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 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2566  เล่มนี้  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ าท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  เป็นความพยายามของสถานศึกษาโดยความร่วมมือจากคณะครู

และบุคลากรในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี  โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน 

ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางของสถานศึกษา ก าหนดกลยุทธ์ ตามกรอบกลยุทธ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเชื่อมโยงที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

กรอบมาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสมศ. และกรอบมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล   

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       

สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเล่มนี้ ซึ่งประกอบด้วย 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าจนส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2563-2566 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  
ใน พ ระราชู ป ถั ม ภ์  ส ม เด็ จ พ ระ เท พ รั ต น ราช สุ ด าฯ  ส ย าม บ รม ราช กุ ม า รี  ค รั้ งที่   1/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2563 -2566ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภู เก็ต ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว เห็นชอบและให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 4 ปี ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 - 2566 
 
 

 
ลงชื่อ........................................................................                                                            

(นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กุมารี 
 

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ฉบับที ่6 พ.ศ. 2563 - 2566 

............................................ 
 

เนื่องด้วยในขณะนี้ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์  ภู เก็ต ฉบับที่  5 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ เสร็จสิ้นลงตามระยะเวลาที่ ก าหนดแล้ว  
เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี  ฉบับที่  6  
พ.ศ. 2563 – 2566 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนดโดยได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
และกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
                   

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.   ข้อมูลพื้นฐำน 

 
 

 
โรงเรี ยนเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระศรี

นครินทร์ ภูเก็ต  เดิมชื่อ โรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็น
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย ที่ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 
18 พฤษภาคม  พ .ศ . 2538 ต่อมาในปี  พ .ศ . 2539 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เพ่ือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษา และเพ่ือเป็น
อนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเห็นว่าโรงเรียนภูเก็ต
พิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีสภาพเหมาะสม จึงได้
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม มาเป็นโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2539   โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็น
โรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์  มีความพร้อมทั้งในด้าน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ   ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และเครื่องมือต่าง ๆ  เพ่ือให้เป็น
โรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม  และ
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

24  สิ งห าคม  2555   ส ม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับโรงเรียน
อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นเกียรติอย่างสูงและสร้างความปลาบปลื้มแก่บุคลากรอย่างหาที่สุดมิได้ 

 

ประวัติกำรก่อตั้ง 

2

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว.อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง 
และมีผืนธงตัดขอบสีเหลืองมีเชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร 
 
 

สว.ภก. 
 
 
 

แดง    -   น้ ำเงิน 
 

สีแดง    คือ  สีประจ าวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สีน้ าเงิน    คือ  สีของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
 

มำรยำทดี   มีวินัย 
 
 
 

สืบสำนงำนพระรำชด ำริ 
 
 

 

นิมิตต  สำธุรูปน  กตัญญูกตเวทิตำ 
ควำมกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมำยแห่งควำมดี 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

อักษรย่อของโรงเรียน 
 

สีประจ ำโรงเรียน 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 

พุทธสุภำษิตประจ ำโรงเรียน 
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                                      พระพุทธรูปปำงถวำยเนตร 
                                        พระพุทธรูปประจ าวันประสูติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
 
 
 
 
 

"รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   น ำวิชำกำร   สืบสำนงำนพระรำชด ำริ" 
 

รักษ์ศักดิ์ศรี   ศักดิ์ศรี คือ ชื่อเสียงเกียรติยศและคุณงามความดี  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของความเป็นคนซึ่งมีค่าอย่างยิ่ง  การได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้นับว่าประเสริฐแล้วจึงควรตอบ
แทนคุณแผ่นดินด้วยการท าคุณงามความดี และควรรักษาคุณธรรมความดีนั้นเป็นนิจ การรักษ์ศักดิ์ศรีเป็น
การสร้างเหตุที่ดีอานิสงส์ในการสร้างเหตุดี คือ ผลดีตามมาภายหลังผู้รักษ์ศักดิ์ศรีจึงไม่ตกไปในที่ชั่วแน่นอน  

มีคุณธรรม  ธรรม คือ สิ่งที่มีอยู่แล้ว เป็นปกติอยู่แล้ว คุณธรรมคือ ธรรมที่ให้คุณขยายความได้
ว่าบุคลากรในโรงเรียนควรเป็นผู้มีการปฏิบัติที่ให้คุณประโยชน์เท่านั้น คุณประโยชน์ในที่นี้ คือ ประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม คุณธรรมควรให้เกิดมีจากใจโดยแท้จริง ซึ่งจะส่งให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม หรืออีกนัย
หนึ่ง คือคิดด ีกาย และวจีก็จะงามได้ตามท่ีใจคิด  

น ำวิชำกำร วิชำกำร คือความรู้ในศาสตร์ และศิลป์สาขาต่างๆอันเป็นเครื่องมือที่สามารถ
น าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตการเป็นผู้น าทางวิชาการ  หมายถึง การเป็นแบบของ               
การเป็นผู้รู้ในศาสตร์และศิลป์นั้น ๆ หรือเป็นผู้แตกฉาน เชี่ยวชาญ รอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจนเห็นช่องทาง
วิธีการที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถชี้น าหรือแนะน าให้ผู้อ่ืนรอบรู้ตามแบบได้ด้วย 

สืบสำนงำนพระรำชด ำริ สืบสำน หมายถึง การปฏิบัติหรือกระท าให้เกิดการต่อเนื่องเป็นล าดับ 
งำนพระรำชด ำริ หมายถึงกิจการ งาน หรือ โครงการ อันเกิดจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  การสืบสานงานพระราชด าริรวมความแล้วคือการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการ งาน หรือ โครงการพระราชด าริ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดผลการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพ่ือยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและสังคมช่วยพัฒนาพ้ืนฐานชีวิตให้มั่นคง ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 
 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 
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   มีกตัญญู     รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม     พร้อมแต่งกำยถูกต้อง 
   ตรงต่อเวลำ    วำจำสุภำพ     มำรยำทด ี
   มีน้ ำใจ     ใฝ่เรียนรู ้      สู้ทุกงำน 
   ประสำนคนเป็น 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ต้นประดู่แดง  [ Monkey Flower Tree] 
ชื่อวิทยาศาสตร์   :  Phyllocarpus  septententrioalls Donn.Smith. 
วงศ ์   :  Caesalpininaceae 
ชื่อสามัญ  :  MonKey flower Tree 
ลักษณะทั่วไป  : 

ต้น  :   เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีเรือนยอดแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง 
  ใบ     :   ใบเป็นรูปมนรี จะออกเป็นคู่ๆ สลับกันตามล าต้นลักษณะของใบปลาย 

แหลมโคน ใบมน ขอบใบเรียบ มีสีเขียว 
ดอก     :   ออกเป็นช่อ ตรงส่วนยอดของล าต้น ดอกจะบานไปพร้อมกันจะทยอยกัน 

บานจะแดง  สดสะพรั่งทั้งต้น  เกสรยาวยื่นออกมากลางดอก ดอกมีกลิ่นหอม
ระรวย จะปริดอกราวๆ  เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม แต่ดอกจะอยู่ไม่ทน
  

การขยายพันธุ์   :  เป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง แต่ต้องการน้ าน้อยและความชื้นน้อย ปลูกในดินที่ 
ร่วนซุยและ ระบายน้ าได้ดี ขยายพันธ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด   

 อ่ืนๆ   :  ถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศกัวเตมาลา อเมริกากลาง 
 

คุณลักษณะลูกศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
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      เนื้อร้อง นายปรีชา  ราชวัฒน์ 
      ท านอง  นายรัชพร  ชาวเมืองน้อย 

 
สมเด็จศรีนครินทร์แผ่นดินไทย 

      เราเทิดไว้บนเหนือหัวทั่วสยาม 
 พระบารมีพระศักดิ์ศรีอันงดงาม 
 ทั่วฟ้าเรืองอร่ามสยามพระชนนี 
 
  สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นศึกษา 
 แหล่งวิชาให้ความรู้คู่ศักดิ์ศรี 
 ขยัน ซื่อสัตย์ เร่งพัฒนาเทคโนโลย ี
 รักสามัคคี การกีฬา ก้าวหน้าไกล 
 
  จะยึดมั่นฟันฝ่าอุปสรรค 
 จะยึดหลักสมเด็จย่าที่ให้ไว้ 
 สร้างคุณงามท าความดีเกียรติเกรียงไกร 
 ด้วยจิตใจรักชาติอย่างมั่นคง 
  
  สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นเรืองรอง 
 ชื่อลือก้องสมพระเกียรติ สมประสงค์ 
 น้ าเงิน - แดง แรงกล้าสง่าธง 
 เทิดธ ารงสมเด็จย่าทั่วหล้าเอย 
 
 

เพลงมำร์ชประจ ำโรงเรียน 
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 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่  189  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี หมู่
ที่ 1 ต าบลวิชิต  อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ (076) 224125  
โทรสาร (076) 224126  

 
 

เป็นที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนเกาะผี   จ านวน 71 ไร่ 3 งาน ตามหลักฐานประกาศกรม
ป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การรัฐเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ฉบับที ่287/2537 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2537 

ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน 
 

สถำนที่ตั้ง 
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แผนผังอาคารเรียน/อาคารประกอบ 
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2. ข้อมูลบุคลำกร 
 
 
 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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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 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้อ ำนวยกำร 
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สรุปข้อมลูจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ณ วันที่ 1  พฤษภำคม 2563 

กลุ่ม ข้ำรำชกำร พนักงำน 
งบ 

สพฐ. 
งบ

โรงเรียน อื่นๆ รวม 
    รำชกำร         

ฝ่ายบรหิาร 2  -  -  -  - 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - แนะแนว 3  -  -  -  - 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บรรณารกัษ์ 1  -  - -  - 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 13    -  -  - 13 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 11 2  -  -  - 13 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรฯ์ 24 1 1  - - 26 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์ 16  -  -  -  - 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 18  - 2 -  - 20 
       -  ครูต่างชาติ  -  -  - 10  - 10 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้าระการงานอาชีพ 7 1  -  - - 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศลิปะ 9  -  -  -  - 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละ 4 1 1  -  - 6 

รวมครูผู้สอน 108 5 4 10 - 127 

สนับสนุนกำรสอน             
 - ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน     1     1 
 - พยาบาล(รับเงินครูประจ าหอพักนอน)     1     1 
 - ธุรการฝ่าย,เจ้าหน้าท่ีบุคคล,เจ้าหน้าท่ีพัสดุ,
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน       5   5 
 - ธุรการ,เจ้าหน้าท่ีคอมฯ โครงการ EP       3   3 
 - ดูแลนักเรียนโครงการสามภาษา       4   4 
 - เจ้าหน้าท่ีห้องแล็ป (Lab Boy)           0 

รวมเจ้ำหน้ำที ่ - - 2 12 - 14 

รวมครูและเจ้ำหน้ำที ่ 108 5 6 22 - 141 

 - แม่บ้าน นักการ     1 10   11 
 - เจ้าหน้าท่ีร้านสวสัดิการ-ประดูแ่ดง       5   5 
 - พนักงานขับรถ       2   2 
 - รปภ.       2   2 

รวมแม่บ้ำน พขร. รปภ.     1 19   20 

รวมจ ำนวนทั้งสิน้ 108 5 7 41 - 161 

ข้อมูลครูและบุคลำกร 
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สรุปจ ำนวนบุคคลำกร แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
ณ วันที่  1  พฤษภำคม 2563 

 
    วุฒิกำรศึกษำ 

สำยงำน ต ำแหน่ง 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 - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 

ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน ครูเชี่ยวชำญ (คศ.๔) - - - - - - - - - - - - - - - 
สำยผู้สอน ครูช ำนำญกำรพิเศษ (คศ.๓) - - - 1 5 6 - 2 2 - - - 1 7 8 

  ครูช ำนำญกำร (คศ.๒) - - - 9 16 25 3 14 17 - - - 12 30 42 
  ครูไม่มีวิทยฐำนะ (คศ.๑) - - - 10 26 36 3 1 4 - - - 13 27 40 
  ครูผู้ช่วย - - - 1 13 14 1 1 2 - - - 2 14 16 

รวมข้ำรำชกำร - - - 21 60 81 8 19 27 - - - 29 79 108 

พนักงำนรำชกำร - - - 3 1 4 - 1 1 - - - 3 2 5 
ครูอัตรำจ้ำง - - - 3 1 4 - - - - - - 3 1 4 

ครูต่ำงชำติสอนภำษำจีนและภำษำอังกฤษ - - - 6 3 9 1 - 1 - - - 7 3 10 
ครูหอพัก - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร - 3 3 - 4 4 - - - - - - - 7 7 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - - - - - - - - - - 

เจ้ำหน้ำที่(นอกเหนือธุรกำร)     - 1 4 5 - 1 1   - - 1 5 6 
นักกำร, แม่บำ้น, พขร.,รปภ.,สวัสดิกำรร้ำนค้ำ 8 11 19 - 1 1 - - - - - - 8 12 20 

รวมลูกจ้ำง 8 14 22 13 15 28 1 2 3 - - - 22 31 53 

รวมทั้งสิ้น 8 14 22 34 75 109 9 21 30 - - - 51 110 161 
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แผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรปีกำรศึกษำ 2563-2566 
 

จ ำนวนต ำแหน่ง 
ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566 

ผอ.รร. รอง ผอ.รร. คร ู รวม ผอ.รร. รอง ผอ.รร. คร ู รวม ผอ.รร. รอง ผอ.รร. คร ู รวม ผอ.รร. รอง ผอ.รร. คร ู รวม 
ตาม จ.18 1 4 111 116 1 4 128 133 1 4 152 157 1 4 162 167 
ตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. 1 4 128 133 1 4 152 157 1 4 162 167 1 4 162 167 
ขาด/เกินจากเกณฑ์ฯ 0 0 -17 -17 0 0 -24 -24 0 0 -10 -10 0 0 0 0 
ขาด/เกินฯ ร้อยละ 0.0 0.0 -13.3 -12.8 0.0 0.0 -15.8 -15.3 0.0 0.0 -6.2 -6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
อัตราเกษียณฯ 2563 0 0 4 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 
อัตราคงเหลือหลังเกษียณฯ 1 4 107 112 1 3 127 131 1 4 152 157 1 4 161 166 
ขาด/เกินจากเกณฑ์ฯ หลังเกษียณฯ 0 0 -21 -21 0 -1 -25 -26 0 0 -10 -10 0 0 -1 -1 
ขาด/เกินฯ หลังเกษียณฯ รอ้ยละ 0.0 0.0 -16.4 -15.8 0.0 -25.0 -16.4 -16.6 0.0 0.0 -6.2 -6.0 0.0 0.0 -0.6 -0.6 
ไปช่วยราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
มาช่วยราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)     5 5     5 5     5 5     5 5 
ลูกจ้าง (ครูผู้สอน)     4 1     4 1     4 1     4 1 

 
 
 
 
 

แผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร
ครู 
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แผนกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563 – 2566 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ2563 ปีกำรศึกษำ2564 ปีกำรศึกษำ2565 ปีกำรศึกษำ2566 ปีกำรศึกษำ2567 

จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน 
ม.1 13 456 15 528 15 528 15 528 15 528 
ม.2 13 464 13 456 15 528 15 528 15 528 
ม.3 10 352 13 456 13 456 15 528 15 528 

รวมม.ต้น 36 1272 41 1440 43 1512 45 1584 45 1584 
ม.4 12 414 12 414 12 414 12 414 12 414 
ม.5 11 363 12 414 12 414 12 414 12 414 
ม.6 9 289 11 363 12 414 12 414 12 414 

รวมม.ปลำย 32 1066 35 1191 36 1242 36 1242 36 1242 
รวมทั้งหมด 68 2338 76 2631 79 2754 81 2826 81 2826 

 
 
 
 
 

 

แผนกำรรับนักเรียน 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพนระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 

1. นายจิรวิทย์  ปิติกุลสถิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. พระครูโสภณสุตาทร    ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
3. พระมหาอัญเชิญ   ธีรปัญโญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
4. นายปรีดา     แก้วอุดม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นายปรีชาพัฒน์   ขรรค์วิไลกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. นายสาโรจน์    อังคณาพิลาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7. นายพงศ์ศักดิ์  เครือแพทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. ผศ.อนุศักดิ์    ห้องเสงี่ยม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. นายสมนึก    จริตงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นายพิสิษฐ์    เพ็ชรประดับสกุล  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
11. นายเลิศชาย   ขวัญนิล   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
12. นายประภาส   แสงจันทร์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
13. ว่าที่ร้อยโทภาสกร   ศิริชูโชต ิ  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
14. นางวัลดี    หลักฐาน  ผู้แทนครู  กรรมการ 
15. นายมนตรี    พรผล   ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

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

ในพระรำชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 
1 นาย อมร ราชประดิษฐ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
2 นาย ปิยพงษ์ เกาะเหม รองประธาน 
3 นาย วิชาญ ไข่รอด รองประธาน 
4 น.ส. อนัญญา มาศทอง เลขานุการ 
5 น.ส. สโรชิน จันทร์อุดม เหรัญญิก 
6 น.ส. ยุพิน ไทยเจริญ ประชาสัมพันธ์ 
7 น.ส. จินดารันต์ ขุนเสือ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
8 พจ.อ. พรเลิศ ละเอียด นายทะเบียน 
9 น.ส. ณปภัช โชติผดุงพงศ์ ปฏิคม 
10 นาย นพรัตน์ คงแก้ว กรรมการ 
11 นาย ระวิ เกตตะพันธุ์ กรรมการ 
12 นาง เพลินจิต ทรัพย์มณี กรรมการ 
13 นาย บุญส่ง แซ่อ๋ิว กรรมการ 
14 นาย ประมวล ข้องรัก กรรมการ 
15 นาย ประสงค์ ยะกะวิน กรรมการ 
16 น.ส. ปาณิกา พูลเพิ่ม กรรมการ 
17 น.ส. วิธ ู ว่องแพร่วิทย์ กรรมการ 
18 นาย ชัยวัตร ์ คงปาน กรรมการ 
19 น.ส. พรทิพย์ ธนะนิมิต กรรมการ 
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3. ข้อมูลอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 
 
 
 

 อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียน 318 ล/38 เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม ใน
ปี พ.ศ. 2529 ต่อมาได้เป็นอาคารของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นอาคาร
เรียนหลังที่หนึ่ง   และปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  จึงได้อาคาร
เรียน 108 ล/41 และมีอาคารประกอบอื่นตามจ าแนกในตารางข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ประเภท แบบ 
ปีท่ี

สร้ำง 
กำรได้มำของ
งบประมำณ 

งบประมำณ 

1 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,
หรือ 318 ชื่ออ่ืนๆ 

2538 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

10,510,000.00 

2 อาคาร
อเนกประสงค์ 

โรงอาหาร - หอประชุม 
(กศ.),100/32, 

2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

2,830,000.00 

3 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2538 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

432,000.00 

4 บ้่านพักภารโรง อ่ืน อ่ืน 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

121,176.00 

5 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2538 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

180,000.00 

6 หอสมุด หอสมุด 2554 งบประมาณ
หน่วยงานอื่น 

7,120,000.00 

7 สนามกีฬา อ่ืน อ่ืน 2549 งบประมาณ
หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

8 ถังเก็บน้ า ฝ.33 2538 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

60,000.00 

9 รั้ว รั้วคอนกรีต 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

1,000,000.00 

10 ถนน ถนนลูกรัง 2538 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

- 

ข้อมูลอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 
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ที ่ ประเภท แบบ 
ปีท่ี

สร้ำง 
กำรได้มำของ
งบประมำณ 

งบประมำณ 

11 บ้านพัก
นักเรียน 

หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

14,500,000.00 

12 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 
ชื่ออ่ืนๆ 

2541 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

8,000,000.00 

13 อาคาร
อเนกประสงค์ 

อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 
101 ล./27,101ล/27(พิเศษ)  

2546 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

7,164,000.00 

14 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2538 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

432,000.00 

15 บ้่านพักภารโรง อ่ืน อ่ืน 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

121,176.00 

16 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2550 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

- 

17 สนามกีฬา อ่ืน อ่ืน 2549 งบประมาณ
หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

18 ถังเก็บน้ า ฝ.33 2539 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

61,000.00 

19 ถนน ถนนลาดยาง 2552 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

346,800.00 

20 บ้านพัก
นักเรียน 

หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

14,500,000.00 

21 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 
ปรัปปรุง 46,216 

2548 งบประมาณ
ต้นสังกัด+เงิน

สมทบ 

15,900,000.00 

22 อาคาร
อเนกประสงค์ 

อ่ืน อ่ืน(สร้างเอง) 2550 การบริจาค
หรือโรงเรียน

ท าเอง 

4,120,961.00 

23 บ้านพักครู บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 
หน่วย 
  

2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

2,415,600.00 
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ที ่ ประเภท แบบ 
ปีท่ี

สร้ำง 
กำรได้มำของ
งบประมำณ 

งบประมำณ 

24 บ้านพักภารโรง อ่ืน อ่ืน 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

121,176.00 

25 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2557 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

455,000.00 

26 สนามกีฬา อ่ืน อ่ืน 2549 งบประมาณ
หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

27 ถังเก็บน้ า หอส่งน้ า(ประปา ร.ร.) 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

830,478.00 

28 ถนน ถนนลาดยาง 2544 งบประมาณ
หน่วยงานอื่น 

1,539,000.00 

29 บ้านพัก
นักเรียน 

หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

14,500,000.00 

30 อาคาร
อเนกประสงค์ 

อ่ืนๆ(สร้างเอง) 2550 การบริจาค
หรือโรงเรียน

ท าเอง 

4,120,961.00 

31 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2557 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

575,000.00 

32 สนามกีฬา อ่ืนๆ 2549 งบประมาณ
หน่วยงานอื่น 

25,000.00 

33 ถังเก็บน้ า ถังน้ าใต้ดิน 2544 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

290,000.00 

34 ถนน ถนนคอนกรีต 2547 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

156,300.00 

35 บ้านพัก
นักเรียน 

หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

14,500,000.00 

36 อาคาร
อเนกประสงค์ 

อ่ืน อ่ืน(สร้างเอง) 2550 การบริจาค
หรือโรงเรียน

ท าเอง 
  

4,120,961.00 
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ที ่ ประเภท แบบ 
ปีท่ี

สร้ำง 
กำรได้มำของ
งบประมำณ 

งบประมำณ 

37 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2544 การบริจาค
หรือโรงเรียน

ท าเอง 

89,800.00 

38 ถังเก็บน้ า ถังน้ าใต้ดิน 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

237,400.00 

39 ถนน ถนนคอนกรีต 2547 การบริจาค
หรือโรงเรียน

ท าเอง 

220,800.00 

40 บ้านพัก
นักเรียน 

กรมอาชีวะ 2558 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

1,237,000.00 

41 อาคาร
อเนกประสงค์ 

อ่ืนๆ(สร้างเอง) 2550 การบริจาค
หรือโรงเรียน

ท าเอง 

4,120,961.00 

42 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2549 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

117,000.00 

43 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 2558 งบประมาณ
ต้นสังกัด  

1,357,000.00 

44 อาคาร
อเนกประสงค์ 

พิเศษ 2540 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

471,000.00 

45 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 
324 อ่ืนๆ 

2557 งบประมาณ
ต้นสังกัด+เงิน

สมทบ 

28,600,000.00 

46 อาคาร
อเนกประสงค์ 

อาคารโรงฝึกงาน 204/27 2560 งบประมาณ
ต้นสังกัด+เงิน

สมทบ 

7,150,000.00 
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4.  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
 
             โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่  3, 4, 6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา  มีการประเมินตามกลุ่มตัวชี้วัด  3  ด้าน  คือ  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามกลุ่มตัวบ่งชี้เป็นตาราง ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ผู้เรียนมีสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตที่ดี 

 

10.00 9.71 ดีมาก 

      ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรด าเนินการส่งเสริม
พัฒนาผู้ เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต ส านักงานสาธารณสุขภูเก็ต 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแหลมชัน 
และผู้ปกครองนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็น
ระบ บ  แ ล ะจั ด ท า ร าย งาน ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งานตามตั วชี้ วั ด ให้ ผู้ ที่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องทราบทุกระยะ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและ
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

 

10.00 9.57 ดีมาก 

       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีอยู่แล้ว แต่ควร
จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น 
และเผยแพร่ป ระชาสัม พันธ์ผลการ
ด าเนินงานให้องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนต่อไป พร้อมต่อ
ยอด น าพาผู้เรียนไปสู่การพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ 
และเรียนรู้อย่ำง

ต่อเนื่อง 
 

10.00 9.44 ดีมาก 

       ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศต่อไป ควรจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกให้ชัดเจน เพ่ือ
สะดวกในการน าผู้ เรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 
ผู้เรียนคิดเป็น ท ำ

เป็น 
 

10.00 9.78 ดีมาก 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดที่
ดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
แบบโครงงานครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และทุ ก ระดั บชั้ น เรียน  โดย
พิจารณาประเภทของโครงงานตาม
ลักษณะธรรมชาติวิชา และความสนใจ
ของผู้ เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของผู้เรียน 

 

20.00 10.43 พอใช้ 

       ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
และการงานอาชีพฯ โดยครูควรวิเคราะห์
ผลการสอบ O-NET/ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากปีการศึกษาที่ผ่านมา น าผลการ
วิเคราะห์มาจัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เส ริมอย่ าง เป็ น ระบ บ  โดยค านึ งถึ ง
ศักยภาพของผู้เรียน หรือจัดโครงการยก
พระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนทั้ง 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้
ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 
ประสิทธิผลของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

 

10.00 8.00 ดี 

1. ค รู ค ว ร จั ด เต รี ย ม แ ล ะ ใช้ สื่ อ ให้
เหมาะสมกับกิจกรรม มีการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
ห ล ากห ลาย  และวิ เค ราะห์ ผลการ
ประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

2. สถานศึกษาควรน าผลจากการพัฒนา
ครูในวิชาที่สอน หรือวิชาครูตามที่คุรุสภา
ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี) และ
น าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินและผลการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครู
ทุกคนทุกภาคการศึกษา ไปพัฒนาครูแต่
ละคนอย่างเป็นระบบ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 
ประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรจัดกำร
และกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

 

5.00 4.80 ดีมาก 

        สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุคณะกรรมการ 
เพ่ือช่วยในการแบ่งเบาภาระงาน ทั้งด้าน
กิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีรอบคอบและ
ปฏิบัติ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ มีการ
วางแผนและจัดให้มีปฏิทินหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาชัดเจน และ
ติดตามการปฏิบัติงาน ให้มีการประชุม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เป็นอย่าง
น้ อย  และรายงานผลการประชุ ม ให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่มีการประชุม เพ่ือพัฒนาสู่
ความ เป็ น เลิ ศของสถานศึ กษา และ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 
พัฒนำกำรของกำร
ประกันคุณภำพ

ภำยในโดย
สถำนศึกษำและต้น

สังกัด 
 

5.00 4.95 ดีมาก 

สถานศึกษาควรรักษาประสิทธิภาพของ
การประกันคุณภาพให้มรการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศต่อไป โดยมีการประชุม
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจ
และร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการให้ถือ
ว่าระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 8 
ขั้นตอน ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน 1 ปี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 
ผลกำรพัฒนำให้
บรรลุตำมปรัชญำ 
ปณิธำน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

        สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการ
พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาให้ยั่งยืน เพ่ือพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป โดย
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน “เน้นคุณธรรม น้อม
น า พ ร ะ ร า ช ด า ริ ” ซึ่ ง ค ว ร มี ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
เยาวชนในชุมชน ทั้งนี้ควรด าเนินการ
ภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 
ผลกำรพัฒนำตำม
จุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

        สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการ
พัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ให้ยั่งยืน เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ต่ อ ไป  โ ด ย พั ฒ น า
สถานศึ กษ าให้ มี เอกลั กษณ์ ต ามที่
สถานศึกษาก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน “งามพร้อม ทั้งกาย วาจา ใจ” 
และ เต รี ยมพ ร้อม เข้ าสู่ ป ระช าคม
อาเซียนต่อไป ทั้ งนี้ ควรด าเนินการ
ภายใน 1 ปี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 
ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบำทของ

สถำนศึกษำ 
 

5.00 5.00 ดีมาก 

สถานศึกษาควรธ ารงรักษาโครงการการ
รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และโครงการลดโลกร้อนด้วยวิถี
พอเพียง อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหายา
เสพติดในชุมชนรอบสถานศึกษา และ
ลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ควร
ด าเนินการภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 
ผลกำรส่งเสริม

พัฒนำสถำนศึกษำ
เพื่อยกระดับ

มำตรฐำน รักษำ
มำตรฐำน และ

พัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรปฏิรูป

กำรศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมาก 

 สถานศึกษาควรผดุงรักษามาตรฐาน สู่
มาตรฐานสากลในอนาคต โดยมีการ
ด าเนินงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ให้สอดคล้องตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสร้างระบบ
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษายิ่งขึ้น ทั้งนี้ควร
ด าเนินการภายใน 1 ปี 

คะแนนรวม 100.00 86.68 ดี  
 
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ       รับรอง         ไม่รับรอง 
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วิเครำะห์สถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน 
 

ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 
จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  
        ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสงู สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่
ก่อให้เกิดอันตรายสิ่งมอมเมา เกม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และห่างไกลยาเสพติด ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 
มีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
สถานศึกษาได้จัดหาสื่อเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้ทุก
ที่ภายในสถานศึกษามี 
        กิจกรรม ICT ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้
ใช้การสืบค้นและพิมพ์งานได้ตามท่ีก าหนด ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิดและปฏิบัติงานเพื่อสังคม
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ To Be Number 
One โดยเฉพาะศูนย์เพ่ือนวัยรุ่น ซึ่งผู้เรียนร่วมคิด
แก้ปัญหาในลักษณะเพ่ือนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในด้าน “เน้นคุณธรรม 
น้อมน าพระราชด าริ” และบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาใน
ด้าน “งามพร้อม ทั้งกาย วาจา ใจ” ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและองค์กรภายนอก โดยมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์มากมาย 
 
 
 
 

ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับ
ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
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ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 
จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

        สถานศึกษาก าหนดโครงการพิเศษ2 โครงการ 
คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนรอบสถานศึกษา
ที่เป็นชุมชนแออัด มีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด 
และโครงการลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ปลูกต้นไม้และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายใน
สถานศึกษา บ้านและชุมชนในเขตที่ตนเองอาศัยอยู่ 
จากการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่าง
ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งสองโครงการ ในการ
เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและ
องค์กรภายนอก ในด้านการรณรงค์ป้องกันปัญหายา
เสพติด ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย และการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลดมลพิษและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ
รับรอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาทั้งใน
และต่างจังหวัด        
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ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 
จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
       ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ใช้ระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการน าระบบและ
วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กับการ
สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
(demand side) โดยสถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการและการ
ตัดสินใจ พัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสถานศึกษามี
แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ตามกลุ่ ม รักษ า
มาตรฐาน ที่ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
       ไม่มี 
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ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 
จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนำ (W) 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
 
       ไม่มี 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
       ครูบางท่านไม่ ได้จัดเตรียมและใช้สื่ อให้
เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่ได้ประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และขาดการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
        สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินจาก
การที่ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน การประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การประเมินแบบวัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่
ละคนอย่างเป็นระบบ 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
       สถานศึกษาได้รับการประเมินจากต้นสังกัด มี
คะแนนระดับดีมาก มีระบบการประกันคุณภาพครบ
ทั้ง 8 ขั้นตอน และมีผลการด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีพัฒนาการ
และสอดคล้องกับรายงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
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ปัจจัยภำยนอกสถำนศึกษำ 
โอกำส (O) อุปสรรค (T) 

            สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความ
เจริญเติบโตทางงด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และ
ด้ านสั งคม  มีนั กการเมื อ งท้ องถิ่ น ที่ มี ความรู้ 
ความสามารถ พร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการศึกษาของ
บุตรหลาน สนับสนุนด้านการศึกษา มีความเข้มแข็ง 
เป็นปึกเป็นแผ่น และยั่งยืน ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง 
และครู มูลนิธิ ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งทางด้านความคิด การ
ร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และการระดม
ทรัพยากรช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
จัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

       เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตของจังหวัดท าให้
กลุ่มคนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค เดินทางเข้า
มาประกอบอาชีพ และมีความต้องการน าบุตร
หลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
จั งหวัด  สภาพแวดล้ อมของสถานศึ กษ าจึ ง
กลายเป็นสังคมเมือง ที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี แต่ใน
ขณะเดียวกัน ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เกิดปัญหาสังคมมากมาย เช่น ปัญหาการจราจร 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาครอบครัว อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด และปัญหาวัฒนธรรมที่อ่อนแอลง 
ท าให้ผู้เรียนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ได้แก่ มาโรงเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียน ไม่ตั้งใจ
เรียน ฝ่าฝืนระเบียบวินัย ไม่ เข้าร่วมกิจกรรม 
ท าลายทรัพย์สินของสถานศึกษา เป็นต้น 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 ระดบัโรงเรียน ,ระดับจงัหวัด ,ระดบัเขตพื้นที่ , ระดบัภำค ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระรำชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที ่ ระดับภำค ระดับประเทศ 

2561 2562 เพิ่ม/ลด 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 61.15 60.63 -0.52 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 32.57 38.41 5.84 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 35.83 32.10 -3.73 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 39.61 31.74 -7.87 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 42.29 40.72 -1.57 36.63 35.30 -1.33 37.50 36.30 -1.21 
 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 ระดบัโรงเรียน ,ระดับจงัหวัด ,ระดบัเขตพื้นที่ , ระดบัภำค ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระรำชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที ่ ระดับภำค ระดับประเทศ 

2561 2562 เพิ่ม/ลด 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 45.14 40.00 -5.14 47.31 42.21 -5.10 
สังคมศึกษา 36.21 37.07 0.86 36.72 37.77 1.05 36.32 37.46 1.14 34.06 34.75 0.69 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 29.26 27.04 -2.22 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 28.53 23.47 -5.06 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 29.29 28.21 -1.08 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 33.26 30.69 -2.56 35.02 32.34 -2.68 

 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ(O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561-2562 
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ส่วนที่  2  
การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพโรงเรียน 

 
โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและภานนอก
โรงเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholders) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ทั้งทางบวก
และทางลบต่อแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน จึงจ าเป็นที่โรงเรียนต้องมีหลักเกณฑ์ และแนวทาง  
การด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอด (Survive) และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของโรงเรียน 
  โดยได้สรุปเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียนหลายประการโดยใช้ 
TOWS Matrix ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
 

จุดแข็ง   ( Strengths : S ) 
1. หลักสูตรสถานศึกษาและมีสาระเพ่ิมเติม

อย่างหลากหลายตามความต้องการของ
นักเรียน 

2. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

3. มีการสนั บสนุน ระดมทรัพยากรและ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

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

5. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียน
การสอนที่ ดีและมีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่นักเรียน ชุมชน และองค์กร
ภายนอก 

6. ผู้บ ริห ารระดับสู งและระดับกลาง ใช้
รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมะสมในการ
บริหารงาน 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1. โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนขาด

การทบทวนและด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
2. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
3. การบริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่ไม่ตรง

ความต้องการของครูและนักเรียน 
4. การใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้าน

การเรียนการสอนไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
และไม่เต็มศักยภาพ 

5. การนิ เทศติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
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 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและ

เอกชน โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ชุมชนและหน่ วยงานท้ องถิ่ น ร่ วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. ชุมชนและหน่วยงานมีการให้บริการแหล่ง
เรี ย น รู้  น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เท ค โน โล ยี
หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้จึงเอ้ือประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

5. อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น เห็ น
ความส าคัญของการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ ยวของจังหวัด
สนั บ ส นุ น ก าร พั ฒ น าศั ก ยภ าพ ด้ าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 2 

7. นโยบายด้านการพัฒนาครูของ สพฐ. มี
ความชัดเจนและครูพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 

อุปสรรค ( Threats : T ) 
1. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีท าให้นักเรียนบางส่วนใช้สื่อ
เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 

3. ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง 
4. การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน 
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ค าอธิบายสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร 
1. กลยุทธ์ SO 

− โรงเรียนเป็นผู้น าทางการศึกษา 

− โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

− โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมชมรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

− สนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้จัดท าสื่อประกอบการสอน รวมถึงการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การ
ดึงข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต การดูสารคดี วีดิทัศน์ การปฏิบัติจริง ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานที่ 

− โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย แหล่ง
การเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าที่เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถรองรับ
จ านวนนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

− ส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีการจัดอบรมเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่องและมี
การศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารการจัดการโรงเรียนในทุก
ด้าน 

− โรงเรียนสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนรอบด้าน อย่างสม่ าเสมอ 

2. กลยุทธ์ WO 

− กระตุ้นให้ครผูลิตสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการและ
ความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

− พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความสามารถในการคัดสรร เลือกสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย 

3. กลยุทธ์ ST 

− ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพัฒนาครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

− สร้างความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

4. กลยุทธ์ WT 

− สร้างเครือข่ายกระบวนการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน 

− ให้ความรู้ครู ผู้ปกครอง ด้านการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
การพัฒนาสถานศึกษาโดยน ารูปแบบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร DALIS MODEL ในการ

ขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในระดับภูมิภาค และยกระดับประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐาน THAILAND 
QUALITY AWARD โดยเน้นพัฒนาครูให้ทันสมัย น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
และสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้วยเครือข่าย ชมรม สมาคมและองค์กรต่าง ๆ สู่ความส าเร็จและยั่งยืน ด้วยวง
พัฒนา OKRs ในระดับองค์กร ทีมและบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าประสงค์
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 
 
 

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

 
 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นองค์กรแห่งความสุข  มุ่งสืบสานงานพระราชด าริ สู่ความเป็นเลิศเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 
 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติและมาตรฐานสากล  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์คนดีศรีนครินทร์ สามารถด ารงอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาครูในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย  ส่งเสริมและสนับสนุน  

ให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียน ครู และบุคลากรร่วมสืบสานงานพระราชด าริสู่การด ารงชีพ  

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง  

มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย ปลอดภัย เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการแก่ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

พันธกิจของโรงเรียน 
 

ค่านิยมของโรงเรียน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

41



 
 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะคนดีศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
2. ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองตามหลักสูตรและมีทักษะชีวิตให้

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก  
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ  

ในระดับประเทศและระดับโลก  
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ๆ ตามศักยภาพของตนเอง  
5. ครูและบุคลากรเป็นผู้น าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมืออาชีพ  
6. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและกระบวนการวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 
7. ครูมีสวัสดิการ สวัสดิภาพ และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
8. ผู้เรียน ครู และบุคลากรเป็นแบบอย่างในการน้อมน าแนวคิดของงานพระราชด าริสู่การด ารงชีพด้วย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
9. โรงเรียนเป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล  
10. มีหลักสูตรที่ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกตรงตามความต้องการของชุมชน  
11. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ ทันสมัย ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
12. โรงเรียนให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
13. โรงเรียนเป็นผู้น าในการให้บริการทางด้านวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
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1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกตรงตามความ

ต้องการของชุมชน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะคนดีศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารได้ตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะในการออกแบบผลงาน

และนวัตกรรม (STEMA) 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และมาตรฐานสากล 
7. เสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนด ารงอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 3R8C สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
9. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
10. พัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสร้างนวัตกรรมด้วย

กระบวนการวิจัย 
11. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพครู 
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรน้อมน าแนวคิดของงานพระราชด าริมาปฏิบัติบูรณาการกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
13. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
14. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีสภาพเหมาะสม

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
15. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
16. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์โลก 
17. ประเมินผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล 
18. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่างๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ 
19. ส่่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางด้านวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ 
 

จุดเน้นของโรงเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครู พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 
 
 
 
 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยและเป็นสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์คนดีศรีนครินทร์  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์  
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศในระดับประเทศและ

ต่างประเทศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ห้องเรียนพิเศษ) 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติและมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ มีสวัสดิการ สวัสดิภาพ และด ารงอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรร่วมสืบสานงานพระราชด าริสู่การด ารงชีพด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย ปลอดภัย เพียงพอ และ

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
9. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการแก่ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

แผนงานหลัก 
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โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการที่ 2 โครงการมุกดีศรีนครินทร์  
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
โครงการที่ 4 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    
โครงการที่ 5 โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ    
โครงการที่ 6 โครงการพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน    
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างมีความสุข  
โครงการที่ 9 โครงการสนองพระราชด าริสู่การปฏิบัติ  
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย  
โครงการที่ 12 โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน  

โครงการหลัก 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



 
 

การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานหลักของสถานศึกษา 

ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงานหลัก จุดเน้น โครงการ 

ใฝ่คุณภาพ 1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ทันสมัย ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
ชาติและมาตรฐานสากล มี
คุณธรรม จริยธรรม มีอัต
ลักษณ์คนดีศรีนครินทร์ 
สามารถด ารงอยู่ในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข 

10. มีหลักสูตรท่ีทันสมัย
พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลกตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

1. พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยและ
สากล 

1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ทันสมัย
และเป็นสากล 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลกตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

1.โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานหลักของโรงเรียน 
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การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานหลักของสถานศึกษา 

ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงานหลัก จุดเน้น โครงการ 

เป็นคนดีของ
ย่า 

1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ทันสมัย ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
ชาติและมาตรฐานสากล มี
คุณธรรม จริยธรรม มีอัต
ลักษณ์คนดีศรีนครินทร์ 
สามารถด ารงอยู่ในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
และมีคุณลักษณะคนดีศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

2. พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนสู่
ทักษะศตวรรษท่ี 
21 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และอัตลักษณ์คนดีศรี
นครินทร์  

1.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต่อตนเเอง สังคม 
ประเทศชาติและสังคมโลก 
2.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะคนดีศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.โครงการมุกดีศรี
นครินทร์ 
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การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานหลักของสถานศึกษา 

ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงานหลัก จุดเน้น โครงการ 

มุ่งเรียนรู ้ 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและระดับ
โลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

2. พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนสู่
ทักษะศตวรรษท่ี 
21 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้
แสดงศักยภาพของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์  

1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
มีทักษะด้านภาษาและการ
ส่ือสารได้ตาม
มาตรฐานสากล 
2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศิลปะในการออกแบบ
ผลงานและนวัตกรรม 
(STEMA) 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศ 
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การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานหลักของสถานศึกษา 

ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงานหลัก จุดเน้น โครงการ 

มุ่งเรียนรู ้ 2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรู้ตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง
ตามหลักสูตรและมีทักษะ
ชีวิตให้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลก  

2. พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนสู่
ทักษะศตวรรษท่ี 
21  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้
แสดงศักยภาพของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
(ต่อ1) 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้เทียบเคียง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานสากล 
2.เสริมสร้างทักษะชีวิตให้
ผู้เรียนด ารงอยู่ในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โ1.ครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  
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ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงานหลัก จุดเน้น โครงการ 

มุ่งเรียนรู ้ 2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและระดับ
โลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
  

2. พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนสู่
ทักษะศตวรรษท่ี 
 21 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (ห้องเรียน
พิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
  

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
3R8C สร้างส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และน าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ 

1.โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี                 
2.โครงการพิเศษ
ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ 3.
โครงการพ้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
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มุ่งเรียนรู ้ 2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและระดับ
โลก  
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

2. พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนสู่
ทักษะศตวรรษท่ี 
21 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (ห้องเรียน
พิเศษ)  
 
 
 
 
 
 
 
  

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
3R8C สร้างส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และน าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ 

1.โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี                 
2.โครงการพิเศษ
ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ 3.
โครงการพ้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
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มุ่งเรียนรู ้ 2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรู้ตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง
ตามหลักสูตรและมีทักษะ
ชีวิตให้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลก 

2. พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนสู่
ทักษะศตวรรษท่ี 
21 

5.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ของชาติและ
มาตรฐานสากล 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้เทียบเคียง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานสากล 
2.เสริมสร้างทักษะชีวิตให้
ผู้เรียนด ารงอยู่ในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข 
 
 
  

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน 
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คิดสร้างสรรค์ 3. พัฒนาครูในการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมด้วย
กระบวนการวิจัย ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ 
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และ
ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

5.ครูและบุคลากรเป็น
ผู้น าและยอมรับการ
เปล่ียนแปลงสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
6. ครูออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
นวัตกรรมและ
กระบวนการวิจัยเพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
7. ครูมีสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และด ารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

3. พัฒนา
สมรรถนะครู 
พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 

6. ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความก้าวหน้า
ด้านวิชาชีพ มี
สวัสดิการ สวัสดิภาพ 
และด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
2.พัฒนาครูให้มีทักษะการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยและสร้างนวัตกรรม
ด้วยกระบวนการวิจัย 
3.1.ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาชีพครู 
 
 
  

1.โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าอย่างมี
ความสุข 
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สืบสานงาน
พระราชด าริ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียน ครู และบุคลากรร่วม
สืบสานงานพระราชด าริสู่การ
ด ารงชีพ ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรเป็นแบบอย่าง
ในการน้อมน าแนวคิด
ของงานพระราชด าริสู่
การด ารงชีพด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. สืบสานงาน
พระราชด าริ 

7.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรร่วมสืบ
สานงานพระราชด าริสู่
การด ารงชีพด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรน้อมน าแนวคิดของ
งานพระราชด าริมาปฏิบัติ
บูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการสนอง
พระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติ 
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ใฝ่คุณภาพ 5. ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้ทันสมัย
รองรับการเปล่ียนแปลง มี
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย ปลอดภัย 
เพียงพอ และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

11. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเพียงพอ ทันสมัย 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

5. พัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

8. พัฒนา ปรับปรุง 
และซ่อมแซม 
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย 
ปลอดภัย เพียงพอ 
และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้  

1. พัฒนา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้่ 
2. พัฒนา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ให้มีสภาพ
เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
3. พัฒนา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซม สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 
 
  

1. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 
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ใฝ่คุณภาพ 5. ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้ทันสมัย
รองรับการเปล่ียนแปลง มี
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย ปลอดภัย 
เพียงพอ และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

9. โรงเรียนเป็นผู้น าด้าน
การบริหารจัดการท่ีได้
มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล 

5. พัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

9. ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้ทันสมัยทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลก 
2. ประเมินผู้เรียนให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานชาติ
และมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย 
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การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานหลักของสถานศึกษา 

ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงานหลัก จุดเน้น โครงการ 

พร้อม
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

6. ส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้บริการแก่ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท้ังในและต่างประเทศ 

12. โรงเรียนให้ความ
ร่วมมือและเปิดโอกาสให้
ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานต่างๆ 
ท้ังในและต่างประเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
13. โรงเรียนเป็นผู้น าใน
การให้บริการทางด้าน
วิชาการและอาคาร
สถานท่ีแก่ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ 
 
 
 
  

6. เสริมสร้างภาคี
เครือขา่ยให้ยั่งยืน 

10. ส่งเสริม สนับสนุน 
และให้บริการแก่ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาท้ังใน
และต่างประเทศ  

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนกับ
ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ในและต่างประเทศ 
2.ส่่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการทางด้านวิชาการ
และอาคารสถานท่ีแก่ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ 

1.โครงการเสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 
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ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

ด ารงชีวิตด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นคนดีของย่า มุ่งเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ สืบสานงานพระราชด าริ ใฝ่คุณภาพ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย

พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี

จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

บริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ทันสมัย

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
สู่ทักษะศตวรรษที่ 21



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4     
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสากล 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ทันสมยั
และเป็นสากล 

10. มีหลักสูตรที่ทันสมยั
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง
ของสถานการณโ์ลกตรง
ตามความต้องการของ
ชุมชน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสตูรที่ทันสมัยพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลกตรงตามความต้องการของ
ชุมชน 

1. ร้อยละของโรงเรียนมี
การด าเนินงานพัฒนา
หลักสตูรที่ทันสมัยพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลกตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

80 82 84 86 88 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และอัตลักษณ์คนดีศรี
นครินทร์  

1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
และมีคณุลักษณะคนดีศรี
นครินทร์ ภูเกต็ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน มผีล
การประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

85 86 87 88 89 

    2. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวาม
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
มีความกตญัญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปญัญา
ไทย 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี
ความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ 
และสบืทอดภูมิปญัญา
ไทย  

85 90 92 94 96 

    3. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

1. ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันส าคญั
ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
  

85 90 92 94 96 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และอัตลักษณ์คนดีศรี
นครินทร์ (ต่อ) 

1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
และมีคณุลักษณะคนดีศรี
นครินทร์ ภูเกต็ (ต่อ) 

4. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 

1. ร้อยละของผู้เรียน เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน 

85 90 92 94 96 

    5. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ร่วม
โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียน เข้า
ร่วมโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม 

85 90 92 94 96 

    6. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลการเรียน
ในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง   ผ่าน
เกณฑต์ามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน มผีล
การเรยีนในรายวิชาหน้าท่ี
พลเมือง ผ่านเกณฑต์ามที่
สถานศึกษาก าหนด 

75 80 82 84 86 

    7. เพื่อให้ผู้เรียนมีน  าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กาย ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

1. ร้อยละของผูเ้รยีน มี
น  าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกาย ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

85 90 92 94 96 

    8. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจผู้อื่น 
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
เข้าใจผู้อื่น แสดงออก
อย่างเหมาะสม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข  

85 90 92 94 96 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลศิ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และ
ศิลปะ ในระดับประเทศ
และระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปญัหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ  ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี
ทักษะในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

75 78 80 82 84 

    2.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาคณติศาสตร์ 
(การคิดค านวณ) 

1. ร้อยละของผู้เรียน มีผล
การเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
คณิตศาสตร์ (การคิดค านวณ) 

70 75 77 80 85 

    3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ 
สรุปคณุค่า แนวคิด แสดงความ
คิดเห็น โต้แย้ง จากเรื่องที่อ่าน 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความสมเหตุสมผล ความ
น่าเช่ือถือ สรุปคุณค่า 
แนวคิด แสดงความคิดเห็น 
โต้แย้ง จากเรื่องทีอ่่าน 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

75 77 80 85 90 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลศิ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และ
ศิลปะ ในระดับประเทศ
และระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปญัหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ  ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 

4. เพื่อให้ผู้เรียนจดัท าโครงงาน
และผา่นเกณฑ์การประเมิน 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.  ร้อยละของผู้เรียน 
จัดท าโครงงานและผา่น
เกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

78 80 85 87 90 

    5. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลการเรียน
ในสาระเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

1.  ร้อยละของผู้เรียน มีผล
การเรียนในสาระเทคโนโลยี
และ สารสนเทศ ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

95 98 100 100 100 

    6. เพื่อให้ผูเ้รยีนทีส่่งผลงานการเขยีน
รายงานเชิง วิชาการ/บทความและ
ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพรใ่นเอกสารสื่อ
ออนไลนท์างวิชาการที่จดัโดยโรงเรยีน 
หรือเขตพื นที่การศกึษาหรอื
หน่วยงานภายนอก 

1.  ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลงานท่ีเป็นผลงาน/
นวัตกรรมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ได้จากการ
ออกแบบ การประดิษฐ์
และสร้างสรรค ์

75 80 85 90 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลศิ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และ
ศิลปะ ในระดับประเทศ
และระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปญัหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ  ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 

7.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IndependentStudy) และ
สามารถสรา้งนวัตกรรมได้ด้วย
ตนเอง 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ส่งผลงานการเขียน
รายงานเชิง วิชาการ/
บทความและไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
สื่อออนไลน์ทางวิชาการที่
จัดโดยโรงเรียน หรือเขต
พื นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอก 

40 50 55 60 65 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามความสนใจและ
ความถนัดของตนเองตาม
หลักสตูรและมีทักษะชีวิต
ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  

1. เพื่อให้ครูมีการจดัการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบ Active learning 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคดิ และปฏิบัตจิริง 
โดยเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของครู มีการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรปูแบบ 
Active learning ซึ่งเป็น
การจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
กระบวนการคดิ และ
ปฏิบัติจริง โดยเป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
  

85 90 95 100 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามความสนใจและ
ความถนัดของตนเองตาม
หลักสตูรและมีทักษะชีวิต
ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก (ต่อ) 

2. เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีส่ามารถน าไปปฏิบัตไิด้
จริง 

1. ร้อยละของครู มี
แผนการจดัการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้
จริง 

85 90 95 100 100 

    

3.  เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการ
น าเสนอโครงงานในกิจกรรม
เปิดบ้านศรีนครินทร์ (Open 
House) 

1. ร้อยละของผู้เรียน ผา่น
การน าเสนอโครงงานใน
กิจกรรมเปิดบ้านศรี
นครินทร์ (Open House) 

78 80 85 90 100 

    

4. เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ทีเ่อื อต่อการเรียนรู ้

1. ร้อยละของครู   มีการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ทีเ่อื อต่อการเรียนรู ้

78 80 85 90 100 

    5. เพื่อให้ครูมีการใช้แหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1. ร้อยละของครู  มีการ
ใช้แหล่งเรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้
  

55 60 65 70 75 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามความสนใจและ
ความถนัดของตนเองตาม
หลักสตูรและมีทักษะชีวิต
ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก (ต่อ) 

6. เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์พื่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอ 

1. จ านวนห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างเพียงพอ 

3 4 4 6 6 

    

7. เพื่อให้ครูช่วยเหลือนักเรียน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน เพื่อดูแลนักเรยีนด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านพฤติกรรม ด้าน
วิชาการ ทุนปัจจัยพื นฐาน เป็น
ต้น 

1. ร้อยละของครู  
ช่วยเหลือนักเรยีน ตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน เพื่อดูแลนักเรยีน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
พฤติกรรม  ด้านวิชาการ 
ทุนปัจจัยพื นฐาน เป็นต้น 

95 100 100 100 100 

    

8. เพือ่ให้ผู้เรียนเขา้ร่วมกิจกรร
รมที่แสดงความรักต่อครู เช่น 
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรม
สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น 

1. ร้อยละของผู้เรียน เข้า
ร่วมกิจกรรรมที่แสดง
ความรักต่อครู เช่น 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมสมเด็จย่าแม่ฟ้า
หลวง เป็นต้น  

78 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามความสนใจและ
ความถนัดของตนเองตาม
หลักสตูรและมีทักษะชีวิต
ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก (ต่อ) 

9.  เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีองค์ประกอบของการ
วัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือ
ที่ใช้ และเกณฑ์การตัดสินการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของครู มี
แผนการจดัการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบของการวัด
ประเมิน วิธีการวัด 
เครื่องมือท่ีใช้ และเกณฑ์
การตัดสินการประเมิน 

78 80 85 90 95 

    

10. เพื่อให้ครูมีเครื่องมือวัดและ
วิธีการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตรงตามตัวชี วัด 

1. ร้อยละของครู มี
เครื่องมือวัดและวิธีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตรงตามตัวชี วัด 

78 80 85 90 95 

    

11. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ตรงตาม
ตัวชี วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
ได้รับการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ตรงตาม
ตัวชี วัด 
 
 
  

85 90 95 100 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามความสนใจและ
ความถนัดของตนเองตาม
หลักสตูรและมีทักษะชีวิต
ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก (ต่อ) 

12. เพื่อให้ครูมีการบันทึกหลัง
สอนเพื่อสรุปผลการจดัการ
เรียนรู้ ระบุจดุเด่นจุดด้อยของ
นักเรียนเพื่อหาวิธีการซ่อมเสรมิ
ผู้เรยีน 

1. ร้อยละของครู  มีการ
บันทึกหลังสอนเพื่อ
สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
ระบุจุดเด่นจดุด้อยของ
นักเรียนเพื่อหาวิธีการ
ซ่อมเสริมผู้เรยีน 

85 90 95 100 100 

    

13. เพื่อให้ครูจัดท าเอกสารการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

1. ร้อยละของครู จัดท า
เอกสารการพัฒนาผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบ 

85 90 95 100 100 

    

14. เพื่อให้ครูมีการแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์ 
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. ร้อยละของครู มีการ
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ์ ภายในกลุม่
สาระการเรียนรู ้

85 90 95 100 100 

    

15. เพื่อให้ครูมีการแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณภ์ายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และ ประสบการณ ์

1. ร้อยละของครู มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ภายใน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยมี
ผู้เช่ียวชาญร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และ ประสบการณ์ 

65 70 75 80 85 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามความสนใจและ
ความถนัดของตนเองตาม
หลักสตูรและมีทักษะชีวิต
ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก (ต่อ) 

16. เพื่อให้ครูบันทึกข้อมูลการ
แลกเปลีย่นความรู้และ 
ประสบการณ์ลงใน logbook 
ตามเอกสารที่โรงเรียนก าหนด  
และมีข้อมลูป้อนกลับของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ร้อยละของครู บันทึก
ข้อมูลการแลกเปลี่ยน
ความรู้และ ประสบการณ์
ลงใน logbook ตาม
เอกสารที่โรงเรยีนก าหนด  
และมีข้อมลูป้อนกลับของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

55 60 65 70 75 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางดา้น
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลศิ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และ
ศิลปะ ในระดับประเทศ
และระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปญัหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ  ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
  

1. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ตามหลักสูตร ที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ตาม
หลักสตูร ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

78 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศทางดา้น
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  (ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลศิ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และ
ศิลปะ ในระดับประเทศ
และระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และแก้ปญัหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ  ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

2. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน มีทักษะในการอ่าน 
เขียน และการสื่อสารภาษาจีน
ได้ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
มีทักษะในการอ่าน เขียน 
และการสื่อสารภาษาจีน
ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาก าหนด อยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ม 

78 80 85 90 95 

    3. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรียน
EP/MEP มีทักษะในการอ่าน 
เขียน และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาก าหนดและได้
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผูเ้รยีนห้องเรียน
EP/MEP ที่เรียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเปน็สื่อมีทักษะใน
การอ่าน เขียน และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดต้ามหลักสูตรที่
สถานศึกษาก าหนดและได้
มาตรฐานสากล เมือ่จบชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไดร้ะดบั B1 
จบชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้
ระดับ B2 

65 70 75 80 85 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

4. เพือ่ให้ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหค์ิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใช้เหตผุล
ประกอบการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได ้

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล ความ
น่าเชื่อถือ สรุปคุณคา่ 
แนวคิด แสดงความ
คิดเห็น โต้แย้ง จากเรื่องที่
อ่าน ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

75 80 85 90 95 

    5. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีนผ่านการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ผ่าน
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

75 80 85 90 95 

    6. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรียน
EP/MEP ผ่านการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผูเ้รยีนห้องเรียน
EP/MEP  ที่เรียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเปน็สื่อผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์
ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด อยู่
ในระดบัดเียีย่ม 

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 
  

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 
  

7. เพื่อให้ผู้เรียนในโครงการ
วิทยาศาสตร์ฯ ได้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การท าโครงการที่ถูกต้องหลัก
วิชาการ การน าเสนอโครงงาน
ต่อสาธารณชน 

1. ร้อยละของผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การท า
โครงการที่ถูกต้องหลัก
วิชาการ การน าเสนอ
โครงงานต่อสาธารณชน 

90 95 100 100 100 

8. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีนมีความรู้และทักษะพื น
บานในการสรา้งนวัตกรรม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน มี
ความรู้และทักษะพื นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

75 80 85 90 95 

    9. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรียน
EP/MEP มีความรู้และทักษะ
พื นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
น าไปใช้และเผยแพร่ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนEP/MEP  มี
ความรู้และทักษะพื นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม 
น าไปใช้และเผยแพร่ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด อยู่ใน
ระดับดี 

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

10. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มผีลการ
เรียนในสาระเทคโนโลยี
และ สารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

95 98 100 100 100 

    11. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษภาษาจีนมีความสามารถ
จากการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต็ สรุปความรูไ้ดด้้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
มีความสามารถจากการ
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต็ สรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง และอ้างองิ
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่
สถานศึกษาก าหนด อยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ม  

95 98 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

12. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การสื่อสารการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้าน
การเรยีนรู้การสื่อสารการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์
และมีคณุธรรม 

75 80 85 90 95 

    13. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
EP/MEP มีความสามารถจาก
การสืบค้นข้อมลูจาก
อินเตอร์เนต็ สรุปความรูไ้ดด้้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนEP/MEP มี
ความสามารถจากการ
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต็ สรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่
สถานศึกษาก าหนด อยู่ใน
ระดับด ี 

95 98 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

14. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มผีลการ
เรียนใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

75 80 85 90 95 

      2. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มผีลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ในระดับชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

75 80 85 90 95 

    15. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษภาษาจีนมผีลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
มีผลการเรียนผา่นเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  

60 70 75 80 85 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

16. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษภาษาจีนผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัด
ระดับความรูภ้าษาจีน 

60 70 75 80 85 

    17. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
EP/MEP มีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนEP/MEP มผีล
การเรยีนผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

75 80 85 90 95 

    18. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
EP/MEP ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบวัดระดับความรูC้EFR 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนEP/MEP ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวดั
ระดับความรูภ้าษาอังกฤษ 
(CEFR) 
 
  

60 70 75 80 85 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 
  

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 
  

19. เพื่อให้ผู้เรียนในโครงการ
วิทยาศาสตร์ฯ ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและฝึก
ทักษะการใช้เครื่องมือและการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการทั งใน
และนอกโรงเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ มี
ความรู้ ทักษะพื นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

75 80 85 90 95 

  2. ร้อยละของผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ   
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและฝึกทักษะ
การใช้เครื่องมือและการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ
ทั งในและนอกโรงเรียน 

90 95 98 100 100 

    20. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษภาษาจีนมีความรู้ ทักษะ
พื นฐาน และเจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
มีความรู้ ทักษะพื นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 
 
  

85 90 95 100 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 
  

3. ผู้เรียนมีความเป็นเลศิ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 
  

21. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
EP/MEP มีความรู้ ทักษะ
พื นฐาน และเจตคติที่ด ี

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนEP/MEP  มี
ความรู้ ทักษะพื นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

85 90 95 100 100 

22. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ  ผ่านเกณฑ์
ประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

85 90 95 100 100 

    23. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักและความภมูิใจ
ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและความภูมิใจ
ประเพณี วัฒนธรรมใน
ท้องถิน่ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
  

85 90 95 100 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 
  

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 
  

24. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษเข้าร่วมกิจกรรม วัน
ส าคัญต่าง ๆ และผ่านเกณฑ์
การประเมินในรายวิชาหน้าท่ี
พลเมืองตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญของไทยและของจีน 

100 100 100 100 100 

  2. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

100 100 100 100 100 

      3. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม 

100 100 100 100 100 

      4. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มผีลการ
เรียนในรายวิชาหน้าท่ี
พลเมือง ผ่านเกณฑต์ามที่
สถานศึกษาก าหนด 
  

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

25. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษมีน  าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มีน  าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

85 90 95 100 100 

    26. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษเข้าใจผู้อื่น แสดงออก
อย่างเหมาะสม และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ เข้าใจ
ผู้อื่น แสดงออกอย่าง
เหมาะสม และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
  

85 90 95 100 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

1. เพื่อให้โครงการสามภาษามี
ระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย
และมีคณุภาพ 

1. จ านวครั งท่ี
คณะกรรมการบรหิาร
โครงการสามภาษาร่วม
ประชุมต่อภาคเรียน 

2 2 3 4 4 

      2. ร้อยละของโครงการ
สามภาษามีระบบการ
นิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษา 
 
  

85 90 95 100 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียน
ในโครงการวิทยาศาสตร์ฯให้มี
การประเมินหลักสตูรและ
จัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนในโครงการ
วิทยาศาสตร์ฯ มีการ
ประเมินหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 100 

    3. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดัท า
หลักสตูรและจดัการเรียนรู้
ภาษาจีน โดยเน้นให้ผูเ้รียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนมี
ความคิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วยแนวคดิใหม่ๆ  
ตามศักยภาพของตนเอง 

1. ร้อยละของโรงเรียนมี
การจัดท าหลักสตูรและ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีน 
โดยเน้นใหผู้้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนมี
ความคิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วยแนวคดิ
ใหม่ๆ ตามศักยภาพของ
ตนเอง 
 
  

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียน
ห้องเรียนEP/MEP ให้มีการ
ประเมินหลักสูตรและจัดการ
เรียนรูเ้ป็นไปตามหลักสตูร
ห้องเรียนEP/MEP 

1. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนห้องเรยีน
EP/MEP มีการประเมิน
หลักสตูรและจดัการ
เรียนรูเ้ป็นไปตาม
หลักสตูรห้องเรียน
EP/MEP 

100 100 100 100 100 

    5. เพื่อให้โรงเรียนมีการจดัท า
หลักสตูรและจดัการเรียนรูโ้ดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ที่เน้นให้
ผู้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วยแนวคดิใหม่ๆ  
ตามศักยภาพของตนเอง 

1. ร้อยละของโรงเรียนมี
การจัดท าหลักสตูรและ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ที่
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และแก้ปญัหา
ด้วยแนวคิดใหม่ๆ  ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
 
  

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

6. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษให้มีความ
เชีย่วชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน 

1. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community) ไม่น้อย
กว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 

75 80 85 90 95 

    7. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
หลักสตูรห้องเรียนEP/MEP 
และห้องเรยีนพิเศษภาษาจีน 

1. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
ได้ผา่นการอบรมพัฒนา
ความพร้อมในการจดัการ
เรียนรูเ้ป็นไปตาม
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ 
 
 
 
 
  

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

 7. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
หลักสตูรห้องเรียนEP/MEP 
และห้องเรยีนพิเศษภาษาจีน 

1. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร (คูปองครู) ที่สถาบัน
คุรุพัฒนารับรองไม่น้อย
กว่า 12 ช่ัวโมง และไม่
เกิน 20 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา  

75 80 85 90 95 

      2. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
ได้รับการอบรมตรงตาม
หรือ สอดคล้องกับหน้าท่ี
ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

75 80 85 90 95 

    8. เพื่อพัฒนาครูให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักสูตรห้องเรยีน
EP/MEP 

1. ร้อยละของครูตา่งชาติ 
มีวีซ่า ใบอนุญาตท างาน 
(Work permit) 
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  

100 100 100 100 100 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

9. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมใหม้ี
ความพร้อมในการจดัการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักสูตรห้องเรยีน
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม หลักสตูรห้องเรียน
EP/MEP และห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน  

1. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมให้มี
ความพร้อมในการจดัการ
เรียนรูเ้ป็นไปตาม
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม หลักสตูร
ห้องเรียนEP/MEP และ
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 

75 80 85 90 95 

      2. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มีความพึง
พอใจต่อบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีที่พร้อมต่อการ
ใช้งานอยู่ในระดับด ี
 
 
  

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

10. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

3 4 5 5 5 

      2. จ านวนห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา  

1 2 3 3 3 

      3. จ านวนห้องเรียน
คุณภาพที่ต้องปรบัปรุง
ซ่อมแซม 

9 9 9 9 9 

      4. จ านวนห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาที่ต้องปรับปรุง
ซ่อมแซม  
 
 
  

2 2 2 2 2 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

10. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของครูและ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ มี
ความพึงพอใจต่อ
ห้องเรียนที่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน 

มี ม ี มี มี มี 

    11. เพื่อให้โครงการห้องเรียน
พิเศษมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการ
เรียนรู ้

1. โครงการหอ้งเรียนพิเศษ
จัดระบบจดัหา การพัฒนาและ
บริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบรหิารจดัการและ
การจัดการเรยีนรู ้ที่เพียงพอ
และทันสมยั 

มีี มีี มีี มีี มีี 

      2. โครงการห้องเรยีนพิเศษ
จัดให้มี ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการ จดัการเรยีนรู้
อย่างเพียงพอและใช้
ประโยชนไ์ดเ้ตม็ศักยภาพ  

มี ม ี มี มี มี 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(ต่อ) 
  

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 
  

12. เพื่อให้ผู้เรียนในโครงการ
วิทยาศาสตร์ฯ ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การท าโครงการที่ถูกต้องหลัก
วิชาการ การน าเสนอโครงงาน
ต่อสาธารณชน 

1. ร้อยละของผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การท า
โครงการที่ถูกต้องหลัก
วิชาการ การน าเสนอ
โครงงานต่อสาธารณชน 

85 90 95 100 100 

13. เพื่อให้ผู้เรียนในโครงการ
วิทยาศาสตร์ฯ ได้ฝึกทักษะการ
ใช้เครื่องมือและการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการทั งในและนอก
โรงเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้ฝึกทักษะการใช้
เครื่องมือและการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการทั งใน
และนอกโรงเรียน 

90 95 98 100 100 

    14. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วม
การทดสอบวัดความรูด้้าน
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์
ของหน่วยงานต่าง ๆ 

1. ร้อยละของผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ 
เข้าร่วมการทดสอบทาง
วิชาการ ค่าย สอวน. และ
การทดสอบวัดความรู้ของ 
สสวท. (TEDET) 
  

65 70 80 85 90 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 
  

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ) 
  

15. เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ห้องเรียนพเิศษเข้าร่วมการ
ทดสอบวัดความรู้ การแข่งขัน
ทักษะทางด้านภาษาของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ ผ่านการ
น าเสนอผลงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
กิจกรรมเปิดบ้านศรี
นครินทร์ (Open House) 

85 90 95 100 100 

16. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
EP/MEP และห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน ผ่านกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาตามความ
ถนัดและความสนใจ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ผู้เรยีนห้องเรียนEP/MEP 
และห้องเรยีนพิเศษ
ภาษาจีน ไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางด้านภาษา 

75 80 85 90 95 

    17. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษภาษาจีนผ่านกิจกรรมการ
เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
ผ่านกิจกรรมการเลา่เรื่องจาก
ภาพภาษาจีนในกิจกรรมเปิด
บ้านศรีนครินทร์ (Open 
House) 
 
  

75 80 85 90 95 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

18. เพื่อให้ผู้เรียนห้องเรยีน
พิเศษมีบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้และมีสื่อเทคโนโลยีที่
พร้อมต่อการใช้งาน 

1. ร้อยละของครผูู้สอน
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษมี
การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ทีเ่อื อต่อการเรียนรู ้

75 80 85 90 95 

      2. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ มีความพึง
พอใจต่อบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีที่พร้อมต่อการ
ใช้งานอยู่ในระดับด ี
 
 
 
 
  

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศในระดับประเทศ
และต่างประเทศทางด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
กีฬา และศลิปะ ใน
ระดบัประเทศและระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละแก้ปญัหา
ด้วยแนวคดิใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง (ต่อ)  

19. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและ
การทดลองในห้องปฏิบัติการทั ง
ในและนอกโรงเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียนใน
โครงการวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและฝึกทักษะ
การใช้เครื่องมือและการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ
ทั งในและนอกโรงเรียน 

90 95 100 100 100 

    20. เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการศึกษา 
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษา 

1. โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเพื่อ
อ านวยความสะดวกใน
การศึกษา ค้นคว้าแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่ป็นภาษา 

มี ม ี มี มี มี 

    21. เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนภาษา
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั งในและ
ต่างประเทศในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เรียนภาษา ได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั งในและ
ต่างประเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
  

75 80 85 90 95 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

5.พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ของชาติและ
มาตรฐานสากล 

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูต้ามความสนใจและ
ความถนัดของตนเองตาม
หลักสตูรและมีทักษะชีวิต
ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลการเรียน
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่าน
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียน มผีล
การเรยีนใน 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

65 70 75 80 85 

    

2. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

1. ร้อยละของผู้เรียน มผีล
การทดสอบระดับชาติ (O-
NET)  ในระดับชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

65 70 75 80 85 

    

3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะ
พื นฐาน และเจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพ 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความรู้ ทักษะพื นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

75 80 85 90 95 
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แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

6. ส่งเสรมิและพัฒนาครู
ให้มีความก้าวหน้าด้าน
วิชาชีพ มีสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  

5.ครูและบคุลากรเป็น
ผู้น าและยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
6. ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้นวัตกรรม
และกระบวนการวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
7. ครูมีสวสัดิการ สวัสดิ
ภาพ และด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. เพื่อให้ครูไดร้ับการนิเทศ
ติดตามตรงตามที่สถานศึกษา
ก าหนดอย่างน้อย 2 ครั งต่อ
ภาคเรยีน 

1. ร้อยละของครู ได้รับ
การนิเทศตดิตามตรง
ตามที่สถานศึกษาก าหนด
อย่างน้อย   2 ครั งต่อภาค
เรียน 

85 90 95 100 100 
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กลยุทธ์ 3 พัฒนาสมรรถนะครู พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

6. ส่งเสรมิและพัฒนาครู
ให้มีความก้าวหน้าด้าน
วิชาชีพ มีสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข(ต่อ)  

5.ครูและบคุลากรเป็น
ผู้น าและยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
6. ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้นวัตกรรม
และกระบวนการวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
7. ครูมีสวสัดิการ สวัสดิ
ภาพ และด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข (ต่อ) 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกัน
แลกเปลีย่นความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community) ไม่น้อยกว่า 50 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community) ไม่น้อย
กว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 

75 80 85 90 95 

    3. เพื่อให้ครูผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร (คูปองครู) ที่สถาบันคุรุ
พัฒนารับรองไม่น้อยกว่า 21 
ช่ัวโมง และไม่เกิน 20 ช่ัวโมง
ต่อปีการศึกษา 

1. ร้อยละของครู  ผ่าน
การอบรมโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร 
(คูปองครู) ที่สถาบันคุรุ
พัฒนารับรองไม่น้อยกว่า 
21 ช่ัวโมง และไม่เกิน 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
  

75 80 85 90 95 
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กลยุทธ์ 3 พัฒนาสมรรถนะครู พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

6. ส่งเสรมิและพัฒนาครู
ให้มีความก้าวหน้าด้าน
วิชาชีพ มีสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข(ต่อ)  

5.ครูและบคุลากรเป็น
ผู้น าและยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
6. ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้นวัตกรรม
และกระบวนการวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
7. ครูมีสวสัดิการ สวัสดิ
ภาพ และด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข (ต่อ) 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการอบรม
ตรงตามหรือ สอดคล้องกับ
หน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่าง 20 ช่ัวโมง
ต่อปีการศึกษา 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมตรงตาม
หรือ สอดคล้องกับหน้าท่ี
ที่ปฏิบัติอย่าง 20 ช่ัวโมง
ต่อปกีารศึกษา 

75 80 85 90 95 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชด าริ 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

7. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรร่วมสืบสานงาน
พระราชด าริสู่การด ารงชีพ
ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรเป็นแบบอย่างใน
การน้อมน าแนวคิดของ
งานพระราชด าริสู่การ
ด ารงชีพด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมสี่วนร่วม
ปฏิบัติการเรียนรู้ ๕ 
องค์ประกอบของงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและพืช
ศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี
ส่วนร่วมปฏิบัติการเรยีนรู้ 
5 องค์ประกอบของงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและพืชศึกษา 

95 98 100 100 100 

    

2. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนทีเ่อื อต่อการเรียนรู ้

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนทีเ่อื อต่อการ
เรียนรู ้

มี ม ี มี มี มี 

    

3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวาม
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
มีความกตญัญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปญัญา
ไทย 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี
ความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ 
และสบืทอดภูมิปญัญา
ไทย 

85 90 95 100 100 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชด าริ 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

7. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรร่วมสืบสานงาน
พระราชด าริสู่การด ารงชีพ
ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

8. ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรเป็นแบบอย่างใน
การน้อมน าแนวคิดของ
งานพระราชด าริสู่การ
ด ารงชีพด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ต่อ) 

4. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจผู้อื่น 
แสดงออกอย่างเหมาะสม  และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
เข้าใจผู้อื่น แสดงออก
อย่างเหมาะสม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 

85 90 95 100 100 

    

5. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

1. ร้อยละของผู้เรียน เข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 

100 100 100 100 100 

    

6. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูห้ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มี
นวัตกรรม และน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยาย
ผล 

1. โรงเรียนมีการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูห้ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีนวัตกรรม 
และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปขยาย
ผล 

มี ม ี มี มี มี 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

8. พัฒนา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซม สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย ปลอดภัย 
เพียงพอ และเอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้  

11. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่พียงพอ ทันสมัย 
ปลอดภัย และเอื อต่อการ
จัดการเรียนรู ้

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมทีรม่รื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน ที่
เพียงพอส าหรับผู้เรยีน 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมทีรม่รื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน 
ที่เพียงพอส าหรับผู้เรยีน 

มี ม ี มี มี มี 

    
2. เพื่อให้โรงเรียนมีถนน 
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 

1. โรงเรียนมีถนน 
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 

มี ม ี มี มี มี 

    

3. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องเรียน
และอาคารเรยีนให้พร้อมต่อการ
ใช้งาน 

1. โรงเรียนมีการปรบัปรุง 
ซ่อมแซม ห้องเรียนและ
อาคารเรยีนให้พร้อมต่อ
การใช้งาน 

มี ม ี มี มี มี 

    

4. เพื่อให้โรงเรียนจดัระบบ
จัดหา การพัฒนาและบริการ 
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เพียงพอ 

1. โรงเรียนจดัระบบจัดหา 
การพัฒนาและบริการ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เพียงพอ 
 
  

มี ม ี มี มี มี 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

8. พัฒนา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซม สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย ปลอดภัย 
เพียงพอ และเอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

11. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่พียงพอ ทันสมัย 
ปลอดภัย และเอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

5. เพื่อให้โรงเรียนจดัให้มีระบบ
ช่วยเหลือดูแลผูเ้รียน(Q-Home 
School) ใช้ในการส่งเสรมิ
พัฒนา การป้องกัน และการ
แก้ไข ปัญหาให้แกผู่้เรียน 

1. โรงเรียนจดัให้มีระบบ
ช่วยเหลือดูแลผูเ้รียน (Q-
Home School) ใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนา การ
ป้องกัน และการแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียน 

มี ม ี มี มี มี 

    

6. เพื่อให้โรงเรียนจดัให้มี 
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การจัดการเรยีนรู้อย่างเพียงพอ
และใช้ประโยชน์ไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 

1. โรงเรียนจดัให้มี ระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุน
การจัดการเรยีนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์
ได้เต็มศักยภาพ 

มี ม ี มี มี มี 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

9. ส่งเสรมิและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้ทันสมัย 

9. โรงเรียนเป็นผู้น าด้าน
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน์ 
และพันธกิจ อย่างชัดเจนทุก ๆ 
3 ปี 

1. สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
อย่างชัดเจนทุก ๆ 3 ปี 

มี ม ี มี มี มี 

    

2. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา อย่างน้อย ภาค
เรียนละ 1 ครั ง เพ่ือรับฟังความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย และน าความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย มาก าหนดเป็น
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา อย่างน้อย 
ภาคเรยีนละ 1 ครั ง เพ่ือ
รับฟังความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี และน าความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น  ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย มาก าหนดเป็น
เป้าหมาย วสิัยทัศน ์และ
พันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 
  

มี ม ี มี มี มี 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

9. ส่งเสรมิและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้ทันสมัย 
(ต่อ) 

9. โรงเรียนเป็นผู้น าด้าน
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจดั
โครงการทีส่อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และของต้นสังกัด 
รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

1. สถานศึกษามีการจดั
โครงการทีส่อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล และ
ของต้นสังกัด รวมถึงทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

มี ม ี มี มี มี 

    

4. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การ
น าแผนไปปฏิบัตเิพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
การน าแผนไปปฏิบตัิเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

85 90 95 100 100 

    

2. เพื่อให้โรงเรียนมีการบรหิาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีน  

1.  โรงเรียนมีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
  

85 90 95 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

9. ส่งเสรมิและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้ทันสมัย 
(ต่อ) 

9. โรงเรียนเป็นผู้น าด้าน
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

3. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบการ
นิเทศภายใน การน าข้อมลูมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการ
จัดการศึกษา 

1. โรงเรียนมรีะบบการ
นิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษา 

85 90 95 100 100 

    

4. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบ
บริหารจดัการคณุภาพ ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1.  โรงเรียนมรีะบบ
บริหารจดัการคณุภาพ 
ของสถานศึกษาท่ีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
  

85 90 95 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน 

แผนงานหลัก เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพ
ปัจจุบนั 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

10. ส่งเสริม สนับสนุน 
และให้บริการแก่ภาคี
เครือข่ายมสี่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาทั งในและ
ต่างประเทศ  

12. โรงเรียนให้ความ
ร่วมมือและเปดิโอกาสให้
ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั งในและต่างประเทศเข้า
มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
13. โรงเรียนเป็นผู้น าใน
การให้บริการทางด้าน
วิชาการและอาคาร
สถานท่ีแก่ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั งใน
และต่างประเทศ 

1. เพื่อโรงเรียนให้ความร่วมมือ
และเปดิโอกาสให้ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั งในและต่างประเทศ
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั งในและต่างประเทศเข้า
มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 

75 80 85 90 100 

    

2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นผู้น าใน
การให้บริการทางด้านวิชาการ
และอาคารสถานท่ีแก่ชุมชน 
และหน่วยงานตา่ง ๆ ทั งในและ
ต่างประเทศ 

1. โรงเรียนเป็นผู้น าใน
การให้บริการทางด้าน
วิชาการและอาคาร
สถานท่ีแก่ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั งใน
และต่างประเทศ 

75 80 85 90 100 
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ส่วนที่  5     
แผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรยีน 
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ส่วนที่ 5 
แผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสากล 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดขอบ 

2563 2564 2565 2566 
10. มีหลักสูตรที่
ทันสมัยพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์โลก
ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 

1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
ทันสมัยและเป็น
สากล 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2.2-2.4 1. นายธวชัชัย   ทพิย์รงค ์
2. นางวรรณวิภา  เบญจเลศิยานนท ์

รวม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00   
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
1.ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตรและมี
คุณลักษณะคนดีศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และอัตลักษณ์คนดี
ศรีนครินทร์  

โครงการมุกดีศรี
นครินทร์ 

พิธีวันแห่ง
ความส าเร็จ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.2 
(1.2.1) 

1. นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกลุ 
2. นางปิยะวรรณ นุน่ขาว 

 
ศรีนครินทร์เกมส์ 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 1.2 

(1.2.3 
1.2.4) 

1. นายไกรสิทธิ ์เกื้อกูล 
2. นายพงษ์ศักด์ิ  รองสวัสด์ิ 

 
กีฬาและกรีฑา
จังหวัด 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.2 
(1.2.4) 

1. นายด ารงศักด์ิ อมรสรุศิร ิ
2. นายศุภฤทธิ ์เกตุสกลุ 

   
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.2 
(1.2.1 
1.2.2 
1.2.3) 

1. นางสาวอารมย ์ สินสวุรรณ 
2. นางธนันธรณ ์ เชียรประสงค ์

   
วันส าคัญ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1.2 

(1.2.1 
1.2.2 
1.2.3) 

1. นางสุปราณ ี รอดเซ็น 
2. นางสาวปุณยวีร ์กออ าไพ 

   
สถานศึกษาสีขาว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1.2 

(1.2.1 
1.2.3) 

 
 
 
 
  

1. นางวรรณ ี สืบกระพนัธ ์
2. นางสาวนฤมล  วงษ์งาม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
1.ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตรและมี
คุณลักษณะคนดีศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และอัตลักษณ์คนดี
ศรีนครินทร์  

โครงการมุกดีศรี
นครินทร์ 

อุ่นไอรักลูกศรี
นครินทร์ (Student 
Support System 
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน) 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 1.2 
(1.2.1) 

2.2 

1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ 
2. นางสาวทิพพิมล รักธรรม 

 
เยาวชนคนดีลูกศรี
นครินทร์  

32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 1.2 
(1.2.1 
1.2.2) 

1. นางสุปราณ ี รอดเซ็น 
2. นายพงษ์ศักด์ิ รองสวสัด์ิ  

 
  

 
ดีเดย์เยี่ยมบ้าน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 1.2 

(1.2.4) 

1. นางสาวทิพพิมล  รักธรรม 

   
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 2.2 1. นางวรรณ ี สืบกระพนัธ ์
2. นางสาวนฤมล  วงษ์งาม 
3. นางสาวพทัธนันท์  สุนทรากร    

วัยใสก้าวไกลด้วย
ธรรม 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.2 
(1.2.1 
1.2.2 
1.2.4) 

1. นางสาวปุณยวีร ์ กออ าไพ 
2. นางสุปราณ ี รอดเซ็น  

   
ปัจฉิมนิเทศ 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 1.2 

(1.2.1 
1.2.3)  

1. นายอมร  ปกติง  
2. นางจุฑาทิพย์  มีสุข 

   วันเกียรติยศ 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 1.2 
(1.2.1 
1.2.2 
1.2.3) 

1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ 
2. นายไกรสิทธิ ์ เกื้อกลู 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
1.ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตรและมี
คุณลักษณะคนดีศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และอัตลักษณ์คนดี
ศรีนครินทร์  

โครงการมุกดีศรี
นครินทร์ 

ปฐมนิเทศนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1.2 
(1.2.1 
1.2.2 
1.2.4) 

1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ 
2. นายไกรสิทธิ ์ เกื้อกลู 

ถนนปลอดภัย สร้าง
วินัยจราจร 

17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 1.2 
(1.2.1) 

1. ว่าที่ ร.ต.ดุสิต  บ้านนบ 

   
ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติด 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 1.2 
(1.2.1) 

1. นายไกรสิทธิ ์เกื้อกูล    

   
สังสรรค์วันเด็ก 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1.2 

(1.2.2 
1.2.3 
1.2.4) 

1. นางสาวอารมย ์ สินสวุรรณ 
2. นางธนันทธ์รณ ์ เชยีรประสงค ์

   
งานอนามัย 157,000.00 157,000.00 157,000.00 157,000.00 1.2 

(1.2.4) 

1. นางเพลนิพิศ ทองบุญช ู

รวม 1,278,000.00 1,278,000.00 1,278,000.00 1,278,000.00   
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1. นางสาววรรณ ี บุญเต็ม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

เตรียมความพร้อมสู่
ค่าย สอวน. 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1. นางสาวบุณยวีร ์ เตชะภัททวรกุล 
2. นางสาวธนิกานต์  กนัฑะวงศ ์
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อเข้า
แข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ 
หุ่นยนต์ เครื่องบิน 
เครื่องร่อน 

357,820.00 357,820.00 357,820.00 357,820.00 1.1 
(1.1.2 
1.1.4) 

1. นายก้องเกียรติ  นชุเครือ 
2. นางยุวดี  ชูภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริม่สร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

สอนจีนเพื่อน้อง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.1 
(1.1.6) 

1. นายกิตติชัย   ชยัยุทธ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.6) 

1. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวสัด์ิ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

French Camp to 
Be A World 
Citizen ค่ายภาษา
ฝรั่งเศสสู่การเป็น
พลโลก 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1.2 
(1.2.1) 

1. นายรตนชยธรลภณ  วงศ์แก้วมูล 
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เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

ศูนย์จัดการแช่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน(สาระ
ดนตรี) ระดับจังหวัด 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1.1 
(1.1.6) 

2.6 

1. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง 
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เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

ส่งเสริม
ความสามารถดา้น
ดนตรีไทย 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1.1 
(1.1.6) 

1.2 
(1.2.2) 

1. นางประนสัดา  ตันสกุล 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรยีนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

ประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่ง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.1 
(1.1.6) 

1. นายเฉลิมศักด์ิ  ไชยนันทน ์
2. นางสาวศิริพร  สุดตรง 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก  
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง  

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ  

พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้านวง
โยธวาทิต 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 3.1 1. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักด์ิ ประชุมพล 
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ ์

รวม   1,208,820.00    1,208,820.00    1,208,820.00    1,208,820.00    

 

120 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ SMP 
ม.ต้น 

93,000.00 95,000.00 100,000.00 100,000.00 2.5 1. นางชมพ ูขวัญแคว้น 
2. นางสาวศิรินันท ์ มานุ้ย 

ค่ายวิชาการ SMP 
ม.ต้น ม.2 

190,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.1 
(1.1.2 
1.1.6) 

1. นางสาวบุณยวีร ์เตชะภัททวรกลุ 
2. นางสาวธัญวรัตม ์ สมศักด์ิ 

 
สอนเสริมเติมเต็ม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
(SMP)  

         
55,000.00  

         
60,000.00  

         
60,000.00  

         
60,000.00  

1.1 
(1.1.5) 

1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง 
2. นางชมพู ขวัญแคว้น 

   
ค่ายองค์รวม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
(SMP) 

190,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.1 
(1.1.2 
1.1.4) 

1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง 
2. นางสาวอรอุมา ชว่ยจันทร ์

   
พัฒนาประสิทธภิาพ
โครงการห้องเรียน
พิเศษ SMP ม.ต้น 

149,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2.6 1. นางชมพู ขวัญแคว้น 

   
พัฒนาคร ูSMP ม.ต้น 43,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 2.4 1. นางชมพู ขวัญแคว้น 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

ค่ายวิชาการ SMP 
ม.ต้น ม.1 

280,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.1 
(1.1.2) 

3.1 

1. นางสาววิชยา ฟูจิตร์ 
2. นางสาวศิรินันท ์มานุ้ย 
3. นางสาวธนาภรณ์ แซ่อึ้ง 

ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้(SMP) ม.1 

260,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.1 
(1.1.2 
1.1.6) 
1.2 

(1.2.4) 

1. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์ 
2. นางสาวรพีพรรณ  จู่ภิบาล 

 ค่ายวิชาการเสริม
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ (SMP) 

234,000.00 240,000.00 250,000.00 250,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1. นางวิไลลกัษณ์  ตังสุรัตน์ 

 
พัฒนาประสิทธภิาพ
งานโครงการ
ห้องเรียน SMP 
ระดับ ม.ปลาย 

93,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 2.2 
2.4 

1. นางวิไลลกัษณ์  ตังสุรัตน์ 

   
พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
SMP 

180,500.00 200,000.00 
  

2.4 
2.5 

1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน ์
2. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ 

   ห้องเรียนคุณภาพ
SMP  (หอ้ง 
814,816, 818 และ 
827)   

292,500.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2.5 1. นางสุรีย์วรรณ  กังแฮ 
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

ค่ายวิชาการ SMTE 
ม.ต้น ม.2 

141,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1.1 
(1.1.2 
1.1.6) 

1. นางสาวบุณยวีร ์เตชะภัททวรกลุ 
2. นางสาวธัญวรัตม ์ สมศักด์ิ 
3. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์ 

สอนเสริมเติมเต็ม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
(SMTE) 

18,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.1 
(1.1.5) 

1. นางสาวรอซีพา สือเล็ง 
2. นางสาววิชยา ฟูจิตร์ 

ค่ายวิชาการ SMTE 
ม.ต้น ม.1 

111,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1.1 
(1.1.2) 

3.1 

1. นางสาววิชยา ฟูจิตร์ 
2. นางสาวศิรินันท ์มานุ้ย 
3. นางสาวธนาภรณ์ แซ่อึ้ง 

ค่ายวิชาการ SMTE 
ม.ต้น ม.3 

80,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1.1 
(1.1.2) 

3.2 

1. นางสาวอรอุมา  ช่วยจันทร ์
2. นางสาวรอซีพา  สือเล็ง 

  
  

พัฒนาครู SMTE ม.
ต้น 

102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 2.4 1. นางชมพู ขวัญแคว้น 

   
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้(SMTE) ม.1 

162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 1.1 
(1.1.2 
1.1.6) 
1.2 

(1.2.4) 
  

1. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์ 
2. นางสาวรพีพรรณ  จู่ภิบาล 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ SMTE ม.
ต้น 

276,000.00 276,000.00 276,000.00 276,000.00 2.5 
2.6 

1. นางชมพ ู  ขวัญแควน้ 
2. นางสาววิชยา   ฟูจิตร์ 

ฝึกทักษะด้าน
เทคโนโลยี 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 3.2 1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ 
2. นายอุดมศักด์ิ  ตันติวิวัทน ์

ค่ายวิชาการเสริม
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
(SMTE) 

552,000.00 552,000.00 552,000.00 552,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1. นางวิไลลกัษณ์  ตังสุรัตน์ 

พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
SMTE 

190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 2.4 
2.5 

1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน ์
2. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ 

   
งานเปิดบ้าน
ห้องเรียน (SMTE) 

88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1. นายทิวานนท์ ตังสุรัตน ์

  
  

พัฒนาประสิทธภิาพ
งานโครงการ
ห้องเรียน SMTE 
ระดับม.ปลาย 

98,765.00 98,765.00 98,765.00 98,765.00 2.2 
2.4 

1. นางวิไลลกัษณ์  ตังสุรัตน์ 

   
พัฒนาครูและสื่อ
นวัตกรรม ห้องเรียน 
SMTE  
  

53,640.00 53,640.00 53,640.00 53,640.00 2.4 
3.2 

1. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

ห้องเรียนคุณภาพ
SMTE  (ห้อง 
813,815 และ817)   

39,500.00 39,500.00 39,500.00 39,500.00 2.5 1. นางสุรีย์วรรณ  กังแฮ 
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์ 

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 

ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ CEFR 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1.1 
(1.1.5) 

1. นางรัตนาภรณ์   ตันรัตนส่องแสง 
2. นางสาวทิพพมิล  รักธรรม 

 
กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์การ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.4 
1.1.6) 

1. นางสาวสวลี อินทร์นาค 
2. นางสาวสไลยา หาญเคียว 

 
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ จัดซื้อ
หนังสือแบบเรียน 
สื่อการสอน 
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ส านักงาน EP/MEP  

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 2.5 
2.6 
3.2 

1. นายมนตรา เหมแก้ว 
2. นางสาวสวลี  อินทร์นาค 

   
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ภายในประเทศ 
 
 
  

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1. นายมนตรา เหมแก้ว 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผูเ้รียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 

GO GREEN 
ENGLISH CAMP 
(ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กับสิ่งแวดล้อม ม.
ต้น) 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.2 
1.1.4) 

1. นางสาวสุภานัน ต๋ันสกุล 
2. นางสาวนนัทกา ภาโสม 

GO GREEN 
ENGLISH CAMP 
(ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กับสิ่งแวดล้อม ม.
ปลาย) 

195,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.2 
1.1.4) 

1. นางสาวสุภานัน ต๋ันสกุล 
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน EP / 
MEP 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 1.1 
(1.1.5) 

1. นางสาวสุภานัน ต๋ันสกุล 
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย 

   
เติมฝันนักเรียน 
EP/MEP 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1.1 
(1.1.6) 

1. นายมนตรา เหมแก้ว 

   
จัดซื้อหนังสือ E-
book เพื่อใช้ใน 
application SWPK 
Digital Library 
 
  

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 3.2 1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนสอ่งแสง  
2. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แกว้มูล  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้าน
วัฒนธรรมไทย 
(ดนตรี/ศิลป/
นาฎศิลป์) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.2 
(1.2.2) 

1. นายมนตรา เหมแก้ว 

พัฒนาคณะและ
บุคลากรโครงการ 
EP/MEP 

3,870,000.00 3,870,000.00 3,870,000.00 3,870,000.00 2.2 1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง 
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสบืเชื้อ 

พัฒนาห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้
โครงการ EP/MEP 

1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 2.5 
2.6 
3.2 

1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง 
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสบืเชื้อ 

   
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานโครงการ 
EP/MEP 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 2.2 
2.3 

1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง 
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสบืเชื้อ 

   
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของ
นักเรียนโครงการ
สามภาษา EP/MEP 

298,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.2 
1.1.4) 

1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนสอ่งแสง 
2. นางสาวทิพพิมล รักธรรม 

  
  

ชวนน้องมาเรียน EP 
และ MEP 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.2 
(1.2.1) 

3.1 

1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนสอ่งแสง 
2. นางสาวประทุมมา กายแก้ว 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 

ปันน้ าใจและจิต
อาสา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1.2 
(1.2.1 
1.2.4) 

1. นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนสอ่งแสง 
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย 

สายใยพี่นอ้ง 
EP/MEP “รับน้อง
อย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมใจมั่นสู่ SWPK” 

32,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1.2 
(1.2.2 
1.2.4) 
2.5 

1. นางอโนทัย วรรณทอง 
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสบืเชื้อ 

 
สายใยพี่นอ้ง 
EP/MEP “อ าลารั้ว
ศรีนครินทร์” 

32,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1.2 
(1.2.2 
1.2.4) 
2.5 

1. นางอโนทัย วรรณทอง 
2. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสบืเชื้อ 

  
โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

สอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีน HSK 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.1 
(1.1.5 
1.1.6) 

 
 
 
  

1. นางสาวสรลันุช วิมลพนัธุ ์
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
3.ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา 
และศิลปะ ใน
ระดับประเทศและ
ระดับโลก 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วย
แนวคิดใหม่ๆ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
ทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
  

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในต่างประเทศ 
(ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน ม.2) 

214,500.00 220,000.00 250,000.00 300,000.00 3.2 1. นางสาวอลักตา สทิธาคม 

พัฒนาห้องโครงการ
พิเศษภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
MECP 

566,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 2.5 
2.6 
3.2 

1. นางสาวอลักตา  สิทธาคม 2. นางสาว
รุจิรา  เจียรวัฒนวงวศ ์

ค่ายภาษาจีนนอก
ห้องเรียน ห้องเรียน
พิเศษจีน MECP 

344,500.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 1.1 
(1.1.1) 

3.2 

1. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ ์

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในต่างประเทศ 
(ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน ม.5) 

125,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 3.2 1. นางสาวอลักตา สทิธาคม 

รวม  13,311,905.00   13,484,905.00   13,329,905.00   13,379,905.00    
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดขอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก 

5.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของชาติ
และมาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน 

สอนเสริมเพิ่ม 
ONET 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.1 
(1.1.5) 

1. นางสาวสุภิสรา อุยสุย 

SWPK Academic 
Showcase  เปิด
บ้านศรีนครินทร์ 

70,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 3.1 1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แกว้มูล 
2. นางสาวบุณยวีร ์เตชะภัททวรกลุ 

วันส าคัญทาง
ภาษาไทย 

13,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.2) 
1.2 

(1.2.2) 

1. นางสาวสุภรี เมฆบุตร 
2. นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย ์

   
รู้รักษ์ภาษาไทย 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.1 

(1.1.1 
1.1.6) 
1.2 

(1.2.1) 

1. นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร 
2. นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย ์

   หมอภาษาพัฒนา
เยาวชน 

4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1.2 
(1.2.2) 

1. นางสาวมัณฑนา  สุดเม่ง 
2. นางสาวสุทธิพร  ศรีจ ารัส 

   
 
  

ค่ายองค์รวม
คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ   

17,500.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.6) 

  

1. นางสาวชลธิชา  แซโ่ค้ว 
2. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ขอ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดขอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก 

5.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของชาติ
และมาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน 

ค่ายองค์รวม
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

26,400.00 27,000.00 30,000.00 30,000.00 1.1 
(1.1.2 
1.1.6) 

1. นางรัฐพร บูรณะขจร 
2. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท ์

สอบธรรมศึกษา - - - - 1.1 
(1.1.2 
1.1.6) 

1. นางสาวธนันทธ์รณ์ เชียรประสงค ์
2. นายอรรนพ พิศสวุรรณ 

 
ทดสอบความรู้ทาง
ภาษา CEFR 
ส าหรับนักเรียน
ทั่วไป 

293,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1. นางสาวสวลี อินทร์นาค 
2. นางสาวสไลยา หาญเคียว 

   ค่ายภาษาอังกฤษ
ส าหรับยวุมัคคุเทศก์ 

8,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.1 
(1.1.1 
1.1.6) 

1. นางสาวสุภานัน ต๋ันสกุล 
2. นายปรมินทร์ หิรัญฉาย 

   โครงการค่ายภาษา
และวัฒนธรรมจีน 

15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.1 
(1.1.5 
1.1.6) 

1. นางสาวสรลันุช วิมลพนัธุ ์

   เทศกาลวันส าคัญ
ของจีน 

6,000.00 7,000.00 8,000.00 10,000.00 1.2 
(1.2.2) 

1. นางสาวเบญจมาศ   ไกรเลศิ 

   ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษา
ฝรั่งเศส 

9,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.1 
(1.1.5) 

1. นางอรพิน  อยู่คง 

   สอบวัดระดับภาษา
ฝรัง่เศส (DELF) 

1,700.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แกว้มูล 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดขอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก 

5.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของชาติ
และมาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน 

French Fun & 
Fest   

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.1 
(1.1.6) 

1. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แกว้มูล 

พัฒนาทักษะอาชีพ 18,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.1 
(1.1.6) 

1. นางอัจฉรา ขาวพุ่ม 
2. นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์ 

ยุวกาชาด .1 - ม.3 59,600.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1.1 
(1.1.5) 

1.2 
(1.2.1) 

1. นางสาวภธริดา สุไหลหมาน 

  ลูกเสือ  67,700.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1.1 
(1.1.6) 

1.2 
(1.2.1) 

1. นางวรศิรา นาวีว่อง 

   ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 

 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 1.2 

(1.2.1 
1.2.2 
1.2.3) 

1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   เลิศภัทรมนสั 
2. นางสาววิชยา   ฟูจิตร์ 

   ทัศนศึกษา 309,530.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1. นายด ารงศักด์ิ   อมรสรุศิร ิ

   จิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน ์

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

1.2 
(1.2.1 
1.2.2 
1.2.3) 

  

1. นายด ารงศักด์ิ  อมรสุรศิร ิ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดขอบ 

2563 2564 2565 2566 
2.ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้
ตามความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเองตามหลักสูตร
และมีทักษะชวีิตให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก 

5.พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของชาติ
และมาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน 

ค่ายผู้น าจิตอาสา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1.2 
(1.2.4) 

1. นายด ารงศักด์ิ   อมรสรุศิร ิ

  นกัเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC ( 
Youth  
Counselor) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.2 
(1.2.1 
1.2.4) 
3.3 

1. นางสาวร่อฮานา  หอมรสกล้า 
2. นางพิมชญา วงศ์ษาพาน 

  เตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัย 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1.1 
(1.1.2) 

1. นางพิมชญา  วงศ์ษาพาน 
2. นางฤทัยรัตน์  ฤทธิฉิม 

   ส่งเสริมการอ่าน 62,000.00 65,000.00 100,000.00 100,000.00 1.1 
(1.1.1) 

1. นางสาวเพ็ญจันทร์  นิลกัณฑ์ 

รวม   1,304,430.00    1,346,000.00    1,405,000.00    1,407,000.00    
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครู พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดขอบ 

2563 2564 2565 2566 
5.ครูและบุคลากร
เป็นผู้น าและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นมืออาชพี 
6. ครูออกแบบการ
จัดการเรยีนรู้โดยใช้
นวัตกรรมและ
กระบวนการวิจยั
เพื่อให้ผู้เรียนมีทกัษะ
ในศตวรรษที ่21 
7. ครูมีสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และ
ด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

6. ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ความก้าวหนา้ด้าน
วิชาชีพ มีสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และ
ด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  

โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความก้าวหนา้อยา่ง
มีความสุข 

ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3.1 
3.2 
3.5 

1. นางสาวอรอุมา ชว่ยจันทร ์
2. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท ์

สร้างความสัมพันธ์
กับภาคีเครือข่ายโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(สัมมนากลุ่ม สว.) 

385,000.00 385,000.00 385,000.00 385,000.00 2.4 1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ 
2. นางสาวธัญวรัตม ์ สมศักด์ิ 

การพัฒนาครูเพื่อ
การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้สร้าง
เสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2.4 
3.4 

1. นางสาวจันทร์นิศา  สเุหร็น 
2. นางสาวเบญจวรรณ  วงศส์วัสด์ิ 

  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2.2 
2.4 
3.1 

1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ 
2. นางสาวจันทร์นิศา สุเหรน็   

   เชิดชูเกียรติและ
สร้างขวัญก าลังใจ
แก่ครูและบุคลากร 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2.2 
2.4 

1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ 
2. นางอโนทัย วรรณทอง 

   นิเทศติดตามและ
ปฐมนิเทศครู 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 2.2 
2.4 

1. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ 
2. นางสาวจันทร์นิศา  สเุหร็น 

รวม      620,000.00       620,000.00       620,000.00       620,000.00    
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กลยทุธ์ท่ี 4 สืบสานงานพระราชด าริ 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดขอบ 

2563 2564 2565 2566 
8.ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรเป็น
แบบอยา่งในการ
น้อมน าแนวคิดของ
งานพระราชด าริสู่
การด ารงชีพด้วย
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน 
คร ูและบุคลากร
ร่วมสืบสานงาน
พระราชด าริสู่การ
ด ารงชีพด้วยหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนอง
พระราชด าริสู่การ
ปฏิบัต ิ

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 4.1 1. นายอรรถชัย มีสุข 
2. นางจุฑาทิพย์ มีสุข 

พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4.3 1. นายอรรถชัย มีสุข 
2. นางจุฑาทิพย์ มีสุข 

TO BE NUMBER 
ONE เป็นหนึ่งโดย
ไม่พึ่งยาเสพติด 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 4.2 1. นางวิไลพร  จันเสง่ียม 
2. นางสาวศิริพร  สุดตรง 
3. นางสาวสุภานัน  ต๋ันสกุล 

   สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

13,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4.3 1. นางสาวศิรินันท ์ มานุ้ย 

รวม      605,000.00       607,000.00       607,000.00       607,000.00    
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
11. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่
เพียงพอ ทันสมัย 
ปลอดภัย และเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

8. พัฒนา ปรับปรุง 
และซ่อมแซม 
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย ปลอดภัย 
เพียงพอ และเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้  

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 

พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

715,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 2.5 
2.6 
3.2 

1. นางแก้วอุษา ลีนานนท์   
2. นางขจิตศรี พวงแก้ว   

พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องบริการสืบค้น 

382,130.00 382,130.00 382,130.00 382,130.00 3.2 1. นางยุวดี  ชูภาพ 
2. นายอุดมศักด์ิ  ตันติวิวัทน ์

   พัฒนาและปรับปรุง
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนและ
เว็บไซต์ 

504,070.00 504,070.00 504,070.00 504,070.00 2.6 
3.2 

1. นายก้องเกียรติ  นชุเครือ 
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ 

   เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อ
การจัดการเรียนรู้ 

1,147,500.00 1,147,500.00 1,147,500.00 1,147,500.00 3.2 1. นายก้องเกียรติ  นชุเครือ 
2. นางสาวกนกนภัส  สืบสนิ 

   พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 2.3 
2.5 
2.6 

1. นางสาวศิรินันท ์ มานุ้ย 
2. นายภานุพงศ์ พงคเ์กื้อ 

   ปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 2.5 1. นายเฉลิมศักด์ ไชยนนัทน ์

รวม   3,298,700.00    3,383,700.00    3,383,700.00    3,383,700.00    
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
9. โรงเรียนเป็นผู้น า
ด้านการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล 

9. ส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 
2560 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

    
2.2 1. นางแก้วอุษา ลีนานนท์   

รับนักเรียน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2.2 1. นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท ์
2. นางสาวสุภิสรา อุยสุย 

   พัฒนาประสิทธภิาพ
งานวิชาการ 

1,160,880.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3.1 
3.2 

1. นางขจิตศรี พวกแก้ว 

   พัฒนาคุณภาพวิชาการ
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

989,820.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3.1 
3.3 

1. นางแก้วอุษา ลีนานนท ์

   พัฒนาประสิทธภิาพ
งานทะเบียน 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2.6 1. นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกลุ 

   พัฒนาประสิทธภิาพ
งานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 2.6 1. นายวรศักร ์ณ นคร 
2. นางสาวสุทธิพร ศรีจ ารัส 

   พัฒนาประสิทธภิาพ
งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
  

218,000.00 218,000.00 218,000.00 218,000.00 2.2 1. นางสาวมัณฑนา  สุดเม่ง 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
9. โรงเรียนเป็นผู้น า
ด้านการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล 

9. ส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

พัฒนาระบบงาน
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.2 1. นางสาวศศ ิ ประทปี ณ ถลาง 

พัฒนาประสิทธภิาพ
งานพัสดุ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2.2 1. นางสาวนนัทนา  นุ้ยเด็น 
2. นางสาวประทุมมา  กายแก้ว 

   พัฒนาประสิทธภิาพ
งานการเงิน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2.2 
2.6 

1. นายด าเกิง สุทธสิุวรรณ 
2. นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ 

   จัดท าและบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.6 1. นางสาวกนกนภัส สบืสิน 

   อุ่นไอรักหอพกัศรี
นครินทร์ 

442,000.00 442,000.00 442,000.00 442,000.00 2.2 
2.5 

1. นางสาวกนกพร นาพนัง 
2. นายศุภฤทธิ ์เกตุสกลุ 

   ปรับปรุงพัฒนาห้อง
ส านักงาน         

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2.2 1. นางสาวไอนี  สาและ 

   พัฒนาประสิทธภิาพ
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ ์

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2.2 1. นายสุรเชษฐ์   อาจหมั่น  
2. นายพิทักษ์พล  อินมณเฑียร 

   พัฒนาประสิทธภิาพ
งานโสตทัศนศึกษา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2.5 
2.6 

1. นายกิตติชัย ชัยยุทธ 
2. นายปกรณ ์ จรพงศ ์

   งานยานพาหนะ
ซ่อมบ ารุงดูแลรักษา
รถยนต ์
  

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2.2 1. นายเฉลิมศักด์ ไชยนนัทน ์
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
9. โรงเรียนเป็นผู้น า
ด้านการบริหาร
จัดการที่ได้
มาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล 

9. ส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

พัฒนาประสิทธภิาพ
กลุ่มบริหาร
อ านวยการและ
บุคคล 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 2.2 1. นางสาวธัญวรัตม์ สมศักด์ิ 
2. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวสัด์ิ 

รวม   3,712,700.00    4,562,000.00    4,562,000.00    5,062,000.00    
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กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ย่ังยืน 

เป้าประสงค ์ แผนงานหลัก โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ มฐ./

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
12. โรงเรียนให้
ความร่วมมือและ
เปิดโอกาสให้ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชน หนว่ยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
13. โรงเรียนเป็น
ผู้น าในการให้บริการ
ทางด้านวิชาการ
และอาคารสถานที่
แก่ชุมชน และ
หน่วยงานตา่ง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

10. ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ให้บริการแกภ่าคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

โครงการเสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายให้
ยั่งยืน 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
สมาคมครูและ
ผู้ปกครอง 

        2.2 1. นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น 

รวม - - - -   
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ส่วนที่  6     
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 5 ปี 
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ส่วนที่ 6 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี  

(พ.ศ.2563-2566) 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ของโรงเรียนเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จะเป็นกรอบทิศทางในการท างานตามภารกิจในระยะ 4 ปี เพ่ือให้บรรลุตามผลผลิต/เป้าหมายหน่วยงาน
ซึ่งต้องมีปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 4 ปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดท า
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint For Change) รวมทั้งการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดตามท่ี ก.พ.ร.ก าหนดด้วย 

2. บุคลากรในสังกัดทุกระดับ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
2546 อย่างจริงจัง 

3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. การท างานแบบมีส่วนร่วม 
5. วางแผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ปี 

ได้เป็นทิศทางในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยก าหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

(1) การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความก้าวหน้า
ของตัวชี้วัด ในแต่ละกลยุทธ์เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มี
ความเหมาะสมต่อไป 

(2) การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid-term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วง  
2 ปีแรกของแผน คือเมื่อสิ้นสุดปี 2564 ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัด เป้าหมายหรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้มีความเหมาะสม (หากมีความจ าเป็น) 
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(3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี เมื่อสิ้นสุดปี 2566 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน ตลอดช่วงเวลา 4 ปี 
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ภาคผนวก 
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โครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี 2563-2566   
  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
สนองกลยุทธ์ที่  5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1-3 เมษายน 2563 เป็นจ านวน 3วัน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร  
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระ บ บ บ ริ ห า รภ าค รั ฐ  จึ ง ได้ เน้ น ให้ ห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐ มี ก า ร ใช้ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ งส่ ว น ร าช ก า ร  
และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
กับแผนพัฒนาสถานศึกษาของชาติ   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 จะต้องมีแผนพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
  จากความส าคัญของแผนพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษานี้ขั้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตมีแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและเป็นอัตลักษณ์ผู้เรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ          

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยมีบุคลากรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 40 คน 

-แผนพัฒนาสถานศึกษา 2563-2566 จ านวน   25 เล่ม 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน   40 เล่ม 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตมีแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและเป็นอัตลักษ์ผู้เรียน 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
         4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 
         4.1.2 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
            4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดตั้งคณะกรรมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาของ

โรงเรียนและประชุมคณะกรรมการ 
2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ส ารวจ

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัด
การศึกษา และน ามาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนา
สถานศึกษา 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 

4. เสนอร่างแผนพัฒนาสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการ
เห็นชอบ  

5. จัดท าเอกสารแผนพัฒนาสถานศึกษา 
6. สรุป/ รายงานผล 

ม.ค.63 
 

ก.พ.63 
 
 
 

1-3 เม.ย.63 
 

 
 
พ.ค.–มิ.ย. 63 

 
มิ.ย.63 
มิ.ย.63 

นางสาวกนกพร  เจริญรัตน์ 
นางรัฐพร บูรณะขจร 
นางสาวมัณฑนา สุดเม่ง 
นางสาวบุณยวีร์  เตชะภัททวรกุล 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  18,200  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1. อาหารว่าง 6 มื้อ (30 บาท x 40 ท่าน )     7,200 บาท 

2. ค่ากลางวัน 3 มื้อ (50 บาท x 40 ท่าน )    6,000 บาท 

3. ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน       5,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 18,200 บาท  
 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ 
 

6. การติดตามประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ร้อยละ เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของ บุคลากรเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา  

2. จ านวนเอกสารแผนพัฒนา
สถานศึกษา 2563-2566 

3. จ านวนเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 

100 
 
 

25เล่ม 
 
 

40เล่ม 

- รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- สังเกตเชิงประจักษ์ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์
ผู้เรียน 
 

 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางรัฐพร บูรณะขจร) 
หัวหน้างานแผนงาน 
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ลงชื่อ..............................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกนกพร เจริญรัตน์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 

 
ลงชื่อ............................. ......................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายมนตรี พรผล) 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ก ำหนดกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำปี 2563-2566 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ระหว่ำงวันที่ 1-3 เมษำยน 2563 

ณ ห้องประชุมลดำวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
 

วันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 
08.00 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น.  พิธีเปิดโดย ผอ.มนตรี พรผล 
09.15 น. – 10.30 น.   ทบทวนและวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร SWOT Analysis 
10.30 น. – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น.  ทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.   ทบทวนและก าหนดพันธกิจ 
14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 17.00 น.   ทบทวนและก าหนดเป้าประสงค์ 
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษำยน 2563 
08.30 น. – 10.30 น.   ทบทวนและก าหนดประเด็นกลยุทธ์ 
10.30 น. – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น.  ทบทวนและก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของประเด็นกลยุทธ์ 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.   ทบทวนและก าหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 17.00 น.   ทบทวนและก าหนดประเด็นกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 
วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2563 
08.30 น. – 10.30 น.   ทบทวนและก าหนดรายละเอียดโครงการ 
10.30 น. – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น.  ก าหนดกรอบงบประมาณระยะ 4 ปี 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.   เขียนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 17.00 น.   วิพากษ์แผนพัฒนาสถานศึกษา 2565-2568 
17.00 น. – 17.30 น.  พิธีปิด 
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                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ที่                - วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563 

เรื่อง   ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน คณะครูที่มีรายชื่อ 
ขอเรียนเชิญคณะครูที่มารายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566 ในวันพุธที ่18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
1 นางแก้วอุษา ลีนานนท์  19 นางอรพิน อยู่คง 
2 นางวัลดี หลักฐาน  20 นางสาวอลักตา สิทธาคม 
3 นางวรรณี สืบกระพันธ์  21 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง 
4 นายสมชาย เลิศภัทรมนัส  22 นายก้องเกียรติ นุชเครือ 
5 นางสาวมัณฑนา สุดเม่ง  23 ว่าที่ ร.ต.ดุสิต บ้านนบ 
6 นายด ารงศักดิ์  อมรสุรศิริ  24 นางสาวศิริพร สุดตรง 
7 นางสาวอนงค์นาถ แดงขาว  25 นางสาวปราณิสา อินท่าทอง 
8 นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ  26 นางสาวไอนี สาและ 
9 นายธวัชชัย ทิพย์รงค์  27 นางวริศรา นาวีว่อง 
10 นางสาวสุภิสรา อุยสุย  28 นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์ 
11 นางสาวธัญวรัตม์ สมศักดิ์  29 นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์ 
12 นางวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์  30 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร 
13 นายขวัญชัย ถิรตันติกุล  31 นางเบญจลักษณ์ อ๋ึงสืบเชื้อ 
14 นางจุฑาทิพย์ มีสุข     
15 นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์     
16 นางรัฐพร บูรณะขจร     
17 นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล  

 

  
18 นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย     

 
( นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ ) 

        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ 
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ค ำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ที่ ๔๕/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำปี ๒๕๖3 – ๒๕๖6 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

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

  ตำมที่แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต         
ปี 2560 – 2564 ได้สิ้นสุดแล้ว โรงเรียนก ำหนดกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปี ๒๕๖3 – ๒๕๖6
ระหว่ำงวันที่ 1-3 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมลดำวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับดูแลให้กับคณะกรรมกำร เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินงำนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ กรรมกำร 
๓.  ว่ำที ่ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส กรรมกำร 
๔.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๕.  นำงวรรณี สืบกระพันธ์ กรรมกำร 
๖.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเอกสำร  มีหน้ำที่ประสำนจัดหำสถำนที่จัดประชุม จัดเตรียม

รำยชื่อลงทะเบียนผู้เข้ำประชุม  เตรียมเอกสำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำและจัดท ำรูปเล่ม  ประกอบด้วย 

๑.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวมัณฑนำ สุดเม่ง กรรมกำร 
๓.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำร 
๔.  นำงสำวสุพิชญำ อังคะมำตย์ กรรมกำร 
๕.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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-๒- 
 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปี ๒๕๖3 – ๒๕๖6 มีหน้ำที่จัดเตรียม
ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ น ำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ จัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปี ๒๕๖3 – ๒๕๖6 ประกอบด้วย 

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

  
 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ แสง เสียงและอุปกรณ์ทำงเทคโนโลยีต่ำง ๆ มีหน้ำที่ประสำนสถำนที่
ประชุม  เตรียมควำมพร้อมสถำนที่ แสง เสียงและอุปกรณ์ทำงเทคโนโลยีต่ำง ๆ  ในกำรจัดประชุม ประกอบด้วย 

๑.  นำยกิตติชัย ชัยยุทธ  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยปกรณ์ จรพงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร มีหน้ำที่ดูแลกำรจัดเตรียมอำหำร และดูแลอำหำรให้กับผู้เข้ำร่วม
ประชุม ประกอบด้วย 

๑.  นำงวัลดี หลักฐำน ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๓.  นำงสำวธัญวรัตม์ สมศักดิ์ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
๕.  นำงศรีสุดำ เชำวลิต กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและประเมินผล  มีหน้ำที่บันทึกภำพในกำรจัดกำรประชุม   

ประกอบด้วย 
1.  นำงยุวดี ชูภำพ ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยก้องเกียรติ นุชเครือ กรรมกำร 
3.  นำยอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ กรรมกำร 
4.  ว่ำที่ ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำร

ประชุม ตำมระเบียบพัสดุ  ประกอบด้วย 
1.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
3.  นำงสำวประทุมมำ กำยแก้ว กรรมกำร 
4.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

 สั่ง ณ วันที่  19  มีนำคม พ.ศ.  2563 
   
 
 
 

(นำยมนตรี พรผล) 
ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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