
เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารวิชาการ

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานทะเบียน

สุภาวรรณ 60,000.00 60,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานวัดผลและประเมินผล

วรศักร์ 40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้

       - วัสดุอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ฯ

70,000.00 70,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์การ

งานอาชีพ

35,000.00 35,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 80,000.00 40,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์สุข

ศึกษาพลศึกษา

30,000.00 30,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาต่างประเทศ

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาต่างประเทศท่ีสอง

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

คณิตศาสตร์

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์สังคม

ศึกษาฯ

15,000.00 15,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

ภาษาไทย

15,000.00 15,000.00

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

งานวิชาการ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (พรทิพย์)

พัสดุแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ
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       - วัสดุอุปกรณ์แนะ

แนวและบรรณารักษ์

10,000.00 10,000.00

       - วัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยี

30,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

พัสดุแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้

40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานวิชาการ

ขจิตศรี 40,000.00 40,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานเอกสารการพิมพ์

วรรณี บุญเต็ม 450,000.00 450,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด ารงศักด์ิ 10,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

อรรถชัย, จุฑาทิพย์ 10,000.00 10,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

ก้องเกียรติ 5,000.00 5,000.00

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา รัตนาภรณ์ 90,000.00 125,000.00

กลุ่มงานบริหารวิชาการ หลักสูตร วิจัย และนิเทศการศึกษา

1. จัดท าหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

งานหลักสูตร 2. หลักสูตรทันสมัยตอบ

โจทย์บริบทของโลก

ยุคใหม่ (ธวัชชัย,วรรดี)

20,000.00 20,000.00

งานวิชาการ 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (พรทิพย์)

พัสดุแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ธวัชชัย,วรรดี
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2. ใช้หลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

3. ประเมินหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

4. ปรับปรุงหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial

 Literacy

กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ

3. บันทึกข้อตกลง

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา (รัตนา

ภรณ์)

1. บันทึกข้อตกลงกับ

สถาบันต่างๆ ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ 

 ส่ิงแวดล้อม ภาษา 

วัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 10,000.00 10,000.00

งานหลักสูตร 2. หลักสูตรทันสมัยตอบ

โจทย์บริบทของโลก

ยุคใหม่ (ธวัชชัย,วรรดี)

20,000.00 20,000.00

ธวัชชัย,วรรดี
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
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งบประมาณ1/2565

กลุ่มบริหาร 4. ขับเคล่ือน

กระบวนการบริหาร

จัดการสู่โรงเรียน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) (ผอ.

มนตรี)

เข้าร่วมการประเมิน

คุณภาพโรงเรียนคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

กลุ่มบริหาร

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

1. สอนเสริมทางวิชาการ

    - ติวเข้ามหาวิทยาลัย สุภิสรา 180,000.00

    - ซ่อมเสริมเติมเต็ม สุภิสรา 50,000.00 50,000.00

กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์ฯ

2. เตรียมความพร้อมสู่ค่าย

 สอวน.

บุณยวีร์, ธนิกานต์ 24,000.00

1. กีฬาและกรีฑาจังหวัด ด ารงศักด์ิ, ศุภฤทธ์ิ 150,000.00

2. การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

    - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด

วรรณี บุญเต็ม 200,000.00

    - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ

วรรณี บุญเต็ม 200,000.00

    - น านักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับจังหวัด

วรรณี บุญเต็ม 300,000.00

5. เติมเต็มความรู้ 

 (สุภิสรา)

งานวิชาการ

งานวิชาการ

6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

User
Line



เงินอุดหนุน
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สถานศึกษา
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    - น านักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ

วรรณี บุญเต็ม 300,000.00

    - ศูนย์จัดการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สาระดนตรี ระดับจังหวัด

ปราณิสา 10,000.00 20,000.00

3. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ราชภัฏภูเก็ต

ศศิ, วิไลพร 60,000.00

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี

ธนิกานต์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. ภูเก็ต

ภานุพงศ์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. สุราษฎร์

ธานี

ธนิกานต์

     - แข่งขันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มอ. หาดใหญ่

กนกพร เจริญรัตน์

     - แข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ

อดิศร 20,000.00 20,000.00

     - การแข่งขันอ่ืนๆ วิไลลักษณ์ 20,000.00 20,000.00

4. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

งานวิชาการ 6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

กลุ่มสาระฯ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
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งบประมาณ1/2565

     - แข่งขันสวดมนต์หมู่

สรภัญญะ

สุปราณี 40,000.00

     - แข่งขันบรรยายธรรม สุปราณี 15,000.00

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

     - แข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางสังคมศึกษา

ณัฐพงค์, กนกพร นาพนัง 10,000.00 10,000.00

5. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชลธิชา, ทิพวรรณ 45,000.00 45,000.00

     - ประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์

     - แข่งขันความเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์

     - แข่งขันโครงงาน

คณิตศาสตร์นานาชาติ

6. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

กัญญาภัค, ประทุมมา 15,000.00 15,000.00

7. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศท่ี 2

     - ภาษาญ่ีปุ่น เบญจวรรณ 10,000.00 10,000.00

     - ภาษาฝร่ังเศส รตนชยธรลภณ 10,000.00 10,000.00

     - ภาษาจีน รุจิรา 10,000.00 10,000.00

8. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย

สุทธิพร 15,000.00 15,000.00

6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

กลุ่มสาระฯ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

     - การแข่งขันตอบ

ปัญหาจากสารานุกรมไทย

9. การแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ

     - ดนตรีไทย ประนัสดา 20,000.00 10,000.00

     - ดนตรีสากล ปราณิสา 20,000.00 10,000.00

     - ศิลปะ ศิวิโรจน์ 20,000.00 10,000.00

     - นาฏศิลป์ วริศรา, ศิริพร 20,000.00 10,000.00

     - วงดนตรีลูกทุ่ง ศิริพร, กิติศักด์ิ 50,000.00 50,000.00

10. การแข่งขันเทคโนโลยี ก้องเกียรติ, วรศักร์ 100,000.00

11. การแข่งขันสุขศึกษา

และพลศึกษา

ศุภฤทธ์ิ 30,000.00 30,000.00

1. ค่ายกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - อบรมเชิงปฏิบัติการ

การท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ม.5

รัฐพร, สุภวรินทร์ 30,000.00

     - ค่ายองค์รวม

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ม.6

รัฐพร, สุภวรินทร์ 130,000.00

2. ค่ายกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์

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

3. ค่ายภาษาอังกฤษ

     - ม.ต้น (ม.3 ห้องละ 7

 คน)

ประทุมมา, สุภานัน 40,000.00

กลุ่มสาระฯ 7. ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนตามความถนัด 

(ยุวันดา)

6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (วรรณี)

กลุ่มสาระฯ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

4. ค่ายภาษาฝร่ังเศสและ

ภาษาญ่ีปุ่น ม.5

รตนชยธรลภณ, 

เบญจวรรณ

30,000.00

5. ค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน ม.4

สรัลนุช, เบญจมาศ 30,000.00

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

1. ลูกเสือ วริศรา 10,000.00 100,000.00

2. ยุวกาชาด ภธิรดา 10,000.00 100,000.00

3. ชุมนุม วิชยา 10,000.00 10,000.00

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

5. ทัศนศึกษา ด ารงศักด์ิ 325,000.00

6. จิตอาสา/สาธารณะ

ประโยชน์

ด ารงศักด์ิ

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

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

3. เส้นทางการศึกษาสู่

อาชีพ

ฤทัยรัตน์,ร่อฮานา 35,000.00

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

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

3. Morning Talk นันทกา, เสาวลักษณ์

4. ประเมินผลการอ่าน

และการเขียน

กฤตยา 5,000.00 5,000.00

5. ส่งเสริมการอ่าน

    - ส่งเสริมการอ่าน

    - จัดหาส่ือส่งเสริมการ

อ่าน

    - จัดสภาพแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

10,000.00

งานแนะแนว 9. แนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ  

(ฤทัยรัตน์)กลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย

10. พัฒนาทักษะการอ่าน

 การเขียน การส่ือสาร

 (กฤตยา)

งานห้องสมุด

เพ็ญจันทร์ 10,000.00

กลุ่มสาระฯ 7. ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนตามความถนัด 

(ยุวันดา)

งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

8. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐาน

ในการด ารงชีวิต 

(ด ารงศักด์ิ)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

1. เปิดบ้านศรีนครินทร์ 

SWPK Academic 

Showcase

รตนชยธรลภณ

    - แนะแนวการศึกษาต่อ

 สว.ภก.

ร่อฮานา, ฤทัยรัตน์

    - Authentic 

Accessment

ศิริพร, บุญเลิศ 10,000.00

    - น าเสนอผลงาน

นักเรียน

รตนชยธรภณ 30,000.00

    - น าเสนอผลงาน

โรงเรียน

วรศักร์, บุณยวีร์ 40,000.00

2. SWPK SCI-MATH 

Contest

     - ประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,

 เทคโนโลยี นักเรียน

โครงการพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

รัฐพร 10,000.00

     - ประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,

 เทคโนโลยี นักเรียน

แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รัฐพร 10,000.00

     - แข่งขันอัจฉริยภาพ

คณิตศาสตร์

รัฐพร, ชลธิชา 10,000.00

3. วันส าคัญทางภาษาไทย สุภรี, สุพิชญา 20,000.00

4. กฎหมายพาสนุก อนงค์นาถ, ปุณยวีร์ 20,000.00

งานส่งเสริม

การเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 

21

11. SWPK Academic 

Showcase 

(รตนชยธรลภณ)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

5. เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ

    - ตรุษจีน อลักตา 5,000.00

    - ไหว้พระจันทร์ อลักตา 5,000.00

    - คริสมาสต์ อโนทัย 5,000.00

    - ฮานาบาตะ เบญจวรรณ 5,000.00

    - เทศกาลส าคัญของ

ฝร่ังเศส

รตนชยธรลภณ 5,000.00

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

2. วันส าคัญทางศาสนา วันทนา, ฮามีด๊ะห์

3. วันส าคัญทาง

พระมหากษัตริย์

วันทนา, ฮามีด๊ะห์

4. วันส าคัญตามเทศกาล

ต่างๆ 

     - สังสรรค์วันเด็ก

กนกพร นาพนัง, ณัฐพงค์ 50,000.00

5. ไหว้ครูนาฏศิลป์ วริศรา, ศิริพร 5,000.00

กลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

13. ศรีนครินทร์เกมส์ 

(ศุภฤทธ์ิ)

1. ศรีนครินทร์เกมส์ ศุภฤทธ์ิ 150,000.00

งานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน

1. จัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนบน

พ้ืนฐานของหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

งานส่งเสริม

การเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 

21

11. SWPK Academic 

Showcase 

(รตนชยธรลภณ)

10,000.00

งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

12. สืบสาน

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย (ด ารง

ศักด์ิ)

10,000.0014. สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพ้ืนฐาน

ของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(อรรถชัย, จุฑาทิพย์)

อรรถชัย, จุฑาทิพย์
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

งานหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

2. จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณา

การงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพ้ืนฐานของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. สร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้งานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ

งานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

งาน

โสตทัศนูปกรณ์

1. จัดซ้ือจัดหาและ

ซ่อมแซมอุปกรณ์

เทคโนโลยีในห้องเรียน

สมบูรณ์, ไกรสร 50,000.00 50,000.00

2. จัดซ้ือจัดหาและ

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้

ก้องเกียรติ, วรศักด์ิ 825,000.00 825,000.00

3. จัดซ้ือจัดหาและ

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร

จัดการองค์กร

ก้องเกียรติ 350,000.00 200,000.00

4. จัดหาแอปพลิเคชันเพ่ือ

การจัดการเรียนรู้ (Zoom

 และ Meet)

กนกนภัส, สุภาวรรณ 200,000.00

10,000.0010,000.0014. สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพ้ืนฐาน

ของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(อรรถชัย, จุฑาทิพย์)

อรรถชัย, จุฑาทิพย์

15. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือ

การจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ก้องเกียรติ)

งาน ICT
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อ่ืนๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
งบประมาณ2/2565

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565

1. เช่าระบบ log file 

system

อุดมศักด์ิ, ดุสิต 15,000.00 15,000.00

2. ปรับปรุงเครือข่าย

อินเตอร์เนตภายใน

โรงเรียนและเว็บไซต์

วรรดี, อุดมศักด์ิ 1,000,000.00

3. เช่าพ้ืนท่ี Domain 

Name และ Hostionh 

www.swpk.ac.th

สุภาวรรณ,ก้องเกียรติ 5,000.00

4. จ้างดูแลเวปไซต์และ

อัพเดตข่าวสาร

สุภาวรรณ, ก้องเกียรติ 15,000.00 15,000.00

5. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ก้องเกียรติ 300,000.00 300,000.00

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

1. กลุ่มบริหารวิชาการ

1.1 กลุ่มงานส านักงาน

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

1.2 กลุ่มงานบริหาร

วิชาการ หลักสูตร วิจัย 

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

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

กลุ่มงานส่งเสริม

กิจกรรมการเรียนรู้ 

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

1.3 กลุ่มงานส่งเสริม

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

รวมงบประมาณ

งาน ICT 16. พัฒนาระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เนต 

(ก้องเกียรติ)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ (ห้องเรียนพิเศษ)

1 1. กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะภาษาจีน

รุจิรา 6,000.00 6,000.00

2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายในประเทศ

รุจิรา 350,000.00

3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ต่างประเทศ

อลักตา 200,000.00

4. ค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมจีน

สรัลนุช 70,000.00

5. พัฒนาประสิทธิภาพ

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 

(จัดจ้างครูชาวต่างชาติ)

อลักตา 95,000.00 60,000.00

6. คลินิกภาษาจีน อลักตา 6,100.00

2 1. ติวสอบ HSK เบญจมาศ 12,000.00

2. ทดสอบความรู้ทาง

ภาษาจีน (HSK)

เบญจมาศ 150,000.00

3 1. พัฒนา ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

กิตติชัย 500,000.00

2. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

 (จัดซื้อหนังสือและจัดทํา

เอกสารประกอบการเรียน

สรัลนุช 50,000.00

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

1. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน MECP

MECP

MECP

MECP

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (อลักตา)

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาจีนตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

(อลักตา)

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ MECP 

(อลักตา)
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

3. จัดหา ปรับปรุง และ

ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่

ใช้ภายในห้องเรียน

กิตติชัย 16,000.00 16,000.00

4. จัดซื้อเครื่องปริ้นท์ เบญจมาศ 10,000.00

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

4 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายในประเทศ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ต่างประเทศ

นันทกา, กัญญาภัค, 

มนตรา

200,000.00 200,000.00

2. อบรมพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และ

สร้างความถนัดด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งม.ต้น และ ม.ปลาย

สุภานัน, ประทุมมา 350,000.00

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

อโนทัย, กัญญาภัค 50,000.00

4. อบรมพัฒนานักเรียน

ด้านทักษะความคิดและ

การนําเสนอ

เบญจลักษณ์, กัญญาภัค 300,000.00

5. เสริมประสบการณ์

เรียนรู้นอกห้องเรียน

สไลยา, นันทกา 15,000.00 15,000.00

6. เติมฝันนักเรียนสู่รั้ว

มหาวิทยาลัย

มนตรา, เบญจลักษณ์ 30,000.00

รวมงบประมาณ MECP

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (มนตรา)

2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP

EP/MEP
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

7. พัฒนาศักยภาพด้าน

วัฒนธรรมไทย ดนตรี 

นาฏศิลป์

มนตรา, เสาวลักษณ์ 10,000.00

5 1.การแข่งขันทักษะ 

EP/MEP Open House

อโนทัย, ประทุมมา 350,000.00

2.นําเสนอผลงานกับใน

และต่างประเทศ

มนตรา, ไกรสร 50,000.00

EP/MEP 6 โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

(ไกรสร)

1. จัดสอนเสริมเพื่อเตรียม

ความพร้อมนักเรียนเข้ารับ

การทดสอบความรู้ทาง

ภาษา

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 50,000.00 50,000.00

EP/MEP 7 โครงการทดสอบ

ความรู้ภาษาอังกฤษ  

(ไกรสร)

1. ทดสอบความรู้ทาง

ภาษา CEFR / IELT

ไกรสร, ทิพพิมล, วิศรุต 200,000.00

EP/MEP 8 โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (อโนทัย)

1. พัฒนาห้องเรียนให้มี

ความพร้อมต่อการใช้งาน

อโนทัย, วิศรุต, ไกรสร 150,000.00 150,000.00

9 1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษา

อโนทัย, ประทุมมา 226,000.00

2.จัดซื้อหนังสือแบบเรียน 

สื่อการสอน

ประทุมมา, สไลยา 200,000.00

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านภาษา 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ทั้งในและ

ต่างประเทศ (อโนทัย)

โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ และ

ห้องปฏิบัติการ จัดซื้อ

หนังสือแบบเรียน สื่อ

การสอน  (อโนทัย)

EP/MEP

EP/MEP
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

EP/MEP 10 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ ระบบ

การบริหารงาน 

โครงการห้องเรียน

พิเศษ EP/MEP 

(อโนทัย)

1. สร้างความเข้มแข็งภาคี

เครือข่าย

อโนทัย, มนตรา 10,000.00 10,000.00

1. จ้างครูต่างชาติและ

บุคลากร

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

2. อบรมครูต่างชาติ ด้าน

หลักสูตรและการสอน

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 5,000.00 5,000.00

3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ อบรมสัมนากับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 25,000.00 25,000.00

4. จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สํานักงาน

อโนทัย, เบญจลักษณ์ 150,000.00 150,000.00

EP/MEP 12 โครงการชวนน้องมา

เรียน (มนตรา)

1. แนะแนว สไลยา, ไกรสร 9,620.00

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

13 6,000.00 ม.ต้น 

5,000.00 ม.ปลาย

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 25,000.00 ม.1

SMP โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (วิไล

ลักษณ์)

รวมงบประมาณ EP/MEP

1.Science -Tech. Math 

Preparation Camp (ม.

1,ม.4)

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรโครงการ

 EP/MEP (อโนทัย)

11EP/MEP

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์

2.ค่ายปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

สมบูรณ์, อดิศร 25,000.00 ม.4 

วิชยา, ภานุพงศ์ 250,000.00 ม.ต้น 

พริมาภา, วิไลลักษณ์ 79,000.00 ม.ปลาย

4.Science Math English

 Camp (ม.6)

วิไลลักษณ์, พริมาภา 153,000.00

5.ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 

- Workshop Portfolio 

ม.5

 

ก้องเกียรติ, วรศกดิ์

20,000.00

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

อรุโณชา

110,000.00

6. ค่ายเปิดโลกกว้าง

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

ประเทศมาเลเซีย)

(ม.2-3 ,ม.4-6)

กัญญาลภัส, ทิวานนท์ 40,000.00

7. แนะแนวเพื่อการศึกษา

ต่อ ม.1-ม.6

รัฐพร, กนกพร, 

สุภวรินทร์

5,000.00 5,000.00

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ธนิกานต์, นันทนา,

กนกนภัส

20,000.00 20,000.00

2.การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์

 /เทคโนโลยี (ม.3,ม.6)

ศิรินันท์, กัญญาลภัส,

ภานุพงศ์

20,000.00 ม.ต้น 20,000.00 ม.ต้น 

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (รัฐพร)

SMP

เทคโนโลยี มอ.ภูเก็ต (ม.1,

ม.4/2)
3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.

3,4/2,)

14
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

 -การแข่งขันโครงงานฯ

ระดับนานาชาติ(ม.2-3,ม.

5-6)

รัฐพร, อดิศร,

กนกพร

50,000.00 ม.ปลาย 50,000.00 ม.ปลาย

1.ทดสอบความรู้ TEDET 

(ม.1-3)

อรอุมา, ขจิตศร

2.ทดสอบความรู้ IJSO (ม.

1-3)

ศิรินันท์, ยุวันดา,

ฐิติมา

3.โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)

 (ม.4-5)

ธนิกานต์, บุณยวีร์,

วรรณี บุญเต็ม

4.ทดสอบความรู้ เสริม

ปัญญา (ม.1-6)

ทิพวรรณ, นันทนา, 

ชลธิชา

10,000.00 10,000.00

1.ปรบัปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

(741,744,734,724)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 200,000.00

2.จัดทําและติดตั้งป้าย

หน้าห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ

ทิวานนท์, วิไลลักษณ์ 15,000.00

3.บํารุงรักษาห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ 

 (ล้างแอร์,ระบบเครื่อง

เสียงและภาพ)

สมบูรณ์, อดิศร 15,000.00 15,000.00

4.พัฒนาห้องโครงงาน

นวัตกรรมและนําเสนอ

ผลงานนักเรียน (818) ม.

ปลาย

สมบูรณ์, ทิวานนท์ 60,000.00

5.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วิไลลักษณ์, อรุโณชา 15,000.00

16

โครงการทดสอบ

ความรู้ (บุณยวีร์)

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (ทิวานนท์)

SMP

SMP
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

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

SMTE 11,000.00 ม.ต้น 

5,000.00 ม.ปลาย

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

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

ภานุพงศ์, ศิรินันท์ 25,000.00 ม.2

สมบูรณ์, อดิศร 75,000.00 ม.5 -6

วิชยา, ภานุพงศ์ 85,000.00 ม.ต้น 

พริมาภา, วิไลลักษณ์ 157,000.00 ม.ปลาย

 5.Science Math 

English Camp (ม.

6/1,5/1)

วิไลลักษณ์, พริมาภา 150,000.00

 6.งานเปิดบ้านSMTE 

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 

(ม.6/1)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 113,000.00

7.ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 

- Workshop Portfolio 

ม.5 ม.6

 

ก้องเกียรติ, วรศักร์

20,000.00

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

อรุโณชา

100,000.00

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

17 1.Science -Tech. Math 

Preparation Camp (ม.

1,ม.4)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์

2.หลักสูตรระยะสั้น 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.

ราชภัฏภูเก็ต(ม.1,ม.4/1)

 3.ค่ายปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มอ.ภูเก็ต(ม.2,

ม.5/1,6/1)

 4.ศึกษาแหล่งเรียนรู้

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.3,

ม.4/1,5/1)

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ (วิไล

ลักษณ์)

รวมงบประมาณ SMP
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

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

รพีพรรณ

40,000.00

9. ค่ายเปิดโลกกว้าง

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

ประเทศมาเลเซีย)  (ม.2-3

 ,ม.4-6)

กัญญาลภัส,ทิวานนท์ 100,000.00

10.พัฒนาทักษะ

คณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิด

เลขวิทยาศาสตร์  (ม.1 

SMTE)

ธวัชชัย 69,000.00

11. แนะแนวเพื่อ

การศึกษาต่อ ม.1-ม.6

รัฐพร, กนกพร,

สุภวรินทร์

5,000.00 5,000.00

SMTE 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ธนิกานต์, นันทนา,

กนกนภัส

40,000.00 40,000.00

ศิรินันท์ ,กัญญาลภัส,

ภานุพงศ์

50,000.00 ม.ต้น 50,000.00 ม.ต้น 

รัฐพร, อดิศร,

กนกพร

50,000.00 ม.ปลาย 50,000.00 ม.ปลาย

SMTE 1.ทดสอบความรู้ TEDET 

(ม.1-3)

อรอุมา, ขจิตศรี

2.ทดสอบความรู้ IJSO (ม.

1-3)

ศิรินันท์, ยุวันดา,ฐิติมา

โครงการทดสอบ

ความรู้ (บุณยวีร์)
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  2.การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์

 /เทคโนโลยี (ม.3,ม.6)

 -การแข่งขันโครงงานฯ

ระดับนานาชาติ(ม.2-3,ม.

5-6)

19

โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (รัฐพร)

User
Line

User
Line



เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

3.โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)

 (ม.4-5)

ธนิกานต์, บุณยวีร์,

วรรณี บุญเต็ม

30,000.00

4.ทดสอบความรู้ เสริม

ปัญญา (ม.1-6)

ทิพวรรณ, นันทนา,

ชลธิชา

30,000.00 30,000.00

SMTE 1.พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

(825) SMTE

ชมพู, ทิวานนท์ 245,000.00

 2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

(741,744,734,724)

วิไลลักษณ์, ทิวานนท์ 300,000.00

3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์(828) ม.ต้น

วิชยา 320,000.00 200,000.00

4.จัดทําและติดตั้งป้าย

หน้าห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ

ทิวานนท์, วิไลลักษณ์ 15,000.00

5.บํารุงรักษาห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ 

 (ล้างแอร์,ระบบเครื่อง

เสียงและภาพ)

สมบูรณ์, ทิวานนท์ 36,000.00 21,000.00

6.พัฒนาห้องโครงงาน

นวัตกรรมและนําเสนอ

ผลงานนักเรียน(818) ม.

ปลาย

สมบูรณ์, อดิศร 60,000.00

7.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วิไลลักษณ์, อรุโณชา 11,000.00

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

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

โครงการห้องเรียน

คุณภาพ (ทิวานนท์)

รวมงบประมาณ SMTE
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รวมงบประมาณ

User
Line



เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

สํานักงาน

กลุ่มบริหาร

อํานวยการ

และงานบุคคล

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (ธัญวรัตม์)

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มอํานวยการและ

งานบุคคล

ธัญวรัตม์ 30,000.00 30,000.00

1.ยกระดับสมรรถนะครู

และบุคลากรด้านภาษาและ

เทคโนโลยีดิจิตัล

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา

    - อบรมพัฒนาทักษะ

การออกแบบสื่อการจัดการ

เรียนรู้

วรศักร์, สุภาวรรณ 30,000.00 30,000.00

2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00 40,000.00

3. ประชุมสัมมนา "พัฒนา

ครูความคิดเชิงบวก" 

บูรณาการการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้เน้นเจต

คติผู้เรียน

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00

4.การพัฒนาประสิทธิภาพ

และสร้างความสัมพันธ์

ภายในองค์กร

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 40,000.00

5. สานสัมพันธ์น้องพี่ชาว

ศรีนครินทร์

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 10,000.00

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารอํานวยการและบุคคล

กลุ่มงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานอํานวยการและบุคคล

ผู้รับผิดชอบ นางวัลดี หลักฐาน

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานบุคคล 2. พัฒนาสมรรถนะครูสู่

การเป็น SMART 

TeacherX (พิมพ์ณดา)



เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารงานอํานวยการและบุคคล

ผู้รับผิดชอบ นางวัลดี หลักฐาน

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

งานบุคคล 3. สัมมนาทางวิชาการ

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ (สัมมนากลุ่ม

 สว.)  (พิมพ์ณดา)

สัมมนากลุ่ม สว. พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 279,000.00

งานบุคคล 4. ส่งเสริมและพัฒนาครู

สู่มืออาชีพ (พิมพ์ณดา)

เดินทางไปราชการ พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 50,000.00 50,000.00

1. อบรมแนวทางการขอมี

หรือเลื่อนวิทยฐานะ

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 30,000.00 30,000.00

2. จัดกิจกรรมประเมินการ

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 15,000.00 15,000.00

3. นิเทศติดตามและ

ปฐมนิเทศครูใหม่

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 2,000.00 2,000.00

งานบุคคล 6. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

และสร้างขวัญกําลังใจ 

(พิมพ์ณดา)

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

พิมพ์ณดา, จันทร์นิศา 30,000.00 30,000.00

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

งานบุคคล 5. พัฒนาครูและบุคลากร

เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะทางวิชาชีพ 

(พิมพ์ณดา)



เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มบริหาร

งบประมาณ

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ณัฐรินีย์ 51,000.00 50,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานพัสดุ

นันทนา 50,000.00 50,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานการเงินและ

บัญชี

ทิพวรรณ 30,000.00 30,000.00

    - ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารงานสารสนเทศ

กนกนภัส 10,000.00 10,000.00

1. จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

กนกพร เจริญรัตน์ 100,000.00

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี

กนกพร เจริญรัตน์ 30,000.00

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

กลุ่มงานสํานักงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

รวมงบประมาณ

สํานักงานกลุ่ม

บริหาร

งบประมาณ

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (ณัฐรินีย์)

งานนโยบาย

และแผนงาน

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี (กนกพร)

กลุ่มบริหารงบประมาณและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565



เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

สํานักงาน

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (วริศรา)

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม

บริหารทั่วไป

วริศรา 15,000.00 15,000.00

1. Eco school ระดับต้น

2. โรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero waste)

3. สิ่งแวดล้อมศึกษา

4. จิตอาสาทําความดีด้วย

หัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5. วันสิ่งแวดล้อมโลก

6. วันโอโซนโลก

7. วันสิ่งแวดล้อมไทย

8. วันดินโลก

9. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้ของชาติ

10. วันน้ําโลก

พัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม

    - ฉีดปลวก

    - จัดซื้อจัดหา ซ่อม

บํารุง และล้าง

่    - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน

งานอาคารสถานที่ฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และยานพาหนะ

งานสิ่งแวดล้อม 2. สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(ศิรินันท์)

ศิรินันท์, สุรเชษฐ์

10,000.00 7,000.00

100,000.00งานบริการ

อาคารสถานที่ฯ

3. พัฒนาอาคารสถานที่

 สิ่งแวดล้อม 

และแหล่งเรียนรู้ 

(เฉลิมศักดิ์)

เฉลิมศักดิ์

150,000.00

User
Line



เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

    - ซ่อม บํารุง และ

พัฒนาอาคารสถานที่และ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

1. ซ่อมบํารุงยานพาหนะ

2. น้ํามันเชื้อเพลิง

1. จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์

งานโสตทัศนศึกษาสําหรับ

ใช้ภายในโรงเรียน

กิตติชัย 3,000.00 3,000.00

2. จัดซื้ออุปกรณ์งานโสต

ทัศนศึกษาพร้อมติดตั้ง 

สําหรับหอประชุม 120 ปี 

สมเด็จย่า

กิตติชัย 70,000.00

3. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน

โสตทัศนศึกษาภายใน

โรงเรียน

กิตติชัย 80,000.00 20,000.00

4. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์งาน

ประชาสัมพันธ์

กิตติชัย 20,000.00 10,000.00

1. ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยง

ปลาดุก

2. ร้านค้าผลผลิต

3. แหล่งเรียนรู้โคก หนอง

 นา (เล)

1. สานสัมพันธ์รอบรั้ว

โรงเรียน

กิติศักดิ์, ศิริพร 1,500.00 1,500.00งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย

7. สานสัมพันธ์ชุมชน 

(กิติศักดิ์)

งาน

โสตทัศนูปกรณ์

5. พัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ์ 

(กิตติชัย)

งานบริการ

อาคารสถานที่ฯ

4. พัฒนาการบริการ

ยานพาหนะ (เฉลิม

์

เฉลิมศักดิ์ 100,000.00 100,000.00

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

งานสมาคม

ผู้ปกครองฯ

6. โคก หนอง นา (เล) 

(ดุสิต)

ศุภฤทธิ์, ดุสิต

5,000.00 15,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2. ปราชญ์ท้องถิ่นสู่ศรี

นครินทร์

กิติศักดิ์, ปราณิสา 2,500.00 2,000.00

3. ชวนสุขด้วยศาสตร์แห่ง

ศิลป์

ศรายุทธ,  ประนัสดา 1,500.00 1,000.00

1. สานสัมพันธ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

สุรเชษฐ์, สุภิชญา 2,500.00 2,500.00

2. สานสัมพันธ์สมาคม

ผู้ปกครองและครู

สุรเชษฐ์, ภัทรจินันท์ 2,000.00

งานสมาคม

ผู้ปกครองฯ

9. "Q-Home School" 

เพื่อการดูแลนักเรียน 

(สุรเชษฐ์)

ดูแลจัดการบริหารระบบ 

Q-Home School

สุรเชษฐ์ 300,000.00 300,000.00

1. สุขภาพดี ชีวีมีกําลัง 

กายใจแข็งแรง

เพลินพิศ 30,000.00 30,000.00

2. ผู้นําเยาวชนสาธารณสุข

โรงเรียน

วรรณวิสา 1,000.00 1,000.00

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

4. ฟันสะอาด เหงือก

แข็งแรง

เพลินพิศ 1,000.00 1,000.00

5. อย.น้อย อัจฉรา 2,000.00 2,000.00

6.สานสัมพันธ์กับอนามัย

ในชุมชน

เพลินพิศ 2,000.00 2,000.00

1. ซ้อมแผนดับเพลิง และ

อพยพหนีไฟ

6,000.00

งานอนามัย 10. Healthy School 

(เพลินพิศ)

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป

11. Safety School 

(ภัคทนัน)

งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย

8. สานสัมพันธ์เครือข่าย

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 (สุรเชษฐ์)

กลุ่มงานสุขภาพและบริการ
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัคทนัน คําสุริยา

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

2. ซ้อมหนีภัย (แผ่นดินไหว

 สีนามิ)

3. จัดทําป้ายและ

เครื่องหมายจราจรใน

สถานศึกษา

4. โรงเรียนปลอดโควิด เพลินพิศ

1. วันเอดส์โลก

2. ปราบลูกน้ํายุงลาย

3. หมออาสาเฝ้าระวังโรค

ระบาด

4. บอกกล่าว เล่าโรคภัย

1. ปรับปรุงหอพักนักเรียน

2. ดูแลนักเรียนหอพัก

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์

สําหรับใช้งานในหอพัก

นักเรียน

4. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

หอพัก

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

งานอนามัย 12. รู้ทันโรค (เพลินพิศ)

เพลินพิศ

1,500.00

ภัคทนัน

1,500.00

240,000.00

กลุ่มงานหอพักนักเรียน

240,000.00งานหอพัก

นักเรียน

13. อุ่นไอรักหอพักศรี

นครินทร์ 

(วรรณี สืบกระพันธ์)

วรรณี สืบกระพันธ์
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

งานสํานักงาน

บริหารกิจการ

นักเรียน

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กร (นฤมล)

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน

นฤมล 41,000.00 40,000.00

1. ปฐมนิเทศ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

2. วันเกียรติยศ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

3. วันแห่งความสําเร็จ วรรณี สืบกระพันธ์ 30,000.00

1. บรรพชาสามเณร

2. ธรรมจาริณี

3. อิสลามศึกษา

1. โรงเรียนคุณธรรม

2. โรงเรียนสุจริต

3. การประเมินนักเรียน

รางวัลพระราชทาน

20,000.00

กลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษาฯ

5. สอบธรรมศึกษา 

(ธนันท์ธรณ์)

1. สอบธรรมศึกษา ธนันท์ธรณ์ 5,000.00

1. สภานักเรียน ณัฐพงค์ 10,000.00

2. พัฒนาศักยภาพสภา

นักเรียน

ณัฐพงค์ 5,000.00

1. ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่

ห่างไกลยาเสพติด

กิติศักดิ์ 5,000.00 5,000.00

2. ระบบเฝ้าระวังการสูบ

บุหรี่อัจฉริยะ

กิติศักดิ์ 5,000.00 5,000.00

2. มุกดีศรีนครินทร์ 

(วรรณี สืบกระพันธ์)

งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

ิ

3. วัยใสก้าวไกลด้วย

ธรรม (ปุณยวีร์)

กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน

ปุณยวีร์, สุปราณี, 

อนงค์นาถ, 

กนกพร นาพนัง

งานส่งเสริม

ประชาธิปไตยฯ

6. ส่งเสริมประชาธิปไตย

 (ณัฐพงค์)

งานป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหาสิ่งเสพ

ติด เอดส์ และ

อบายมข

7. ป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด (กิตติศักดิ์)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

220,000.00 350,000.00

กลุ่มงานสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

25,000.00
งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม

4. โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

(ปุณยวีร์)

ปุณยวีร์, สุปราณี, 

อนงค์นาถ, 

กนกพร นาพนัง

25,000.00

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

3. คัดกรองพฤติกรรม

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย

ระบบออนไลน์

กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

4. ตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ด้วยชุดตรวจสารเสพติด

กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

5. Music Garden กิติศักดิ์ 2,500.00 2,500.00

6.ประเมินสถานศึกษาสีขาว วรรณี สืบกระพันธ์ 25,000.00 1.00

1. ศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE

2. ประกวดแข่งขัน ชมรม 

TO BE NUMBER ONE

3. TO BE NUMBER ONE 

Dancercise

4. ค่ายแกนนําเยาวชน TO

 BE NUMBER ONE

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่าย TO BE 

NUMBER ONE

6. ศูนย์เรียนรู้ TO BE 

NUMBER ONE

7. ฟุตบอล TO BE 

NUMBER ONE 

Championship

8. TO BE NUMBER ONE 

Talk

อบายมุข

60,000.00

งาน TO BE 

NUMBER ONE

8. TO BE NUMBER 

ONE เป็นหนึ่งโดยไม่

พึ่งยาเสพติด (วิไลพร)

วิไลพร 60,000.00
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เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินเรียนฟรี15ปี อื่นๆ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์

ฝ่าย/งาน โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ1/2565 งบประมาณ2/2565

9. รณรงค์ป้องกันและ

ต่อต้านยาเสพติด

10.หลานย่าเยาวชน

ต้นแบบ ดี เก่ง มีสุข

สุรเชษฐ์ 5,000.00

1. ถนนปลอดภัยใส่ใจ ดุสิต 5,000.00 5,000.00

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร

ดุสิต 2,500.00 2,500.00

3. พัฒนาผู้เรียนเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพสูง

วรรณี สืบกระพันธ์ 5,000.00 5,000.00

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

2. สานสัมพันธ์ Home - 

School

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

งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน

10.

งานส่งเสริม

ด้านวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม

9. เสริมสร้างพลเมืองดีมี

วินัย (ดุสิต)

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน (ทิพพิมล)
ทิพพิมล 15,000.00

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

15,000.00
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