,วรรดี)

20,000.00 20,000.00

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565

ธวัชชัย,วรรดี
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

1. สอนเสริมทางวิชาการ

    - ติวเข้ามหาวิทยาลัย สุภิสรา 180,000.00

    - ซ่อมเสริมเติมเต็ม สุภิสรา 50,000.00 50,000.00

กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์ฯ

2. เตรียมความพร้อมสู่ค่าย

 สอวน.

บุณยวีร์, ธนิกานต์ 24,000.00

1. กีฬาและกรีฑาจังหวัด ดํารงศักดิ์, ศุภฤทธิ์ 150,000.00

2. การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

    - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด

วรรณี บุญเต็ม 200,000.00

    - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ

วรรณี บุญเต็ม 200,000.00

    - นํานักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับจังหวัด

วรรณี บุญเต็ม 300,000.00

    - นํานักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ

วรรณี บุญเต็ม 300,000.00

    - ศูนย์จัดการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สาระดนตรี ระดับจังหวัด

ปราณิสา 10,000.00 20,000.00

3. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานวิชาการ 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

กลุ่มสาระฯ

งานวิชาการ 1. เติมเต็มความรู้ 

 (สุภิสรา)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ราชภัฏภูเก็ต

ศศิ, วิไลพร 60,000.00

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี

ธนิกานต์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. ภูเก็ต

ภานุพงศ์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. สุราษฎร์

ธานี

ธนิกานต์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. หาดใหญ่

กนกพร เจริญรัตน์

     - แข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ

อดิศร 20,000.00 20,000.00

     - การแข่งขันอื่นๆ วิไลลักษณ์ 20,000.00 20,000.00

4. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

     - แข่งขันสวดมนต์หมู่

สรภัญญะ

สุปราณี 40,000.00

     - แข่งขันบรรยายธรรม สุปราณี 15,000.00

     - ประกวดมารยาทไทย ณัฐพงค์, กนกพร นาพนัง 5,000.00 5,000.00

     - แข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางสังคมศึกษา

ณัฐพงค์, กนกพร นาพนัง 10,000.00 10,000.00

5. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชลธิชา, ทิพวรรณ 45,000.00 45,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

     - ประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์

     - แข่งขันความเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์

     - แข่งขันโครงงาน

คณิตศาสตร์นานาชาติ

6. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

กัญญาภัค, ประทุมมา 15,000.00 15,000.00

7. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศที่ 2

     - ภาษาญี่ปุ่น เบญจวรรณ 10,000.00 10,000.00

     - ภาษาฝรั่งเศส รตนชยธรลภณ 10,000.00 10,000.00

     - ภาษาจีน รุจิรา 10,000.00 10,000.00

8. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย

สุทธิพร 15,000.00 15,000.00

     - การแข่งขันตอบ

ปัญหาจากสารานุกรมไทย

9. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ

     - ดนตรีไทย ประนสัดา 20,000.00 10,000.00

     - ดนตรีสากล ปราณิสา 20,000.00 10,000.00

     - ศิลปะ ศิวิโรจน์ 20,000.00 10,000.00

     - นาฏศิลป์ วริศรา, ศิริพร 20,000.00 10,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

     - วงดนตรีลูกทุ่ง ศิริพร, กิติศักดิ์ 50,000.00 50,000.00

10. การแข่งขันเทคโนโลยี ก้องเกียรติ, วรศักร์ 100,000.00

11. การแข่งขันสุขศึกษา

และพลศึกษา

ศุภฤทธิ์ 30,000.00 30,000.00

1. ค่ายกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - อบรมเชิงปฏิบัติการ

การทําโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ม.5

รัฐพร, สุภวรินทร์ 30,000.00

     - ค่ายองค์รวม

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ม.6

รัฐพร, สุภวรินทร์ 130,000.00

2. ค่ายกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์

     - ค่าย Math-Eng  ม.5 ทิพวรรณ, สุภานัน 15,000.00

3. ค่ายภาษาอังกฤษ

     - ม.ต้น 

       (ม.3 ห้องละ 7 คน)

ประทุมมา, สุภานัน 40,000.00

4. ค่ายภาษาฝรั่งเศสและ

ภาษาญี่ปุ่น ม.5

รตนชยธรลภณ, 

เบญจวรรณ

30,000.00

5. ค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน ม.4

สรัลนุช, เบญจมาศ 30,000.00

6. ค่ายภาษาไทย ม.6 สุรเชษฐ์, ภธิรดา 50,000.00

1. ลูกเสือ วริศรา 10,000.00 100,000.00

2. ยุวกาชาด ภธิรดา 10,000.00 100,000.00

3. ชุมนุม วิชยา 10,000.00 10,000.00

กลุ่มสาระฯ 3. ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนตามความถนัด 

(ยุวันดา)

งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

4. ส่งเสริมทักษะพื้นฐาน

ในการดํารงชีวิต 

(ดํารงศักดิ์)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

4. นักศึกษาวิชาทหาร วิชยา, ดุสิต 10,000.00 20,000.00

5. ทัศนศึกษา ดํารงศักดิ์ 325,000.00

6. จิตอาสา/สาธารณะ

ประโยชน์

ดํารงศักดิ์

1. เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ฤทัยรัตน์,ร่อฮานา 10,000.00

2. มอบทุนการศึกษา ฤทัยรัตน์,ร่อฮานา 2,000.00 2,000.00

3. เส้นทางการศึกษาสู่

อาชีพ

ฤทัยรัตน์,ร่อฮานา 35,000.00

1. หมอภาษา กฤตยา, ณัฐรินีย์ 10,000.00 10,000.00

2. รู้รักษ์ภาษาไทย สุพิชญา, สรารัตน์ 5,000.00 5,000.00

3. Morning Talk นันทกา, เสาวลักษณ์

4. ประเมินผลการอ่าน

และการเขียน

กฤตยา 5,000.00 5,000.00

5. ส่งเสริมการอ่าน

- ส่งเสริมการอ่าน

- จัดหาสื่อส่งเสริมการ

อ่าน

- จัดสภาพแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการอ่าน

1. เปิดบ้านศรีนครินทร์

SWPK Academic

Showcase

รตนชยธรลภณ

- แนะแนวการศึกษาต่อ

 สว.ภก.

ร่อฮานา, ฤทัยรัตน์

- Authentic

Accessment

ศิริพร, บุญเลิศ 10,000.00

งานแนะแนว 5. แนะแนวเพื่อ

การศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ

(ฤทัยรัตน์)

10,000.00

งานส่งเสริม

การเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 

21

7. SWPK Academic

Showcase

(รตนชยธรลภณ)

กลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย

6. พัฒนาทักษะการอ่าน

การเขียน การสื่อสาร

(กฤตยา)

งานห้องสมุด

เพ็ญจันทร์ 10,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

    - นําเสนอผลงาน

ั ี

รตนชยธรภณ 30,000.00

    - นําเสนอผลงาน

โ ี

วรศักร์, บุณยวีร์ 40,000.00

2. SWPK SCI-MATH 

Contest

     - ประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,

 เทคโนโลยี นักเรียน

โครงการพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

รัฐพร 10,000.00

     - ประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,

 เทคโนโลยี นักเรียน

แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รัฐพร 10,000.00

     - แข่งขันอัจฉริยภาพ

คณิตศาสตร์

รัฐพร, ชลธิชา 10,000.00

3. วันสําคัญทางภาษาไทย สุภรี, สุพิชญา 20,000.00

4. กฎหมายพาสนุก อนงค์นาถ, ปุณยวีร์ 20,000.00

5. เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ

    - ตรุษจีน อลักตา 5,000.00

    - ไหว้พระจันทร์ อลักตา 5,000.00

    - คริสมาสต์ อโนทัย 5,000.00

    - ฮานาบาตะ เบญจวรรณ 5,000.00

    - เทศกาลสําคัญของ

ฝรั่งเศส

รตนชยธรลภณ 5,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

901,000.00 - 290,000.00 - 1,402,000.00 - 910,000.00 -รวมงบประมาณ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

1 1. กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะภาษาจีน

รุจิรา 6,000.00 6,000.00

2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายในประเทศ

รุจิรา 350,000.00

3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ต่างประเทศ

อลักตา 200,000.00

4. ค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน

สรัลนุช 70,000.00

5. พัฒนาประสิทธิภาพ

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 

(จัดจ้างครูชาวต่างชาติ)

อลักตา 95,000.00 60,000.00

6. คลินิกภาษาจีน อลักตา 6,100.00

2 1. ติวสอบ HSK เบญจมาศ 12,000.00

2. ทดสอบความรู้ทาง

ภาษาจีน (HSK)

เบญจมาศ 150,000.00

3 1. พัฒนา ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

กิตติชัย 500,000.00

2. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

 (จัดซื้อหนังสือและจัดทํา

เอกสารประกอบการเรียน

สรัลนุช 50,000.00

3. จัดหา ปรับปรุง และ

ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่

ใช้ภายในห้องเรียน

กิตติชัย 16,000.00 16,000.00

4. จัดซื้อเครื่องปริ้นท์ เบญจมาศ 10,000.00

1. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน MECP

MECP

MECP

MECP

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศ (อลักตา)

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาจีนตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

(อลักตา)

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ MECP 

(อลักตา)

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

- 1,103,100.00 - - - 444,000.00 - -

4 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายในประเทศ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ต่างประเทศ

นันทกา, กัญญาภัค, 

มนตรา

200,000.00 200,000.00

2. อบรมพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และ

สร้างความถนัดด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งม.ต้น และ ม.ปลาย

สุภานัน, ประทุมมา 350,000.00

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

อโนทัย, กัญญาภัค 50,000.00

4. อบรมพัฒนานักเรียน

ด้านทักษะความคิดและ

การนําเสนอ

เบญจลักษณ์, กัญญาภัค 300,000.00

5. เสริมประสบการณ์

เรียนรู้นอกห้องเรียน

สไลยา, นันทกา 15,000.00 15,000.00

6. เติมฝันนักเรียนสู่รั้ว

มหาวิทยาลัย

มนตรา, เบญจลักษณ์ 30,000.00

7. พัฒนาศักยภาพด้าน

วัฒนธรรมไทย ดนตรี 

นาฏศิลป์

มนตรา, เสาวลักษณ์ 10,000.00

5 1.การแข่งขันทักษะ 

EP/MEP Open House

อโนทัย, ประทุมมา 350,000.00

2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP

EP/MEP

EP/MEP

รวมงบประมาณ MECP

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศ (มนตรา)

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านภาษา 

วิทยาศาสตร์ 

ิ ์
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2.นําเสนอผลงานกับใน

และต่างประเทศ

มนตรา, ไกรสร 50,000.00

EP/MEP 6 โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

(ไกรสร)

1. จัดสอนเสริมเพื่อเตรียม

ความพร้อมนักเรียนเข้ารับ

การทดสอบความรู้ทางภาษา

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 50,000.00 50,000.00

EP/MEP 7 โครงการทดสอบ

ความรู้ภาษาอังกฤษ  

(ไกรสร)

1. ทดสอบความรู้ทางภาษา

CEFR / IELT

ไกรสร, ทิพพิมล, วิศรุต 200,000.00

EP/MEP 8 โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (อโนทัย)

1. พัฒนาห้องเรียนให้มี

ความพร้อมต่อการใช้งาน

อโนทัย, วิศรุต, ไกรสร 150,000.00 150,000.00

9 1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และภาษา

อโนทัย, ประทุมมา 226,000.00

2.จัดซื้อหนังสือแบบเรียน

สื่อการสอน

ประทุมมา, สไลยา 200,000.00

EP/MEP 10 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ ระบบ

การบริหารงาน 

โครงการห้องเรียน

พิเศษ EP/MEP 

(อโนทัย)

1. สร้างความเข้มแข็งภาคี

เครือข่าย

อโนทัย, มนตรา 10,000.00 10,000.00

1. จ้างครูต่างชาติและ

บุคลากร

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 2,000,000.00 2,000,000.00โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรโครงการ

โ ั

11

EP/MEP

EP/MEP

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ทั้งในและ

ต่างประเทศ (อโนทัย)

โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ และ

ห้องปฏิบัติการ จัดซื้อ

หนังสือแบบเรียน สื่อ

การสอน  (อโนทัย)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2. อบรมครูต่างชาติ ด้าน

หลักสูตรและการสอน

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 5,000.00 5,000.00

3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ อบรมสัมนากับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 25,000.00 25,000.00

4. จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สํานักงาน

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 150,000.00 150,000.00

EP/MEP 12 โครงการชวนน้องมา

เรียน (มนตรา)

1. แนะแนว สไลยา, ไกรสร 9,620.00

- 3,731,000.00 - - - 3,254,620.00 - -

13 6,000.00 ม.ต้น 

5,000.00 ม.ปลาย

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 25,000.00 ม.1

สมบูรณ์, อดิศร 25,000.00 ม.4 

วิชยา, ภานุพงศ์ 250,000.00 ม.ต้น 

พริมาภา, วิไลลักษณ์ 79,000.00 ม.ปลาย

4.Science Math English

 Camp (ม.6)

วิไลลักษณ์, พริมาภา 153,000.00

5.ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 

- Workshop Portfolio ม.5

 

ก้องเกียรติ, วรศกดิ์

20,000.00

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์

2.ค่ายปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มอ.ภูเก็ต (ม.1,ม.4/2)

3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.

3,4/2,)

 EP/MEP (อโนทัย)

รวมงบประมาณ EP/MEP

1.Science -Tech. Math 

Preparation Camp (ม.1,

ม.4)

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศ (วิไลลักษณ์)

SMP
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

- ค่ายติว ม.3 ,ม.6) สุภิสรา, บุณยวีร์, 

อรุโณชา

110,000.00

6. ค่ายเปิดโลกกว้าง

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

ประเทศมาเลเซีย)

(ม.2-3 ,ม.4-6)

กัญญาลภัส, ทิวานนท์ 40,000.00

7. แนะแนวเพื่อการศึกษา

ต่อ ม.1-ม.6

รัฐพร, กนกพร, 

สุภวรินทร์

5,000.00 5,000.00

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ธนิกานต์, นันทนา,

กนกนภัส

20,000.00 20,000.00

2.การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์

 /เทคโนโลยี (ม.3,ม.6)

ศิรินันท์, กัญญาลภัส,

ภานุพงศ์

20,000.00 ม.ต้น 20,000.00 ม.ต้น 

 -การแข่งขันโครงงานฯ

ระดับนานาชาติ(ม.2-3,ม.

5-6)

รัฐพร, อดิศร,

กนกพร

50,000.00 ม.ปลาย 50,000.00 ม.ปลาย

1.ทดสอบความรู้ TEDET 

(ม.1-3)

อรอุมา, ขจิตศร

2.ทดสอบความรู้ IJSO (ม.

1-3)

ศิรินันท์, ยุวันดา,

ฐิติมา

3.โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) 

(ม.4-5)

ธนิกานต์, บุณยวีร์,

วรรณี บุญเต็ม

4.ทดสอบความรู้ เสริม

ปัญญา (ม.1-6)

ทิพวรรณ, นันทนา, 

ชลธิชา

10,000.00 10,000.00

14

15

SMP

SMP

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (รัฐพร)

โครงการทดสอบ

ความรู้ (บุณยวีร์)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

(741,744,734,724)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 200,000.00

2.จัดทําและติดตั้งป้ายหน้า

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

ทิวานนท์, วิไลลักษณ์ 15,000.00

3.บํารุงรักษาห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ 

 (ล้างแอร์,ระบบเครื่อง

เสียงและภาพ)

สมบูรณ์, อดิศร 15,000.00 15,000.00

4.พัฒนาห้องโครงงาน

นวัตกรรมและนําเสนอ

ผลงานนักเรียน (818) ม.

ปลาย

สมบูรณ์, ทิวานนท์ 60,000.00

5.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วิไลลักษณ์, อรุโณชา 15,000.00

- 605,000.00 - 60,000.00 - 578,000.00 - -

SMTE 11,000.00 ม.ต้น 

5,000.00 ม.ปลาย

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 150,000.00 ม.1 150,000.00 ม.1

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 75,000.00 ม.4 75,000.00 ม.4

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 25,000.00 ม.2

สมบูรณ์, อดิศร 75,000.00 ม.5 -6

SMP

รวมงบประมาณ SMP

16 โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (ทิวานนท์)

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
17 1.Science -Tech. Math 

Preparation Camp (ม.1,

ม.4)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์

2.หลักสูตรระยะสั้น 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.

ราชภัฏภูเก็ต(ม.1,ม.4/1)

 3.ค่ายปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มอ.ภูเก็ต(ม.2,ม.5/1,6/1)

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศ (วิไลลักษณ์)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

วิชยา, ภานุพงศ์ 85,000.00 ม.ต้น 

พริมาภา, วิไลลักษณ์ 157,000.00 ม.ปลาย

 5.Science Math English

 Camp (ม.6/1,5/1)

วิไลลักษณ์, พริมาภา 150,000.00

 6.งานเปิดบ้านSMTE 

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 

(ม.6/1)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 113,000.00

7.ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 

- Workshop Portfolio ม.

5 ม.6

 

ก้องเกียรติ, วรศักร์

20,000.00

- ค่ายติว ม.3 ,ม.6) สุภิสรา, บุณยวีร์,

อรุโณชา

100,000.00

 8.ค่าย GSP (ม.2 SMTE) วิชยา,ธัญวรัตม์,

รพีพรรณ

40,000.00

9. ค่ายเปิดโลกกว้าง

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

ประเทศมาเลเซีย)  (ม.2-3

 ,ม.4-6)

กัญญาลภัส,ทิวานนท์ 100,000.00

10.พัฒนาทักษะ

คณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิด

เลขวิทยาศาสตร์  (ม.1 

SMTE)

ธวัชชัย 69,000.00

11. แนะแนวเพื่อการศึกษา

ต่อ ม.1-ม.6

รัฐพร, กนกพร,

สุภวรินทร์

5,000.00 5,000.00

 4.ศึกษาแหล่งเรียนรู้

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.3,

ม.4/1,5/1)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

SMTE 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ธนิกานต์, นันทนา,

กนกนภัส

40,000.00 40,000.00

ศิรินันท์ ,กัญญาลภัส,

ภานุพงศ์

50,000.00 ม.ต้น 50,000.00 ม.ต้น 

รัฐพร, อดิศร,

กนกพร

50,000.00 ม.ปลาย 50,000.00 ม.ปลาย

SMTE 1.ทดสอบความรู้ TEDET 

(ม.1-3)

อรอุมา, ขจิตศรี

2.ทดสอบความรู้ IJSO (ม.

1-3)

ศิรินันท์, ยุวันดา,ฐิติมา

3.โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) 

(ม.4-5)

ธนิกานต์, บุณยวีร์,

วรรณี บุญเต็ม

30,000.00

4.ทดสอบความรู้ เสริม

ปัญญา (ม.1-6)

ทิพวรรณ, นันทนา,

ชลธิชา

30,000.00 30,000.00

SMTE 1.พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

(825) SMTE

ชมพู, ทิวานนท์ 245,000.00

 2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

(741,744,734,724)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 300,000.00

3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์(828) ม.ต้น

วิชยา 320,000.00 200,000.00

4.จัดทําและติดตั้งป้ายหน้า

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

ทิวานนท์, วิไลลักษณ์ 15,000.00

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (รัฐพร)

โครงการทดสอบ

ความรู้ (บุณยวีร์)

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (ทิวานนท์)

18

  2.การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์

 /เทคโนโลยี (ม.3,ม.6)

 -การแข่งขันโครงงานฯ

ระดับนานาชาติ(ม.2-3,ม.

5-6)

19

20
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

5.บํารุงรักษาห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ 

 (ล้างแอร์,ระบบเครื่อง

เสียงและภาพ)

สมบูรณ์, ทิวานนท์ 36,000.00 21,000.00

6.พัฒนาห้องโครงงาน

นวัตกรรมและนําเสนอ

ผลงานนักเรียน(818) ม.

ปลาย

สมบูรณ์, อดิศร 60,000.00

7.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วิไลลักษณ์, อรุโณชา 11,000.00

- 1,286,000.00 - 380,000.00 - 1,122,000.00 - 200,000.00

- 6,725,100.00 - 440,000.00 - 5,398,620.00 - 200,000.00รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณ SMTE
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

1. วันสําคัญทางชาติ วันทนา, ฮามีด๊ะห์ 50,000.00 30,000.00

2. วันสําคัญทางศาสนา วันทนา, ฮามีด๊ะห์

3. วันสําคัญทาง

พระมหากษัตริย์

วันทนา, ฮามีด๊ะห์

4. วันสําคัญตามเทศกาล

ต่างๆ 

     - สังสรรค์วันเด็ก

กนกพร นาพนัง, ณัฐพงค์ 50,000.00

5. ไหว้ครูนาฏศิลป์ วริศรา, ศิริพร 5,000.00

1. ปฐมนิเทศ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

2. วันเกียรติยศ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

3. วันแห่งความสําเร็จ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

1. บรรพชาสามเณร

2. ธรรมจาริณี

3. อิสลามศึกษา

1. โรงเรียนคุณธรรม

2. โรงเรียนสุจริต

3. การประเมินนักเรียน

รางวัลพระราชทาน

20,000.00

กลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษาฯ

5. สอบธรรมศึกษา 

(ธนันท์ธรณ์)

1. สอบธรรมศึกษา ธนันท์ธรณ์ 5,000.00

1. สภานักเรียน ณัฐพงค์ 10,000.00

2. พัฒนาศักยภาพสภา

นักเรียน

ณัฐพงค์ 5,000.00

1. ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่

ห่างไกลยาเสพติด

กิติศักดิ์ 5,000.00 5,000.00

แผนงานหลักที่ 4 บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

1. สืบสาน

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย (ดํารง

ศักดิ์)

กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน

2. มุกดีศรีนครินทร์ 

(วรรณี สืบกระพันธ์)

งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

ิ

3. วัยใสก้าวไกลด้วย

ธรรม (ปุณยวีร์)

งานส่งเสริม

ประชาธิปไตยฯ

6. ส่งเสริมประชาธิปไตย

 (ณัฐพงค์)

งานป้องกัน

และแก้ไข

ั ิ่

7. ป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด (กิติศักดิ์)

350,000.00

งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม

4. โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

(ปุณยวีร์)

ปุณยวีร์, สุปราณี

, อนงค์นาถ, 

กนกพร นาพนัง

25,000.00

ปุณยวีร์, สุปราณี, 

อนงค์นาถ, 

กนกพร นาพนัง

220,000.00

25,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 4 บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2. ระบบเฝ้าระวังการสูบ

บุหรี่อัจฉริยะ

กิติศักดิ์ 5,000.00 5,000.00

3. คัดกรองพฤติกรรม

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย

ระบบออนไลน์

กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

4. ตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ด้วยชุดตรวจสารเสพติด

กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

5. Music Garden กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

6.ประเมินสถานศึกษาสีขาว วรรณี สืบกระพันธ์ 25,000.00

1. ศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE

2. ประกวดแข่งขัน ชมรม 

TO BE NUMBER ONE

3. TO BE NUMBER ONE 

Dancercise

4. ค่ายแกนนําเยาวชน TO

 BE NUMBER ONE

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่าย TO BE 

NUMBER ONE

6. ศูนย์เรียนรู้ TO BE 

NUMBER ONE

7. ฟุตบอล TO BE 

NUMBER ONE 

Championship

ปัญหาสิงเสพ

ติด เอดส์ และ

อบายมุข

วิไลพร 60,000.00 60,000.00

งาน TO BE 

NUMBER ONE

8. TO BE NUMBER 

ONE เป็นหนึ่งโดยไม่

พึ่งยาเสพติด (วิไลพร)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 4 บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

8. TO BE NUMBER ONE 

Talk

9. รณรงค์ป้องกันและ

ต่อต้านยาเสพติด

10.หลานย่าเยาวชน

ต้นแบบ ดี เก่ง มีสุข

สุรเชษฐ์ 5,000.00

1. ถนนปลอดภัยใส่ใจ ดุสิต 5,000.00 5,000.00

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร

ดุสิต 2,500.00 2,500.00

3. พัฒนาผู้เรียนเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพสูง

วรรณี สืบกระพันธ์ 5,000.00 5,000.00

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

2. สานสัมพันธ์ Home - 

School

230,000.00 - 60,000.00 - 235,000.00 - 250,000.00 350,000.00รวมงบประมาณ

งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม

9. เสริมสร้างพลเมืองดีมี

วินัย (ดุสิต)

งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน

10. ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน (ทิพพิมล)
ทิพพิมล 15,000.00 15,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

1. ศรีนครินทร์เกมส์ 

(ศุภฤทธิ์)

1. ศรีนครินทร์เกมส์ ศุภฤทธิ์ 150,000.00

1. สุขภาพดี ชีวีมีกําลัง กาย

ใจแข็งแรง

เพลินพิศ 30,000.00 30,000.00

2. ผู้นําเยาวชนสาธารณสุข

โรงเรียน

วรรณวิสา 1,000.00 1,000.00

3. Stop Teen Mom พงษ์ศักดิ์ 1,000.00 1,000.00

4. ฟันสะอาด เหงอืก

แข็งแรง

เพลินพิศ 1,000.00 1,000.00

5. อย.น้อย อัจฉรา 2,000.00 2,000.00

6.สานสัมพันธ์กับอนามัย

ในชุมชน

เพลินพิศ 2,000.00 2,000.00

1. ซ้อมแผนดับเพลิง และ

อพยพหนีไฟ

2. ซ้อมหนีภัย (แผ่นดินไหว

 สีนามิ)

3. จัดทําป้ายและ

เครื่องหมายจราจรใน

สถานศึกษา

4. โรงเรียนปลอดโควิด เพลินพิศ

1. วันเอดส์โลก

2. ปราบลูกน้ํายุงลาย

3. หมออาสาเฝ้าระวังโรค

ระบาด

4. บอกกล่าว เล่าโรคภัย

แผนงานหลักที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานอนามัย 2. Healthy School 

(เพลินพิศ)

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป

3. Safety School 

(ภัคทนัน)

ภัคทนัน

งานอนามัย 4. รู้ทันโรค (เพลินพิศ)

เพลินพิศ

6,000.00

1,500.00 1,500.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

44,500.00 - 150,000.00 - 38,500.00 - - -รวมงบประมาณ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

1.ยกระดับสมรรถนะครู

และบุคลากรด้านภาษาและ

เทคโนโลยีดิจิตัล

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา

    - อบรมพัฒนาทักษะ

การออกแบบสื่อการจัดการ

เรียนรู้

วรศักร์, สุภาวรรณ 30,000.00 30,000.00

2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00 40,000.00

3. ประชุมสัมมนา "พัฒนา

ครูความคิดเชิงบวก" 

บูรณาการการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้เน้นเจต

คติผู้เรียน

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00

4.การพัฒนาประสิทธิภาพ

และสร้างความสัมพันธ์

ภายในองค์กร

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00

5. สานสัมพันธ์น้องพี่ชาว

ศรีนครินทร์

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 10,000.00

งานบุคคล 2. สัมมนาทางวิชาการ

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ (สัมมนากลุ่ม

 สว.)  (พิมพ์ณดา)

สัมมนากลุ่ม สว. พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 279,000.00

งานบุคคล 3. ส่งเสริมและพัฒนาครู

สู่มืออาชีพ (พิมพ์ณดา)

เดินทางไปราชการ พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 50,000.00 50,000.00

งานบุคคล 1. พัฒนาสมรรถนะครูสู่

การเป็น SMART 

TeacherX (พิมพ์ณดา)

แผนงานหลักที่ 6 พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX

ผู้รับผิดชอบ นางวัลดี หลักฐาน

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 6 พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX

ผู้รับผิดชอบ นางวัลดี หลักฐาน

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

1. อบรมแนวทางการขอมี

หรือเลื่อนวิทยฐานะ

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 30,000.00 30,000.00

2. จัดกิจกรรมประเมินการ

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 15,000.00 15,000.00

3. นิเทศติดตามและ

ปฐมนิเทศครูใหม่

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 2,000.00 2,000.00

งานบุคคล 5. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

และสร้างขวัญกําลังใจ 

(พิมพ์ณดา)

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 30,000.00 30,000.00

237,000.00 - - - 526,000.00 - - -รวมงบประมาณ

งานบุคคล 4. พัฒนาครูและบุคลากร

เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางวิชาชีพ 

(พิมพ์ณดา)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารวิชาการ

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานทะเบียน

สุภาวรรณ 60,000.00 60,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานวัดผลและประเมินผล

วรศักร์ 40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้

       - วัสดุอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ฯ

70,000.00 70,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์การ

งานอาชีพ

35,000.00 35,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 80,000.00 40,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์สุข

ศึกษาพลศึกษา

30,000.00 30,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาต่างประเทศ

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาต่างประเทศที่สอง

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

คณิตศาสตร์

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์สังคม

ศึกษาฯ

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาไทย

15,000.00 15,000.00

แผนงานหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานวิชาการ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (พรทิพย์)

พัสดุแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

       - วัสดุอุปกรณ์แนะ

แนวและบรรณารักษ์

10,000.00 10,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยี

30,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

พัสดุแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้

40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานวิชาการ

ขจิตศรี 40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานเอกสารการพิมพ์

วรรณี บุญเต็ม 450,000.00 450,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดํารงศักดิ์ 10,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

อรรถชัย, จุฑาทิพย์ 10,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

ก้องเกียรติ 5,000.00 5,000.00

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา รัตนาภรณ์ 90,000.00 125,000.00

งาน

โสตทัศนูปกรณ์

1. จัดซื้อจัดหาและ

ซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ในห้องเรียน

สมบูรณ์, ไกรสร 50,000.00 50,000.002. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2. จัดซื้อจัดหาและ

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการ

จัดการเรียนรู้

ก้องเกียรติ, วรศักดิ์ 825,000.00 825,000.00

3. จัดซื้อจัดหาและ

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

จัดการองค์กร

ก้องเกียรติ 350,000.00 200,000.00

4. จัดหาแอปพลิเคชันเพื่อ

การจัดการเรียนรู้ (Zoom 

และ Meet)

กนกนภัส, สุภาวรรณ 200,000.00

1. เช่าระบบ log file 

system

อุดมศักดิ์, ดุสิต 15,000.00 15,000.00

2. ปรับปรุงเครือข่าย

อินเตอร์เนตภายใน

โรงเรียนและเว็บไซต์

วรรดี, อุดมศักดิ์ 1,000,000.00

3. เช่าพื้นที่ Domain 

Name และ Hostionh 

www.swpk.ac.th

สุภาวรรณ,ก้องเกียรติ 5,000.00

4. จ้างดูแลเวปไซต์และ

อัพเดตข่าวสาร

สุภาวรรณ, ก้องเกียรติ 15,000.00 15,000.00

5. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ก้องเกียรติ 300,000.00 300,000.00

1. ปรับปรุงหอพักนักเรียน

2. ดูแลนักเรียนหอพัก

และการสื่อสารเพื่อ

การจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ก้องเกียรติ)

งาน ICT

งาน ICT 3. พัฒนาระบบเครือข่าย

อินเตอร์เนต 

(ก้องเกียรติ)

งานหอพัก

นักเรียน

4. อุ่นไอรักหอพักศรี

ิ ์

240,000.00240,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์

สําหรับใช้งานในหอพัก

นักเรียน

4. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

หอพัก

งานสํานักงาน

บริหารกิจการ

นักเรียน

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (นฤมล)

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน

นฤมล 41,000.00 40,000.00

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มบริหาร

งบประมาณ

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ณัฐรินีย์ 51,000.00 50,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานพัสดุ

นันทนา 50,000.00 50,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานการเงินและ

บัญชี

ทิพวรรณ 30,000.00 30,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานสารสนเทศ

กนกนภัส 10,000.00 10,000.00

1. จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

กนกพร เจริญรัตน์ 100,000.00

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี

กนกพร เจริญรัตน์ 30,000.00

นครินทร์ 

(วรรณี สืบกระพันธ์)
วรรณี สืบกระพันธ์

สํานักงานกลุ่ม

บริหาร

งบประมาณ

6. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (ณัฐรินีย์)

งานนโยบาย

และแผนงาน

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี (กนกพร)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

สํานักงาน

กลุ่มบริหาร

อํานวยการ

และงานบุคคล

8. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (ธัญวรัตม์)

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มอํานวยการและ

งานบุคคล

ธัญวรัตม์ 30,000.00 30,000.00

สํานักงาน

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป

9. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (วริศรา)

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม

บริหารทั่วไป

วริศรา 15,000.00 15,000.00

1. ซ่อมบํารุงยานพาหนะ

2. น้ํามันเชื้อเพลิง

1. จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์

งานโสตทัศนศึกษาสําหรับ

ใช้ภายในโรงเรียน

กิตติชัย 3,000.00 3,000.00

2. จัดซื้ออุปกรณ์งานโสต

ทัศนศึกษาพร้อมติดตั้ง 

สําหรับหอประชุม 120 ปี 

สมเด็จย่า

กิตติชัย 70,000.00

3. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน

โสตทัศนศึกษาภายใน

โรงเรียน

กิตติชัย 80,000.00 20,000.00

4. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน

ประชาสัมพันธ์

กิตติชัย 20,000.00 10,000.00

งานสมาคม

ผู้ปกครองฯ

12. "Q-Home School" 

เพื่อการดูแลนักเรียน 

(สุรเชษฐ์)

ดูแลจัดการบริหารระบบ 

Q-Home School

สุรเชษฐ์ 300,000.00 300,000.00

พัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานบริการ

อาคารสถานที่ฯ

10. พัฒนาการบริการ

ยานพาหนะ (เฉลิม

ั ิ์

เฉลิมศักดิ์ 100,000.00 100,000.00

150,000.00 100,000.00

งาน

โสตทัศนูปกรณ์

11. พัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ์ 

(กิตติชัย)

งานบริการ

อาคารสถานที่ฯ

13. พัฒนาอาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อม 

่ ี ้
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

    - ฉีดปลวก

    - จัดซื้อจัดหา ซ่อมบํารุง

 และล้างเครื่องปรับอากาศ

    - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน

งานอาคารสถานที่ฯ

    - ซ่อม บํารุง และ

พัฒนาอาคารสถานที่และ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

1,775,000.00 1,210,000.00 300,000.00 1,540,000.00 1,888,000.00 1,055,000.00 300,000.00 540,000.00รวมงบประมาณ

เฉลิมศักดิ์

และแหล่งเรียนรู้ 

(เฉลิมศักดิ์)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ

1. บันทึกข้อตกลงพัฒนา

คุณภาพการจัด

การศึกษา (รัตนาภรณ์)

1. บันทึกข้อตกลงกับ

สถาบันต่างๆ ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ 

 สิ่งแวดล้อม ภาษา 

วัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 10,000.00 10,000.00

กลุ่มบริหาร 2. ขับเคลื่อน

กระบวนการบริหาร

จัดการสู่โรงเรียน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) (ผอ.

มนตรี)

เข้าร่วมการประเมิน

คุณภาพโรงเรียนคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

กลุ่มบริหาร

1. สานสัมพันธ์รอบรั้ว

โรงเรียน

กิติศักดิ์, ศิริพร 1,500.00 1,500.00

2. ปราชญ์ท้องถิ่นสู่ศรี

นครินทร์

กิติศักดิ์, ปราณิสา 2,500.00 2,000.00

3. ชวนสุขด้วยศาสตร์แห่ง

ศิลป์

ศรายุทธ,  ประนัสดา 1,500.00 1,000.00

1. สานสัมพันธ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

สุรเชษฐ์, สุภิชญา 2,500.00 2,500.00

2. สานสัมพันธ์สมาคม

ผู้ปกครองและครู

สุรเชษฐ์, ภัทรจินันท์ 2,000.00

18,000.00 - - - 19,000.00 - - -

แผนงานหลักที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนสู่โรงเรียนคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

รวมงบประมาณ

งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย

3. สานสัมพันธ์ชุมชน 

(กิติศักดิ์)

งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย

4. สานสัมพันธ์เครือข่าย

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(สุรเชษฐ์)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

งานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน

1. จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนบน

พื้นฐานของหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

งานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

2. จัดการเรียนรู้ที่บูรณา

การงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพื้นฐานของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. สร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้งานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ

งานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1. Eco school ระดับต้น

2. โรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero waste)

3. สิ่งแวดล้อมศึกษา

4. จิตอาสาทําความดีด้วย

หัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5. วันสิ่งแวดล้อมโลก

6. วันโอโซนโลก

7. วันสิ่งแวดล้อมไทย

8. วันดินโลก

7,000.0010,000.00

1. สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพื้นฐาน

ของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(อรรถชัย, จุฑาทิพย์)

อรรถชัย, จุฑาทิพย์

10,000.00 10,000.00

งานสิ่งแวดล้อม 2. สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(ศิรินันท์)

ศิรินันท์, สุรเชษฐ์

แผนงานหลักที่ 9 ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมนําแนวพระราชดําริสู่การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

แผนงานหลักที่ 9 ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมนําแนวพระราชดําริสู่การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

9. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้ของชาติ

10. วันน้ําโลก

1. ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยง

ปลาดุก

2. ร้านค้าผลผลิต

3. แหล่งเรียนรู้โคก หนอง 

นา (เล)

25,000.00 - - - 32,000.00 - - -

15,000.005,000.00

รวมงบประมาณ

งานสมาคม

ผู้ปกครองฯ

3. โคก หนอง นา (เล) 

(ดุสิต)

ศุภฤทธิ์, ดุสิต
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บทที่ 6 

โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

แบ่งตำมกลุ่มงำน 

  
 

 

 



เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

1.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 1 1,075,000.00    -                 -                 -                 1,050,000.00    -                 -                 -                 2,125,000.00       

1.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศ

การศึกษา
3 30,000.00        -                 -                 -                 30,000.00        -                 -                 -                 

60,000.00           

1.3 กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 32 1,016,000.00    7,935,100.00    740,000.00       1,440,000.00    1,742,000.00    6,453,620.00    1,210,000.00    200,000.00       20,736,720.00     

2.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล 1 30,000.00        -                 -                 -                 30,000.00        -                 -                 -                 60,000.00           

2.2 กลุ่มงานสารบรรณ 0 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    

2.3 กลุ่มงานบุคคล 5 237,000.00       -                 -                 -                 526,000.00       -                 -                 -                 763,000.00         

3.1 กลุ่มงานสํานักงานบริหารงบประมาณ 1 141,000.00       -                 -                 -                 140,000.00       -                 -                 -                 281,000.00         

3.2 กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 0 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    

3.3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี 0 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    

3.4 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 1 -                 -                 -                 -                 130,000.00       -                 -                 -                 130,000.00         

4.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 1 15,000.00        -                 -                 -                 15,000.00        -                 -                 -                 30,000.00           

4.2 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และ
ยานพาหนะ

4 433,000.00       -                 -                 -                 240,000.00       -                 -                 -                 
673,000.00         

4.3 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 4 13,000.00        -                 -                 300,000.00       24,000.00        -                 -                 300,000.00       637,000.00         

4.4 กลุ่มงานสุขภาพและบริการ 3 44,500.00        -                 -                 -                 38,500.00        -                 -                 -                 83,000.00           

บทที่ 6

โครงการประจําปีการศึกษา 2565 (แยกตามกลุ่มงาน)

กลุ่มงาน
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565
รวมปีการศึกษา 

2565

1. กลุ่มบริหารวิชาการ (ผู้รับผิดชอบ : นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง)

2. กลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล (ผู้รับผิดชอบ : นางวัลดี หลักฐาน)

3. กลุ่มบริหารงบประมาณ (ผู้รับผิดชอบ : นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง)

4. กลุ่มบริหารทั่วไป (ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภัคทนัน คําสุริยา)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

บทที่ 6

โครงการประจําปีการศึกษา 2565 (แยกตามกลุ่มงาน)

กลุ่มงาน
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565
รวมปีการศึกษา 

2565

4.5 กลุ่มงานหอพักนักเรียน 1 -                 -                 -                 240,000.00       -                 -                 -                 240,000.00       -                    

5.1 กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1 41,000.00        -                 -                 -                 40,000.00        -                 -                 -                 81,000.00           
5.2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 9 160,000.00       1.00                60,000.00        -                 140,000.00       -                 250,000.00       350,000.00       960,001.00         
5.3 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 15,000.00        -                 -                 -                 15,000.00        -                 -                 -                 30,000.00           

รวม 68 3,250,500.00 7,935,101.00 800,000.00 1,980,000.00 4,160,500.00 6,453,620.00 1,460,000.00 1,090,000.00 27,129,721.00

5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ผู้รับผิดชอบ : นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์)
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โครงการประจ าปีการศึกษา 2565 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 



เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารวิชาการ

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานทะเบียน

สุภาวรรณ 60,000.00 60,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานวัดผลและประเมินผล

วรศักร์ 40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้

       - วัสดุอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ฯ

70,000.00 70,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์การ

งานอาชีพ

35,000.00 35,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 80,000.00 40,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์สุข

ศึกษาพลศึกษา

30,000.00 30,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาต่างประเทศ

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาต่างประเทศท่ีสอง

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

คณิตศาสตร์

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์สังคม

ศึกษาฯ

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาไทย

15,000.00 15,000.00

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

งานวิชาการ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (พรทิพย์)

พัสดุแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

       - วัสดุอุปกรณ์แนะ

แนวและบรรณารักษ์

10,000.00 10,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยี

30,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

พัสดุแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้

40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานวิชาการ

ขจิตศรี 40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานเอกสารการพิมพ์

วรรณี บุญเต็ม 450,000.00 450,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด ารงศักด์ิ 10,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

อรรถชัย, จุฑาทิพย์ 10,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

ก้องเกียรติ 5,000.00 5,000.00

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา รัตนาภรณ์ 90,000.00 125,000.00

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา

1. จัดท าหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

งานหลักสูตร 2. หลักสูตรทันสมัยตอบ

โจทย์บริบทของโลก

ยุคใหม่ (ธวัชชัย,วรรดี)

20,000.00 20,000.00

งานวิชาการ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (พรทิพย์)

พัสดุแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ธวัชชัย,วรรดี
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

2. ใช้หลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

3. ประเมินหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

4. ปรับปรุงหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ

3. บันทึกข้อตกลง

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา (รัตนา

ภรณ์)

1. บันทึกข้อตกลงกับ

สถาบันต่างๆ ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ 

 ส่ิงแวดล้อม ภาษา 

วัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 10,000.00 10,000.00

งานหลักสูตร 2. หลักสูตรทันสมัยตอบ

โจทย์บริบทของโลก

ยุคใหม่ (ธวัชชัย,วรรดี)

20,000.00 20,000.00

ธวัชชัย,วรรดี
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

กลุ่มบริหาร 4. ขับเคล่ือน

กระบวนการบริหาร

จัดการสู่โรงเรียน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) (ผอ.

มนตรี)

เข้าร่วมการประเมิน

คุณภาพโรงเรียนคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

กลุ่มบริหาร

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

1. สอนเสริมทางวิชาการ

    - ติวเข้ามหาวิทยาลัย สุภิสรา 180,000.00

    - ซ่อมเสริมเติมเต็ม สุภิสรา 50,000.00 50,000.00

กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์ฯ

2. เตรียมความพร้อมสู่ค่าย

 สอวน.

บุณยวีร์, ธนิกานต์ 24,000.00

1. กีฬาและกรีฑาจังหวัด ด ารงศักด์ิ, ศุภฤทธ์ิ 150,000.00

2. การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

    - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด

วรรณี บุญเต็ม 200,000.00

    - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ

วรรณี บุญเต็ม 200,000.00

    - น านักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับจังหวัด

วรรณี บุญเต็ม 300,000.00

5. เติมเต็มความรู้ 

 (สุภิสรา)

งานวิชาการ

งานวิชาการ

6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)
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งบประมาณ1/2565

    - น านักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ

วรรณี บุญเต็ม 300,000.00

    - ศูนย์จัดการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สาระดนตรี ระดับจังหวัด

ปราณิสา 10,000.00 20,000.00

3. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ราชภัฏภูเก็ต

ศศิ, วิไลพร 60,000.00

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี

ธนิกานต์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. ภูเก็ต

ภานุพงศ์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. สุราษฎร์

ธานี

ธนิกานต์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. หาดใหญ่

กนกพร เจริญรัตน์

     - แข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ

อดิศร 20,000.00 20,000.00

     - การแข่งขันอ่ืนๆ วิไลลักษณ์ 20,000.00 20,000.00

4. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

งานวิชาการ 6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

กลุ่มสาระฯ
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สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ
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งบประมาณ1/2565

     - แข่งขันสวดมนต์หมู่

สรภัญญะ

สุปราณี 40,000.00

     - แข่งขันบรรยายธรรม สุปราณี 15,000.00

     - ประกวดมารยาทไทย ณัฐพงค์, กนกพร นาพนัง 5,000.00 5,000.00

     - แข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางสังคมศึกษา

ณัฐพงค์, กนกพร นาพนัง 10,000.00 10,000.00

5. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชลธิชา, ทิพวรรณ 45,000.00 45,000.00

     - ประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์

     - แข่งขันความเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์

     - แข่งขันโครงงาน

คณิตศาสตร์นานาชาติ

6. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

กัญญาภัค, ประทุมมา 15,000.00 15,000.00

7. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศท่ี 2

     - ภาษาญ่ีปุ่น เบญจวรรณ 10,000.00 10,000.00

     - ภาษาฝร่ังเศส รตนชยธรลภณ 10,000.00 10,000.00

     - ภาษาจีน รุจิรา 10,000.00 10,000.00

8. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย

สุทธิพร 15,000.00 15,000.00

6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

กลุ่มสาระฯ
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     - การแข่งขันตอบ

ปัญหาจากสารานุกรมไทย

9. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ

     - ดนตรีไทย ประนัสดา 20,000.00 10,000.00

     - ดนตรีสากล ปราณิสา 20,000.00 10,000.00

     - ศิลปะ ศิวิโรจน์ 20,000.00 10,000.00

     - นาฏศิลป์ วริศรา, ศิริพร 20,000.00 10,000.00

     - วงดนตรีลูกทุ่ง ศิริพร, กิติศักด์ิ 50,000.00 50,000.00

10. การแข่งขันเทคโนโลยี ก้องเกียรติ, วรศักร์ 100,000.00

11. การแข่งขันสุขศึกษา

และพลศึกษา

ศุภฤทธ์ิ 30,000.00 30,000.00

1. ค่ายกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - อบรมเชิงปฏิบัติการ

การท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ม.5

รัฐพร, สุภวรินทร์ 30,000.00

     - ค่ายองค์รวม

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ม.6

รัฐพร, สุภวรินทร์ 130,000.00

2. ค่ายกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์

     - ค่าย Math-Eng  ม.5 ทิพวรรณ, สุภานัน 15,000.00

3. ค่ายภาษาอังกฤษ

     - ม.ต้น (ม.3 ห้องละ 7

 คน)

ประทุมมา, สุภานัน 40,000.00

กลุ่มสาระฯ 7. ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนตามความถนัด 

(ยุวันดา)

6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

กลุ่มสาระฯ
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เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ
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ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

4. ค่ายภาษาฝร่ังเศสและ

ภาษาญ่ีปุ่น ม.5

รตนชยธรลภณ, 

เบญจวรรณ

30,000.00

5. ค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน ม.4

สรัลนุช, เบญจมาศ 30,000.00

6. ค่ายภาษาไทย ม.6 สุรเชษฐ์, ภธิรดา 50,000.00

1. ลูกเสือ วริศรา 10,000.00 100,000.00

2. ยุวกาชาด ภธิรดา 10,000.00 100,000.00

3. ชุมนุม วิชยา 10,000.00 10,000.00

4. นักศึกษาวิชาทหาร วิชยา, ดุสิต 10,000.00 20,000.00

5. ทัศนศึกษา ด ารงศักด์ิ 325,000.00

6. จิตอาสา/สาธารณะ

ประโยชน์

ด ารงศักด์ิ

1. เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) ฤทัยรัตน์,ร่อฮานา 10,000.00

2. มอบทุนการศึกษา ฤทัยรัตน์,ร่อฮานา 2,000.00 2,000.00

3. เส้นทางการศึกษาสู่

อาชีพ

ฤทัยรัตน์,ร่อฮานา 35,000.00

1. หมอภาษา กฤตยา, ณัฐรินีย์ 10,000.00 10,000.00

2. รู้รักษ์ภาษาไทย สุพิชญา, สรารัตน์ 5,000.00 5,000.00

3. Morning Talk นันทกา, เสาวลักษณ์

4. ประเมินผลการอ่าน

และการเขียน

กฤตยา 5,000.00 5,000.00

5. ส่งเสริมการอ่าน

    - ส่งเสริมการอ่าน

    - จัดหาส่ือส่งเสริมการ

อ่าน

    - จัดสภาพแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

10,000.00

งานแนะแนว 9. แนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ  

(ฤทัยรัตน์)กลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย

10. พัฒนาทักษะการอ่าน

 การเขียน การส่ือสาร

 (กฤตยา)

งานห้องสมุด

เพ็ญจันทร์ 10,000.00

กลุ่มสาระฯ 7. ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนตามความถนัด 

(ยุวันดา)

งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

8. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐาน

ในการด ารงชีวิต 

(ด ารงศักด์ิ)
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1. เปิดบ้านศรีนครินทร์ 

SWPK Academic 

Showcase

รตนชยธรลภณ

    - แนะแนวการศึกษาต่อ

 สว.ภก.

ร่อฮานา, ฤทัยรัตน์

    - Authentic 

Accessment

ศิริพร, บุญเลิศ 10,000.00

    - น าเสนอผลงาน

นักเรียน

รตนชยธรภณ 30,000.00

    - น าเสนอผลงาน

โรงเรียน

วรศักร์, บุณยวีร์ 40,000.00

2. SWPK SCI-MATH 

Contest

     - ประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,

 เทคโนโลยี นักเรียน

โครงการพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

รัฐพร 10,000.00

     - ประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,

 เทคโนโลยี นักเรียน

แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รัฐพร 10,000.00

     - แข่งขันอัจฉริยภาพ

คณิตศาสตร์

รัฐพร, ชลธิชา 10,000.00

3. วันส าคัญทางภาษาไทย สุภรี, สุพิชญา 20,000.00

4. กฎหมายพาสนุก อนงค์นาถ, ปุณยวีร์ 20,000.00

งานส่งเสริม

การเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 

21

11. SWPK Academic 

Showcase 

(รตนชยธรลภณ)
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งบประมาณ1/2565

5. เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ

    - ตรุษจีน อลักตา 5,000.00

    - ไหว้พระจันทร์ อลักตา 5,000.00

    - คริสมาสต์ อโนทัย 5,000.00

    - ฮานาบาตะ เบญจวรรณ 5,000.00

    - เทศกาลส าคัญของ

ฝร่ังเศส

รตนชยธรลภณ 5,000.00

1. วันส าคัญทางชาติ วันทนา, ฮามีด๊ะห์ 50,000.00 30,000.00

2. วันส าคัญทางศาสนา วันทนา, ฮามีด๊ะห์

3. วันส าคัญทาง

พระมหากษัตริย์

วันทนา, ฮามีด๊ะห์

4. วันส าคัญตามเทศกาล

ต่างๆ 

     - สังสรรค์วันเด็ก

กนกพร นาพนัง, ณัฐพงค์ 50,000.00

5. ไหว้ครูนาฏศิลป์ วริศรา, ศิริพร 5,000.00

กลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

13. ศรีนครินทร์เกมส์ 

(ศุภฤทธ์ิ)

1. ศรีนครินทร์เกมส์ ศุภฤทธ์ิ 150,000.00

งานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน

1. จัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนบน

พ้ืนฐานของหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

งานส่งเสริม

การเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 

21

11. SWPK Academic 

Showcase 

(รตนชยธรลภณ)

10,000.00

งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

12. สืบสาน

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย (ด ารง

ศักด์ิ)

10,000.0014. สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพ้ืนฐาน

ของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(อรรถชัย, จุฑาทิพย์)

อรรถชัย, จุฑาทิพย์
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

งานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

2. จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณา

การงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพ้ืนฐานของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. สร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้งานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ

งานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

งาน

โสตทัศนูปกรณ์

1. จัดซ้ือจัดหาและ

ซ่อมแซมอุปกรณ์

เทคโนโลยีในห้องเรียน

สมบูรณ์, ไกรสร 50,000.00 50,000.00

2. จัดซ้ือจัดหาและ

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้

ก้องเกียรติ, วรศักด์ิ 825,000.00 825,000.00

3. จัดซ้ือจัดหาและ

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร

จัดการองค์กร

ก้องเกียรติ 350,000.00 200,000.00

4. จัดหาแอปพลิเคชันเพ่ือ

การจัดการเรียนรู้ (Zoom

 และ Meet)

กนกนภัส, สุภาวรรณ 200,000.00

10,000.0010,000.0014. สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพ้ืนฐาน

ของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(อรรถชัย, จุฑาทิพย์)

อรรถชัย, จุฑาทิพย์

15. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือ

การจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ก้องเกียรติ)

งาน ICT
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

1. เช่าระบบ log file 

system

อุดมศักด์ิ, ดุสิต 15,000.00 15,000.00

2. ปรับปรุงเครือข่าย

อินเตอร์เนตภายใน

โรงเรียนและเว็บไซต์

วรรดี, อุดมศักด์ิ 1,000,000.00

3. เช่าพ้ืนท่ี Domain 

Name และ Hostionh 

www.swpk.ac.th

สุภาวรรณ,ก้องเกียรติ 5,000.00

4. จ้างดูแลเวปไซต์และ

อัพเดตข่าวสาร

สุภาวรรณ, ก้องเกียรติ 15,000.00 15,000.00

5. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ก้องเกียรติ 300,000.00 300,000.00

2,121,000.00 1,210,000.00 740,000.00 1,000,000.00 2,822,000.00 1,055,000.00 1,210,000.00 -

1. กลุ่มบริหารวิชาการ

1.1 กลุ่มงานส านักงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ 1,075,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00

1.2 กลุ่มงานบริหาร

วิชาการ หลักสูตร วิจัย 

และนิเทศการศึกษา 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

ห้องเรียนพิเศษ 0.00 6,725,100.00 0.00 440,000.00 0.00 5,398,620.00 0.00 200,000.00

กลุ่มงานส่งเสริม

กิจกรรมการเรียนรู้ 

(ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษ) 1,016,000.00 1,210,000.00 740,000.00 1,000,000.00 1,742,000.00 1,055,000.00 1,210,000.00 0.00

1.3 กลุ่มงานส่งเสริม

กิจกรรมการเรียนรู้ 1,016,000.00 7,935,100.00 740,000.00 1,440,000.00 1,742,000.00 6,453,620.00 1,210,000.00 200,000.00

รวมงบประมาณ

งาน ICT 16. พัฒนาระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เนต 

(ก้องเกียรติ)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ (ห้องเรียนพิเศษ)

1 1. กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะภาษาจีน

รุจิรา 6,000.00 6,000.00

2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายในประเทศ

รุจิรา 350,000.00

3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ต่างประเทศ

อลักตา 200,000.00

4. ค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน

สรัลนุช 70,000.00

5. พัฒนาประสิทธิภาพ

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 

(จัดจ้างครูชาวต่างชาติ)

อลักตา 95,000.00 60,000.00

6. คลินิกภาษาจีน อลักตา 6,100.00

2 1. ติวสอบ HSK เบญจมาศ 12,000.00

2. ทดสอบความรู้ทาง

ภาษาจีน (HSK)

เบญจมาศ 150,000.00

3 1. พัฒนา ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

กิตติชัย 500,000.00

2. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

 (จัดซื้อหนังสือและจัดทํา

เอกสารประกอบการเรียน

สรัลนุช 50,000.00

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

1. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน MECP

MECP

MECP

MECP

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (อลักตา)

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาจีนตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

(อลักตา)

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ MECP 

(อลักตา)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

3. จัดหา ปรับปรุง และ

ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่

ใช้ภายในห้องเรียน

กิตติชัย 16,000.00 16,000.00

4. จัดซื้อเครื่องปริ้นท์ เบญจมาศ 10,000.00

- 1,103,100.00 - - - 444,000.00 - -

4 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายในประเทศ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ต่างประเทศ

นันทกา, กัญญาภัค, 

มนตรา

200,000.00 200,000.00

2. อบรมพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และ

สร้างความถนัดด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งม.ต้น และ ม.ปลาย

สุภานัน, ประทุมมา 350,000.00

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

อโนทัย, กัญญาภัค 50,000.00

4. อบรมพัฒนานักเรียน

ด้านทักษะความคิดและ

การนําเสนอ

เบญจลักษณ์, กัญญาภัค 300,000.00

5. เสริมประสบการณ์

เรียนรู้นอกห้องเรียน

สไลยา, นันทกา 15,000.00 15,000.00

6. เติมฝันนักเรียนสู่รั้ว

มหาวิทยาลัย

มนตรา, เบญจลักษณ์ 30,000.00

รวมงบประมาณ MECP

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (มนตรา)

2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP

EP/MEP
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

7. พัฒนาศักยภาพด้าน

วัฒนธรรมไทย ดนตรี 

นาฏศิลป์

มนตรา, เสาวลักษณ์ 10,000.00

5 1.การแข่งขันทักษะ 

EP/MEP Open House

อโนทัย, ประทุมมา 350,000.00

2.นําเสนอผลงานกับใน

และต่างประเทศ

มนตรา, ไกรสร 50,000.00

EP/MEP 6 โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

(ไกรสร)

1. จัดสอนเสริมเพื่อเตรียม

ความพร้อมนักเรียนเข้ารับ

การทดสอบความรู้ทาง

ภาษา

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 50,000.00 50,000.00

EP/MEP 7 โครงการทดสอบ

ความรู้ภาษาอังกฤษ  

(ไกรสร)

1. ทดสอบความรู้ทาง

ภาษา CEFR / IELT

ไกรสร, ทิพพิมล, วิศรุต 200,000.00

EP/MEP 8 โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (อโนทัย)

1. พัฒนาห้องเรียนให้มี

ความพร้อมต่อการใช้งาน

อโนทัย, วิศรุต, ไกรสร 150,000.00 150,000.00

9 1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษา

อโนทัย, ประทุมมา 226,000.00

2.จัดซื้อหนังสือแบบเรียน 

สื่อการสอน

ประทุมมา, สไลยา 200,000.00

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านภาษา 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ทั้งในและ

ต่างประเทศ (อโนทัย)

โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ และ

ห้องปฏิบัติการ จัดซื้อ

หนังสือแบบเรียน สื่อ

การสอน  (อโนทัย)

EP/MEP

EP/MEP
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

EP/MEP 10 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ ระบบ

การบริหารงาน 

โครงการห้องเรียน

พิเศษ EP/MEP 

(อโนทัย)

1. สร้างความเข้มแข็งภาคี

เครือข่าย

อโนทัย, มนตรา 10,000.00 10,000.00

1. จ้างครูต่างชาติและ

บุคลากร

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 2,000,000.00 2,000,000.00

2. อบรมครูต่างชาติ ด้าน

หลักสูตรและการสอน

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 5,000.00 5,000.00

3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ อบรมสัมนากับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 25,000.00 25,000.00

4. จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สํานักงาน

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 150,000.00 150,000.00

EP/MEP 12 โครงการชวนน้องมา

เรียน (มนตรา)

1. แนะแนว สไลยา, ไกรสร 9,620.00

- 3,731,000.00 - - - 3,254,620.00 - -

13 6,000.00 ม.ต้น 

5,000.00 ม.ปลาย

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 25,000.00 ม.1

SMP โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (วิไล

ลักษณ์)

รวมงบประมาณ EP/MEP

1.Science -Tech. Math 

Preparation Camp (ม.

1,ม.4)

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรโครงการ

 EP/MEP (อโนทัย)

11EP/MEP

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์

2.ค่ายปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

สมบูรณ์, อดิศร 25,000.00 ม.4 

วิชยา, ภานุพงศ์ 250,000.00 ม.ต้น 

พริมาภา, วิไลลักษณ์ 79,000.00 ม.ปลาย

4.Science Math English

 Camp (ม.6)

วิไลลักษณ์, พริมาภา 153,000.00

5.ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 

- Workshop Portfolio 

ม.5

 

ก้องเกียรติ, วรศกดิ์

20,000.00

- ค่ายติว ม.3 ,ม.6) สุภิสรา, บุณยวีร์, 

อรุโณชา

110,000.00

6. ค่ายเปิดโลกกว้าง

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

ประเทศมาเลเซีย)

(ม.2-3 ,ม.4-6)

กัญญาลภัส, ทิวานนท์ 40,000.00

7. แนะแนวเพื่อการศึกษา

ต่อ ม.1-ม.6

รัฐพร, กนกพร, 

สุภวรินทร์

5,000.00 5,000.00

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ธนิกานต์, นันทนา,

กนกนภัส

20,000.00 20,000.00

2.การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์

 /เทคโนโลยี (ม.3,ม.6)

ศิรินันท์, กัญญาลภัส,

ภานุพงศ์

20,000.00 ม.ต้น 20,000.00 ม.ต้น 

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (รัฐพร)

SMP

เทคโนโลยี มอ.ภูเก็ต (ม.1,

ม.4/2)
3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.

3,4/2,)

14
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

 -การแข่งขันโครงงานฯ

ระดับนานาชาติ(ม.2-3,ม.

5-6)

รัฐพร, อดิศร,

กนกพร

50,000.00 ม.ปลาย 50,000.00 ม.ปลาย

1.ทดสอบความรู้ TEDET 

(ม.1-3)

อรอุมา, ขจิตศร

2.ทดสอบความรู้ IJSO (ม.

1-3)

ศิรินันท์, ยุวันดา,

ฐิติมา

3.โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)

 (ม.4-5)

ธนิกานต์, บุณยวีร์,

วรรณี บุญเต็ม

4.ทดสอบความรู้ เสริม

ปัญญา (ม.1-6)

ทิพวรรณ, นันทนา, 

ชลธิชา

10,000.00 10,000.00

1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

(741,744,734,724)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 200,000.00

2.จัดทําและติดตั้งป้าย

หน้าห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ

ทิวานนท์, วิไลลักษณ์ 15,000.00

3.บํารุงรักษาห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ 

 (ล้างแอร์,ระบบเครื่อง

เสียงและภาพ)

สมบูรณ์, อดิศร 15,000.00 15,000.00

4.พัฒนาห้องโครงงาน

นวัตกรรมและนําเสนอ

ผลงานนักเรียน (818) ม.

ปลาย

สมบูรณ์, ทิวานนท์ 60,000.00

5.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วิไลลักษณ์, อรุโณชา 15,000.00

16

โครงการทดสอบ

ความรู้ (บุณยวีร์)

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (ทิวานนท์)

SMP

SMP

15
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

- 605,000.00 - 60,000.00 - 578,000.00 - -

SMTE 11,000.00 ม.ต้น 

5,000.00 ม.ปลาย

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 150,000.00 ม.1 150,000.00 ม.1

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 75,000.00 ม.4 75,000.00 ม.4

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 25,000.00 ม.2

สมบูรณ์, อดิศร 75,000.00 ม.5 -6

วิชยา, ภานุพงศ์ 85,000.00 ม.ต้น 

พริมาภา, วิไลลักษณ์ 157,000.00 ม.ปลาย

 5.Science Math 

English Camp (ม.

6/1,5/1)

วิไลลักษณ์, พริมาภา 150,000.00

 6.งานเปิดบ้านSMTE 

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 

(ม.6/1)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 113,000.00

7.ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 

- Workshop Portfolio 

ม.5 ม.6

 

ก้องเกียรติ, วรศักร์

20,000.00

- ค่ายติว ม.3 ,ม.6) สุภิสรา, บุณยวีร์,

อรุโณชา

100,000.00

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
17 1.Science -Tech. Math 

Preparation Camp (ม.

1,ม.4)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์

2.หลักสูตรระยะสั้น 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.

ราชภัฏภูเก็ต(ม.1,ม.4/1)

 3.ค่ายปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มอ.ภูเก็ต(ม.2,

ม.5/1,6/1)

 4.ศึกษาแหล่งเรียนรู้

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.3,

ม.4/1,5/1)

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (วิไล

ลักษณ์)

รวมงบประมาณ SMP

125

แผนปฏบิัตกิารประจําปีการศกึษา 2565 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

User
Line

User
Line



เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

 8.ค่าย GSP (ม.2 SMTE) วิชยา,ธัญวรัตม์,

รพีพรรณ

40,000.00

9. ค่ายเปิดโลกกว้าง

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

ประเทศมาเลเซีย)  (ม.2-3

 ,ม.4-6)

กัญญาลภัส,ทิวานนท์ 100,000.00

10.พัฒนาทักษะ

คณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิด

เลขวิทยาศาสตร์  (ม.1 

SMTE)

ธวัชชัย 69,000.00

11. แนะแนวเพื่อ

การศึกษาต่อ ม.1-ม.6

รัฐพร, กนกพร,

สุภวรินทร์

5,000.00 5,000.00

SMTE 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ธนิกานต์, นันทนา,

กนกนภัส

40,000.00 40,000.00

ศิรินันท์ ,กัญญาลภัส,

ภานุพงศ์

50,000.00 ม.ต้น 50,000.00 ม.ต้น 

รัฐพร, อดิศร,

กนกพร

50,000.00 ม.ปลาย 50,000.00 ม.ปลาย

SMTE 1.ทดสอบความรู้ TEDET 

(ม.1-3)

อรอุมา, ขจิตศรี

2.ทดสอบความรู้ IJSO (ม.

1-3)

ศิรินันท์, ยุวันดา,ฐิติมา

โครงการทดสอบ

ความรู้ (บุณยวีร์)

18

  2.การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์

 /เทคโนโลยี (ม.3,ม.6)

 -การแข่งขันโครงงานฯ

ระดับนานาชาติ(ม.2-3,ม.

5-6)

19

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (รัฐพร)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

3.โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)

 (ม.4-5)

ธนิกานต์, บุณยวีร์,

วรรณี บุญเต็ม

30,000.00

4.ทดสอบความรู้ เสริม

ปัญญา (ม.1-6)

ทิพวรรณ, นันทนา,

ชลธิชา

30,000.00 30,000.00

SMTE 1.พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

(825) SMTE

ชมพู, ทิวานนท์ 245,000.00

 2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

(741,744,734,724)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 300,000.00

3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์(828) ม.ต้น

วิชยา 320,000.00 200,000.00

4.จัดทําและติดตั้งป้าย

หน้าห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ

ทิวานนท์, วิไลลักษณ์ 15,000.00

5.บํารุงรักษาห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ 

 (ล้างแอร์,ระบบเครื่อง

เสียงและภาพ)

สมบูรณ์, ทิวานนท์ 36,000.00 21,000.00

6.พัฒนาห้องโครงงาน

นวัตกรรมและนําเสนอ

ผลงานนักเรียน(818) ม.

ปลาย

สมบูรณ์, อดิศร 60,000.00

7.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วิไลลักษณ์, อรุโณชา 11,000.00

- 1,286,000.00 - 380,000.00 - 1,122,000.00 - 200,000.00

- 6,725,100.00 - 440,000.00 - 5,398,620.00 - 200,000.00

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (ทิวานนท์)

รวมงบประมาณ SMTE

20

รวมงบประมาณ
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กลุ่มบริหารอ านวยการและบุคคล 

 

 

 

 



เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

สํานักงาน

กลุ่มบริหาร

อํานวยการ

และงานบุคคล

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (ธัญวรัตม์)

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มอํานวยการและ

งานบุคคล

ธัญวรัตม์ 30,000.00 30,000.00

1.ยกระดับสมรรถนะครู

และบุคลากรด้านภาษาและ

เทคโนโลยีดิจิตัล

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา

    - อบรมพัฒนาทักษะ

การออกแบบสื่อการจัดการ

เรียนรู้

วรศักร์, สุภาวรรณ 30,000.00 30,000.00

2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00 40,000.00

3. ประชุมสัมมนา "พัฒนา

ครูความคิดเชิงบวก" 

บูรณาการการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้เน้นเจต

คติผู้เรียน

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00

4.การพัฒนาประสิทธิภาพ

และสร้างความสัมพันธ์

ภายในองค์กร

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00

5. สานสัมพันธ์น้องพี่ชาว

ศรีนครินทร์

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 10,000.00

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล

กลุ่มงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานอํานวยการและบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นางวัลดี หลักฐาน

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานบุคคล 2. พัฒนาสมรรถนะครูสู่

การเป็น SMART 

TeacherX (พิมพ์ณดา)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารงานอํานวยการและบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นางวัลดี หลักฐาน

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานบุคคล 3. สัมมนาทางวิชาการ

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ (สัมมนากลุ่ม

 สว.)  (พิมพ์ณดา)

สัมมนากลุ่ม สว. พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 279,000.00

งานบุคคล 4. ส่งเสริมและพัฒนาครู

สู่มืออาชีพ (พิมพ์ณดา)

เดินทางไปราชการ พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 50,000.00 50,000.00

1. อบรมแนวทางการขอมี

หรือเลื่อนวิทยฐานะ

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 30,000.00 30,000.00

2. จัดกิจกรรมประเมินการ

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 15,000.00 15,000.00

3. นิเทศติดตามและ

ปฐมนิเทศครูใหม่

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 2,000.00 2,000.00

งานบุคคล 6. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

และสร้างขวัญกําลังใจ 

(พิมพ์ณดา)

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 30,000.00 30,000.00

267,000.00 - - - 556,000.00 - - -รวมงบประมาณ

งานบุคคล 5. พัฒนาครูและบุคลากร

เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางวิชาชีพ 

(พิมพ์ณดา)
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 



เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มบริหาร

งบประมาณ

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ณัฐรินีย์ 51,000.00 50,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานพัสดุ

นันทนา 50,000.00 50,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานการเงินและ

บัญชี

ทิพวรรณ 30,000.00 30,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานสารสนเทศ

กนกนภัส 10,000.00 10,000.00

1. จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

กนกพร เจริญรัตน์ 100,000.00

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี

กนกพร เจริญรัตน์ 30,000.00

141,000.00 - - - 270,000.00 - - -

กลุ่มงานสํานักงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

รวมงบประมาณ

สํานักงานกลุ่ม

บริหาร

งบประมาณ

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (ณัฐรินีย์)

งานนโยบาย

และแผนงาน

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี (กนกพร)

กลุ่มบริหารงบประมาณและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565
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โครงการประจ าปีการศึกษา 2565 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

 

 



เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

สํานักงาน

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (วริศรา)

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม

บริหารทั่วไป

วริศรา 15,000.00 15,000.00

1. Eco school ระดับต้น

2. โรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero waste)

3. สิ่งแวดล้อมศึกษา

4. จิตอาสาทําความดีด้วย

หัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5. วันสิ่งแวดล้อมโลก

6. วันโอโซนโลก

7. วันสิ่งแวดล้อมไทย

8. วันดินโลก

9. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้ของชาติ

10. วันน้ําโลก

พัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม

    - ฉีดปลวก

    - จัดซื้อจัดหา ซ่อม

บํารุง และล้าง

่    - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน

งานอาคารสถานที่ฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และยานพาหนะ
งานสิ่งแวดล้อม 2. สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(ศิรินันท์)

ศิรินันท์, สุรเชษฐ์

10,000.00 7,000.00

100,000.00งานบริการ

อาคารสถานที่ฯ

3. พัฒนาอาคารสถานที่

 สิ่งแวดล้อม 

และแหล่งเรียนรู้ 

(เฉลิมศักดิ์)

เฉลิมศักดิ์

150,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

    - ซ่อม บํารุง และ

พัฒนาอาคารสถานที่และ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

1. ซ่อมบํารุงยานพาหนะ

2. น้ํามันเชื้อเพลิง

1. จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์

งานโสตทัศนศึกษาสําหรับ

ใช้ภายในโรงเรียน

กิตติชัย 3,000.00 3,000.00

2. จัดซื้ออุปกรณ์งานโสต

ทัศนศึกษาพร้อมติดตั้ง 

สําหรับหอประชุม 120 ปี 

สมเด็จย่า

กิตติชัย 70,000.00

3. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน

โสตทัศนศึกษาภายใน

โรงเรียน

กิตติชัย 80,000.00 20,000.00

4. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน

ประชาสัมพันธ์

กิตติชัย 20,000.00 10,000.00

1. ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยง

ปลาดุก

2. ร้านค้าผลผลิต

3. แหล่งเรียนรู้โคก หนอง

 นา (เล)

1. สานสัมพันธ์รอบรั้ว

โรงเรียน

กิติศักดิ์, ศิริพร 1,500.00 1,500.00งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย

7. สานสัมพันธ์ชุมชน 

(กิติศักดิ์)

งาน

โสตทัศนูปกรณ์

5. พัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ์ 

(กิตติชัย)

งานบริการ

อาคารสถานที่ฯ

4. พัฒนาการบริการ

ยานพาหนะ (เฉลิม

์

เฉลิมศักดิ์ 100,000.00 100,000.00

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
งานสมาคม

ผู้ปกครองฯ

6. โคก หนอง นา (เล) 

(ดุสิต)

ศุภฤทธิ์, ดุสิต

5,000.00 15,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2. ปราชญ์ท้องถิ่นสู่ศรี

นครินทร์

กิติศักดิ์, ปราณิสา 2,500.00 2,000.00

3. ชวนสุขด้วยศาสตร์แห่ง

ศิลป์

ศรายุทธ,  ประนัสดา 1,500.00 1,000.00

1. สานสัมพันธ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

สุรเชษฐ์, สุภิชญา 2,500.00 2,500.00

2. สานสัมพันธ์สมาคม

ผู้ปกครองและครู

สุรเชษฐ์, ภัทรจินันท์ 2,000.00

งานสมาคม

ผู้ปกครองฯ

9. "Q-Home School" 

เพื่อการดูแลนักเรียน 

(สุรเชษฐ์)

ดูแลจัดการบริหารระบบ 

Q-Home School

สุรเชษฐ์ 300,000.00 300,000.00

1. สุขภาพดี ชีวีมีกําลัง 

กายใจแข็งแรง

เพลินพิศ 30,000.00 30,000.00

2. ผู้นําเยาวชนสาธารณสุข

โรงเรียน

วรรณวิสา 1,000.00 1,000.00

3. Stop Teen Mom พงษ์ศักดิ์ 1,000.00 1,000.00

4. ฟันสะอาด เหงือก

แข็งแรง

เพลินพิศ 1,000.00 1,000.00

5. อย.น้อย อัจฉรา 2,000.00 2,000.00

6.สานสัมพันธ์กับอนามัย

ในชุมชน

เพลินพิศ 2,000.00 2,000.00

1. ซ้อมแผนดับเพลิง และ

อพยพหนีไฟ

6,000.00

งานอนามัย 10. Healthy School 

(เพลินพิศ)

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป

11. Safety School 

(ภัคทนัน)

งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย

8. สานสัมพันธ์เครือข่าย

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 (สุรเชษฐ์)

กลุ่มงานสุขภาพและบริการ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2. ซ้อมหนีภัย (แผ่นดินไหว

 สีนามิ)

3. จัดทําป้ายและ

เครื่องหมายจราจรใน

สถานศึกษา

4. โรงเรียนปลอดโควิด เพลินพิศ

1. วันเอดส์โลก

2. ปราบลูกน้ํายุงลาย

3. หมออาสาเฝ้าระวังโรค

ระบาด

4. บอกกล่าว เล่าโรคภัย

1. ปรับปรุงหอพักนักเรียน

2. ดูแลนักเรียนหอพัก

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์

สําหรับใช้งานในหอพัก

นักเรียน

4. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

หอพัก

505,500.00 - - 540,000.00 317,500.00 - - 540,000.00รวมงบประมาณ

งานอนามัย 12. รู้ทันโรค (เพลินพิศ)

เพลินพิศ

1,500.00

ภัคทนัน

1,500.00

240,000.00

กลุ่มงานหอพักนักเรียน
240,000.00งานหอพัก

นักเรียน

13. อุ่นไอรักหอพักศรี

นครินทร์ 

(วรรณี สืบกระพันธ์)

วรรณี สืบกระพันธ์
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

 

 

 

 



เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

งานสํานักงาน

บริหารกิจการ

นักเรียน

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (นฤมล)

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน

นฤมล 41,000.00 40,000.00

1. ปฐมนิเทศ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

2. วันเกียรติยศ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

3. วันแห่งความสําเร็จ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

1. บรรพชาสามเณร

2. ธรรมจาริณี

3. อิสลามศึกษา

1. โรงเรียนคุณธรรม

2. โรงเรียนสุจริต

3. การประเมินนักเรียน

รางวัลพระราชทาน

20,000.00

กลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษาฯ

5. สอบธรรมศึกษา 

(ธนันท์ธรณ์)

1. สอบธรรมศึกษา ธนันท์ธรณ์ 5,000.00

1. สภานักเรียน ณัฐพงค์ 10,000.00

2. พัฒนาศักยภาพสภา

นักเรียน

ณัฐพงค์ 5,000.00

1. ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่

ห่างไกลยาเสพติด

กิติศักดิ์ 5,000.00 5,000.00

2. ระบบเฝ้าระวังการสูบ

บุหรี่อัจฉริยะ

กิติศักดิ์ 5,000.00 5,000.00

2. มุกดีศรีนครินทร์ 

(วรรณี สืบกระพันธ์)

งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

ิ

3. วัยใสก้าวไกลด้วย

ธรรม (ปุณยวีร์)

กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน

ปุณยวีร์, สุปราณี, 

อนงค์นาถ, 

กนกพร นาพนัง

งานส่งเสริม

ประชาธิปไตยฯ

6. ส่งเสริมประชาธิปไตย

 (ณัฐพงค์)

งานป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหาสิ่งเสพ

ติด เอดส์ และ

อบายมข

7. ป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด (กิตติศักดิ์)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

220,000.00 350,000.00

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

25,000.00
งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม

4. โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

(ปุณยวีร์)

ปุณยวีร์, สุปราณี, 

อนงค์นาถ, 

กนกพร นาพนัง

25,000.00

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

3. คัดกรองพฤติกรรม

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย

ระบบออนไลน์

กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

4. ตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ด้วยชุดตรวจสารเสพติด

กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

5. Music Garden กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

6.ประเมินสถานศึกษาสีขาว วรรณี สืบกระพันธ์ 25,000.00 1.00

1. ศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE

2. ประกวดแข่งขัน ชมรม 

TO BE NUMBER ONE

3. TO BE NUMBER ONE 

Dancercise

4. ค่ายแกนนําเยาวชน TO

 BE NUMBER ONE

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่าย TO BE 

NUMBER ONE

6. ศูนย์เรียนรู้ TO BE 

NUMBER ONE

7. ฟุตบอล TO BE 

NUMBER ONE 

Championship

8. TO BE NUMBER ONE 

Talk

อบายมุข

60,000.00

งาน TO BE 

NUMBER ONE

8. TO BE NUMBER 

ONE เป็นหนึ่งโดยไม่

พึ่งยาเสพติด (วิไลพร)

วิไลพร 60,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน
เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

9. รณรงค์ป้องกันและ

ต่อต้านยาเสพติด

10.หลานย่าเยาวชน

ต้นแบบ ดี เก่ง มีสุข

สุรเชษฐ์ 5,000.00

1. ถนนปลอดภัยใส่ใจ ดุสิต 5,000.00 5,000.00

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร

ดุสิต 2,500.00 2,500.00

3. พัฒนาผู้เรียนเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพสูง

วรรณี สืบกระพันธ์ 5,000.00 5,000.00

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

2. สานสัมพันธ์ Home -

School

216,000.00 - 60,000.00 0.00 195,000.00 - 250,000.00 350,000.00รวมงบประมาณ

งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน

10.

งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม

9. เสริมสร้างพลเมืองดีมี

วินัย (ดุสิต)

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน (ทิพพิมล)
ทิพพิมล 15,000.00

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

15,000.00
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ค ำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ที่ 44/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 – 2569 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
......................................................................... 

  ตำมที่ แ ผนพัฒนำคุณภำพกำรศึ กษำ  ปี ก ำ รศึ กษำ  2563 –  2564  ได้ สิ้ น สุ ดแล้ ว   
โรงเรียนจึงก ำหนดกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 – 2569 ในกำรพัฒนำกำรบริหำร
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 
มีนำคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ดังต่อไปนี ้

๑ .  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับดูแลให้กับคณะกรรมกำร  
เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินงำนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยพงศ์ไพศำล วิริยำนุกูลวงศ ์ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวภัคทนัน ค ำสุริยำ กรรมกำร 
๔.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๕.  นำงวรรณ ี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๖.  นำยเฉลิมศักดิ ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๗.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค ์ กรรมกำร 
๘.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๙.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเอกสำร  มหีน้ำที่ประสำนจัดหำสถำนที่จัดประชุม จัดเตรียม

รำยชื่อลงทะเบียนผู้เข้ำประชุม เกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมประชุม เตรียมเอกสำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำรูปเล่ม  ประกอบด้วย 

๑.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน ์ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวณัฐรินีย์ สุดเม่ง กรรมกำร 
๔.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำร 
๕.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
  



-๒- 
 

3.  คณะกรรมกำรยกร่ำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 – 2569  
มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ น ำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงกำรหลัก ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 – 2569   
ตั้งแตว่ันที่ ๑๗-๑๙  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมประมุกโก ้รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยพงศ์ไพศำล วิริยำนุกูลวงศ ์ กรรมกำร 
๓.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๔.  นำงสำวภัคทนัน ค ำสุริยำ กรรมกำร 
๕.  นำงวรรณ ี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๖.  นำยเฉลิมศักดิ ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๗.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน ์ กรรมกำร 
๘.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๙.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค ์ กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวณัฐรินีย์ สุดเม่ง กรรมกำร 
๑๑.  นำยสุรเชษฐ ์ อำจหมั่น กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๑๓.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำร 
๑๔.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๑๕.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๑๖.  นำงสำววรรณี บุญเต็ม กรรมกำร 
๑๗.  นำงวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน ์ กรรมกำร 
๑๘.  นำงจุฑำทิพย์ มีสุข กรรมกำร 
๑๙.  นำยทิวำนนท ์ ตังสุรัตน ์ กรรมกำร 
๒๐.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำร 
๒๑.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำร 
๒๒.  นำงสำวศิรินันท ์ มำนุ้ย กรรมกำร 
๒๓.  นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำร 
๒๔.  ว่ำที่ ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
๒๕.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๒๖.  นำงสำวอลักตำ สิทธำคม กรรมกำร 
๒๗.  นำงเบญจลักษณ ์ อึ๋งสืบเชื้อ กรรมกำร 
๒๘.  นำงสำวเบญจมำศ ไกรเลิศ กรรมกำร 
๒๙.  นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๓๐.  นำงสำววรรดี เพชรชู กรรมกำร 
๓๑.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำร 
๓๒.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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4.  คณะกรรมกำรร่วมเสวนำ  มีหน้ำที่เข้ำร่วมกำรเสวนำหัวข้อ “ปัจจุบันและอนำคตของทิศทำง 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก”  ในวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ.2565  ณ โรงแรมประมุกโก้  
รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๓.  นำยพงศ์ไพศำล วิริยำนุกูลวงศ ์ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวภัคทนัน ค ำสุริยำ กรรมกำร 
๕.  นำงสำวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ ์ กรรมกำร 
๖.  นำงพิมชญำ วงศ์ษำพำน กรรมกำร 
๗.  นำงสำยชล จันทรกุล กรรมกำร 
๘.  นำงสำวภธิรดำ สุไหลหมำน กรรมกำร 
๙.  นำงเพลินพิศ ทองบุญช ู กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวณัฐรินีย์ สุดเม่ง กรรมกำร 
๑๑.  นำยสุรเชษฐ ์ อำจหมั่น กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำวสุพิชญำ อังคะมำตย์ กรรมกำร 
๑๓.  นำงกฤตยำ ไหมแพง กรรมกำร 
๑๔.  นำยด ำรงศักดิ์  อมรสุรศิร ิ กรรมกำร 
๑๕.  นำยอมร   ปกติง กรรมกำร 
๑๖.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๑๗.  นำงสำวปุณยวีร์ กออ ำไพ กรรมกำร 
๑๘.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค ์ กรรมกำร 
๑๙.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำร 
๒๐.  นำงสำววิชยำ ฟูจิตร ์ กรรมกำร 
๒๑.  นำงสำวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อ กรรมกำร 
๒๒.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๒๓.  นำงสำวอรอุมำ ช่วยจันทร ์ กรรมกำร 
๒๔.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๒๕.  นำงสำววรรณี บุญเต็ม กรรมกำร 
๒๖.  นำงวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน ์ กรรมกำร 
๒๗.  นำงวรรณ ี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๒๘.  นำงจุฑำทิพย์ มีสุข กรรมกำร 
๒๙.  นำยทิวำนนท ์ ตังสุรัตน ์ กรรมกำร 
๓๐.  นำงวิไลพร จันเสงี่ยม กรรมกำร 
๓๑.  นำงสุภวรินทร ์ เบญจเลิศยำนนท์ กรรมกำร 
๓๒.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำร 
๓๓.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำร 
๓๔.  นำงสำวศิรินันท ์ มำนุ้ย กรรมกำร 
๓๕.  นำยก้องเกียรติ นุชเครือ กรรมกำร 
๓๖.  นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำร 
๓๗.  ว่ำที่ ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 



-๔- 
 

๓๘.  นำยวรศักร์ ณ นคร กรรมกำร 
๓๙.  นำยอุดมศักดิ ์ ตันติวิวัทน์ กรรมกำร 
๔๐.  นำงอรพิน อยู่คง กรรมกำร 
๔๑.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๔๒.  นำงสำวทิพพิมล รักธรรม กรรมกำร 
๔๓.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๔๔.  นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล กรรมกำร 
๔๕.  นำยมนตรำ เหมแก้ว กรรมกำร 
๔๖.  นำงสำวอลักตำ สิทธำคม กรรมกำร 
๔๗.  นำยกิตติชัย ชัยยุทธ กรรมกำร 
๔๘.  นำงสำวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ ์ กรรมกำร 
๔๙.  นำงเบญจลักษณ ์ อึ๋งสืบเชื้อ กรรมกำร 
๕๐.  นำงอัจฉรำ ขำวพุ่ม กรรมกำร 
๕๑.  นำยอรรถชัย มีสุข กรรมกำร 
๕๒.  นำยเฉลิมศักดิ ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๕๓.  นำงสำวศิริพร สุดตรง กรรมกำร 
๕๔.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำร 
๕๕.  นำงประนัสดำ ตันสกุล กรรมกำร 
๕๖.  นำยบุญเลิศ ปำนนุ่ม กรรมกำร 
๕๗.  ว่ำที่ ร.ต.กิติศักด์ิ ประชุมพล กรรมกำร 
๕๘.  นำยศุภฤทธิ ์ เกตุสกุล กรรมกำร 
๕๙.  นำยพงษ์ศักด์ิ รองสวัสดิ ์ กรรมกำร 
๖๐.  นำงสำวเบญจมำศ ไกรเลิศ กรรมกำร 
๖๑.  นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๖๒.  นำงสำววรรดี เพชรชู กรรมกำร 
๖๓.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖๔.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 - 2569   

มีหน้ำที่เสนอแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนในระยะเวลำ 5 ปี ในวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย 

๑.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงสำวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ ์ กรรมกำร 
๔.  นำงฤทัยรัตน ์ ฤทธิฉิม กรรมกำร 
๕.  นำงสำวร่อฮำนำ หอมรสกล้ำ กรรมกำร 
๖.  นำงพิมชญำ วงศ์ษำพำน กรรมกำร 
๗.  นำงสำยชล จันทรกุล กรรมกำร 
๘.  นำงสำวภธิรดำ สุไหลหมำน กรรมกำร 
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๙.  นำงสำวสุภรี เมฆบุตร กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวสุทธิพร ศรีจ ำรัส กรรมกำร 
๑๑.  นำงปิยะวรรณ นุ่นขำว กรรมกำร 
๑๒.  นำงเพลินพิศ ทองบุญช ู กรรมกำร 
๑๓.  นำงสำวณัฐรินีย์ สุดเม่ง กรรมกำร 
๑๔.  นำยสุรเชษฐ ์ อำจหมั่น กรรมกำร 
๑๕.  นำงสำวสรำรัตน์ เจริญลำภ กรรมกำร 
๑๖.  นำงสำวสุพิชญำ อังคะมำตย์ กรรมกำร 
๑๗.  นำยกรวิทย์ ผดุงผล กรรมกำร 
๑๘.  นำงสำวปรียำวดี สมโย กรรมกำร 
๑๙.  นำงกฤตยำ ไหมแพง กรรมกำร 
๒๐.  นำยด ำรงศักดิ์  อมรสุรศิร ิ กรรมกำร 
๒๑.  นำงสุปรำณ ี รอดเซ็น กรรมกำร 
๒๒.  นำยอรรนพ     พิศสุพรรณ กรรมกำร 
๒๓.  นำยอมร   ปกติง กรรมกำร 
๒๔.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๒๕.  นำยณัฐพงค์ ไชยทอง กรรมกำร 
๒๖.  นำงสำวอนงค์นำถ แดงขำว กรรมกำร 
๒๗.  นำงสำวปุณยวีร์ กออ ำไพ กรรมกำร 
๒๘.  นำงสำวกนกพร นำพนัง กรรมกำร 
๒๙.  นำงสำวฮำมีด๊ะห์ สะแต กรรมกำร 
๓๐.  นำงสำววันทนำ ช่ำงเหล็ก กรรมกำร 
๓๑.  นำงสำวธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค ์ กรรมกำร 
๓๒.  นำงขจิตศร ี พวงแก้ว กรรมกำร 
๓๓.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำร 
๓๔.  นำงชมพู ขวัญแคว้น กรรมกำร 
๓๕.  นำงสำววิชยำ ฟูจิตร ์ กรรมกำร 
๓๖.  นำงสำวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อ กรรมกำร 
๓๗.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๓๘.  นำงสำวอรอุมำ ช่วยจันทร ์ กรรมกำร 
๓๙.  นำงสุภิสรำ มณีรัตน ์ กรรมกำร 
๔๐.  นำงสำวธัญวรัตม์ สมศักดิ ์ กรรมกำร 
๔๑.  นำงสำวชลธิชำ แซ่โค้ว กรรมกำร 
๔๒.  นำงสำวรพีพรรณ จู่ภิบำล กรรมกำร 
๔๓.  นำงสำวเมธำวี ยอดไกรศร ี กรรมกำร 
๔๔.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๔๕.  นำงสำววรรณี บุญเต็ม กรรมกำร 
๔๖.  นำงสำวพรนภัส จันจ ำปำ กรรมกำร 
๔๗.  นำงสำวภัทรจินันท์ จันทมัด กรรมกำร 
๔๘.  นำงวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน ์ กรรมกำร 
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๔๙.  นำงจุฑำทิพย์ มีสุข กรรมกำร 
๕๐.  นำงสำวธนิกำนต์ กันฑะวงศ์ กรรมกำร 
๕๑.  นำยทิวำนนท ์ ตังสุรัตน ์ กรรมกำร 
๕๒.  นำงสำวศศ ิ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำร 
๕๓.  นำงวิไลพร จันเสงี่ยม กรรมกำร 
๕๔.  นำงสุภวรินทร ์ เบญจเลิศยำนนท์ กรรมกำร 
๕๕.  นำงสำวศิรินันท ์ มำนุ้ย กรรมกำร 
๕๖.  นำงสำวนฤมล วงษ์งำม กรรมกำร 
๕๗.  นำยสมบูรณ ์ เครือสนิท กรรมกำร 
๕๘.  นำงสำวธนำภรณ์ แซ่อึ้ง กรรมกำร 
๕๙.  นำยภำนุพงศ์ พงค์เกื้อ กรรมกำร 
๖๐.  นำงสำวยุวันดำ อินทรสวัสดิ ์ กรรมกำร 
๖๑.  นำงสำวกัญญำลภัส ธีรพิทยำนนท ์ กรรมกำร 
๖๒.  นำยอดิศร รัชนิพนธ์ กรรมกำร 
๖๓.  นำงฐิติมำ ปำนภักดี กรรมกำร 
๖๔.  นำยก้องเกียรติ นุชเครือ กรรมกำร 
๖๕.  นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๖๖.  นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำร 
๖๗.  นำงสำววรรดี เพชรชู กรรมกำร 
๖๘.  ว่ำที่ ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
๖๙.  นำยวรศักร์ ณ นคร กรรมกำร 
๗๐.  นำยอุดมศักดิ ์ ตันติวิวัทน์ กรรมกำร 
๗๑.  นำงสำวอรุโณชำ ชื่นกลิ่น กรรมกำร 
๗๒.  นำงอรพิน อยู่คง กรรมกำร 
๗๓.  นำงสำวทิพพิมล รักธรรม กรรมกำร 
๗๔.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๗๕.  นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล กรรมกำร 
๗๖.  นำยมนตรำ เหมแก้ว กรรมกำร 
๗๗.  นำงสำวอลักตำ สิทธำคม กรรมกำร 
๗๘.  นำงสำวเบญจมำศ ไกรเลิศ กรรมกำร 
๗๙.  นำยกิตติชัย ชัยยุทธ กรรมกำร 
๘๐.  นำงสำวสุภำนัน ตั๋นสกุล กรรมกำร 
๘๑.  นำงสำวสรัลนุช วิมลพันธ์ุ กรรมกำร 
๘๒.  นำงสำวรุจิรำ เจียรวัฒนวงศ์ กรรมกำร 
๘๓.  นำงสำวประทุมมำ กำยแก้ว กรรมกำร 
๘๔.  นำงสำวสวล ี อินทร์นำค กรรมกำร 
๘๕.  นำงสำวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ ์ กรรมกำร 
๘๖.  นำงสำวนันทกำ ภำโสม กรรมกำร 
๘๗.  นำงสำวสไลยำ หำญเคียว กรรมกำร 
๘๘.  นำงสำวกัญญำภัค แก้วนุ้ย กรรมกำร 
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๘๙.  นำยไกรสร มำลำส ี กรรมกำร 
๙๐.  นำงอัจฉรำ ขำวพุ่ม กรรมกำร 
๙๑.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ กรรมกำร 
๙๒.  นำยอรรถชัย มีสุข กรรมกำร 
๙๓.  นำงศรีสุดำ เชำวลิต กรรมกำร 
๙๔.  นำยธเนศ รักษำ กรรมกำร 
๙๕.  นำงสำวศิริพร สุดตรง กรรมกำร 
๙๖.  นำยศิวิโรจน ์ ด้วงจันทร ์ กรรมกำร 
๙๗.  นำยบุญเลิศ ปำนนุ่ม กรรมกำร 
๙๘.  นำยศรำยุทธ พรหมพันธ์ุ กรรมกำร 
๙๙.  นำงสำวปรำณิสำ อินท่ำทอง กรรมกำร 
๑๐๐.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำร 
๑๐๑.  นำงประนัสดำ ตันสกุล กรรมกำร 
๑๐๒.  ว่ำที่ ร.ต.กิติศักดิ ์ ประชุมพล กรรมกำร 
๑๐๓.  นำยศุภฤทธิ ์ เกตุสกุล กรรมกำร 
๑๐๔.  นำงสำวไอนี สำและ กรรมกำร 
๑๐๕.  นำยพงษ์ศักด์ิ รองสวัสดิ ์ กรรมกำร 
๑๐๖.  นำยศุภสิทธิ์ จงสุข กรรมกำร 
๑๐๗.  นำงสำวธนำพร ยะภักดี กรรมกำร 
๑๐๘.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐๙.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้ำที่จัดท ำก ำหนดกำรและพิธีกำรต่ำง ๆ ของกำรประชุม เป็น
พิธีกรและผู้ด ำเนินรำยกำรตลอดกำรประชุม ประกอบด้วย 

๑.  นำงสำวภัคทนัน ค ำสุริยำ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวสุพิชญำ อังคะมำตย์ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวภัทรจินันท์ จันทมัด กรรมกำร 
๔.  นำยสุรเชษฐ ์ อำจหมั่น กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
  7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่จัดท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมดอกไม้ประดับ
อกส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมอำหำรและดูแลอำหำร
ให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย 

๑.  นำงวัลดี หลักฐำน ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๓.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๕.  นำงสำวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ ์ กรรมกำร 
๖.  นำงสำวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ ์ กรรมกำร 
๗.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  8.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน  มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนผู้ เข้ำร่วมประชุม ให้ เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย ถูกต้อง เพื่อน ำมำประกอบกำรเบิกจ่ำยต่อไป ประกอบด้วย 

๑.  นำงสำวณัฐรินีย ์ สุดเม่ง ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำร 
๓.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้ำทีบ่ันทึกภำพในกำรจัดกำรประชุม ประกอบด้วย 

๑.  นำยก้องเกียรต ิ นุชเครือ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยอุดมศักดิ ์ ตันติวิวัทน์ กรรมกำร 
๓.  นำยวรศักร์ ณ นคร กรรมกำร 
๔.  ว่ำที่ ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร

ประชุม ให้เป็นไปตำมระเบียบพัสด ุประกอบด้วย 
๑.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวประทุมมำ กำยแก้ว กรรมกำร 
๔.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
11.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 - 2569 และจัดท ำรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินผล ประกอบด้วย 
1. นำงสำวกนกพร เจริญรัตน ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววรรดี เพชรชู กรรมกำร 
3. นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำร 
4. นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
5. นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏบิัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 

สั่ง ณ วันที่  15  มีนำคม พ.ศ.2565 
   
 
 
 

(นำยมนตรี พรผล) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 



 
โครงการหลัก  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กรให้ทันสมัย 

กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาองค์กรคุณภาพ 
สอดคล้องกับแผนงานหลัก 

แผนงานหลักที ่9 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 

สนองมาตรฐานโรงเรียน 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กลุ่มบริหาร งบประมาณและประกันคุณภาพ  

ลักษณะกิจกรรม  ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกพร เจริญรัตน ์

ระยะเวลาด าเนินการ 12 มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร  
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย  
ให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนปฏิบัติการของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุ กฝ่าย 
มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถก ากับ ติดตามประเมินผล  
การบริหารและการจัดการศึกษาได้  ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้อง  
กับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเพื่อเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนด
วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากความส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงได้จัดท ากิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

 
 
 



 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรบัผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได ้

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่มในการรับผดิรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน สามารถก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 120 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 
2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นเวลา 1 วนั  

3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2565-2569 จ านวน 20 เล่ม 
4. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 20 เลม่ 
5. จัดท ารายงานผลการแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 เล่ม 

3.2 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2565-2569  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน สามารถก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได ้

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

ประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา2565-2569และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปกีารศึกษา 2565 

 
21 กมุภาพันธ์ 2565 

 
งานแผนงาน 

2 ขั้นด าเนินการ  งานแผนงาน 
 2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์และจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   

12-15 มีนาคม 2565  

 2.2 จัดท าเอกสารแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2565 15-31 มีนาคม 2565 งานแผนงาน 
 2.3 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 

2565-2569 
15-31 มีนาคม 2565 งานแผนงาน 

 2.4 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564    15-31 มีนาคม 2565 งานแผนงาน 
3 สรุปและประเมินผล    
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุง   



 
5. สถานทีด่ าเนนิการ 

โรงแรมประมกุโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

6. งบประมาณที่ใช ้

 งบอุดหนุน 70,000.00 บาท  งบเรียนฟรี 15 ปี..........................บาท 
 งบรายได้สถานศึกษา.........................บาท  งบอ่ืน ๆ .........................บาท 
รวม 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 
ภาคเรียนที่1/2564 ภาคเรียนที่2/2564 

อุดหนุน เรียนฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ  
x 35บาท x 150 คน 

    10,500.00    

2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  
x 350 บาท x 150 คน 

    52,500.00    

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม     5,000.00    
4. ค่าเข้าเล่มเอกสาร     2,000.00    

รวม     70,000.00    

 

7. การประเมินผล 
วัตถุประสงค ์ เครื่องมือทีใ่ช ้ เกณฑ์การประเมิน 

1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การรับผิดรับชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มคีุณภาพและได้

มาตรฐาน สามารถก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาได ้

แบบประเมินการเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา 

ร้อยละ 100 ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม

ในการรับผิดรบัชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษา 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระดับมัธยมและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  และจังหวัด  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



ลงชื่อ..................................................... 
(นางสาวกนกพร เจริญรัตน์) 

ผู้เสนอกิจกรรม 

ลงชื่อ..................................................... 
(นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง) 

หัวหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย 

ลงชื่อ..................................................... 
(นางรัฐพร บูรณะขจร) 
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

ลงชื่อ..................................................... 
(นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณและประกันคณุภาพ 

ลงชื่อ..................................................... 
(นายมนตรี พรผล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อนุมัติโครงการ 



 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569  

 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

โครงการหลัก  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกพร เจริญรัตน ์

ระยะเวลาด าเนินการ 12 มีนาคม 2565  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับที ่ รายการ 

ข้อก าหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวน

หน่วย 
จ านวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน  35 บาท 2 มื้อ 10,500.00 

2 ค่าอาหารกลางวัน 150 คน  350 บาท 1 มื้อ 52,500.00 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม    5,000.00 

4 ค่าเข้าเล่มเอกสาร    2,000.00 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย  70,000.00 

อนุมัต ิ  70,000.00 

สรุปงบประมาณ 

 งบอุดหนุน 70,000.00 บาท  งบเรียนฟรี 15 ปี..........................บาท 

 งบรายได้สถานศึกษา.........................บาท  งบอ่ืน ๆ .........................บาท 

รวม 70,000.00 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

ลงชื่อ..................................................... 
(นางสาวกนกพร เจริญรัตน)์ 

ผู้เสนอกิจกรรม 

 ลงชื่อ..................................................... 
(นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและประกันคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



 
ก าหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบตัิการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 -16.30 น.  
ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

 
เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด โดยผู้อ านวยการมนตรี พรผล  

08.45 – 10.15 น. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564 ของแต่ละกลุ่มงาน

น าไปสู่โครงการ เป้าหมาย 

 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

10.30 – 12.00 น. จัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.15 น. เสนอโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564  

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

14.30 – 16.15 น. เสนอโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564 (ต่อ)  

16.15 – 16.30 น. พิธีปิด โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานงบประมาณและประกันคุณภาพ  

 
หมายเหต ุ  

1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. ครูต้องน าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใชใ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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