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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   สม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับโรงเรียน
อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นเกียรติอย่างสูงและสร้างความปลาบปลื้มแก่บุคลากรอย่างหาที่สุดมิได้ 
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สว.ภก. 
 
 
 

แดง    -   น้ ำเงิน 
 

สีแดง    คือ  สีประจ าวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สีน้ าเงิน    คือ  สีของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
 

มีวินัย  มำรยำทดี  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์   
 
 
 

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 ารงชีวิตการเป็นผู้ น าทางวิชาการ หมายถึง การเป็นแบบของ               
การเป็นผู้รู้ในศาสตร์และศิลป์นั้น ๆ หรือเป็นผู้แตกฉาน เชี่ยวชาญ รอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจนเห็นช่องทาง
วิธีการที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถชี้น าหรือแนะน าให้ผู้อ่ืนรอบรู้ตามแบบได้ด้วย 

สืบสำนงำนพระรำชด ำร ิ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 ปลูกในดินที ่
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 ป ี 
หมู่ที่ 1 ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ (076) 224-125  
โทรสาร (076) 224-126  

 
 

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 9 มีนำคม 2565 
       

กลุ่ม ข้ำรำชกำร พนักงำน งบ สพฐ. งบโรงเรียน อ่ืนๆ รวม 
    รำชกำร         

ฝ่ำยบริหำร 5  -  -  -  - 5 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - แนะแนว 3  -  -  -  - 3 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - บรรณำรักษ ์ 1  -  - -  - 1 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 13    -  -  - 13 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ 11 1  -  -  - 12 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตรฯ์ 26 1 1  - - 28 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 17  -  -  -  - 17 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำตำ่งประเทศ 19  - 2  -  - 21 
       -  ครูตำ่งชำต ิ  -  -  - 7  - 7 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สำระกำรงำนอำชพี 5  -  -  - - 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำศิลปะ 9  -  -  -  - 9 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสุขศึกษำและพละ 2 1 1 1  - 5 

รวมครูผู้สอน 111 3 4 8 - 126 

สนับสนุนกำรสอน             
 - ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน    -  -  -  - 0 
 - พยาบาล(รับเงินครูประจ าหอพักนอน)    - 1  -  - 1 
 - ธุรการฝ่าย,เจ้าหนา้ที่บุคคล,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่งานทะเบียน    -  - 6  - 6 
 - ธุรการ,เจ้าหน้าที่คอมฯ โครงการ EP,ดูแลนักเรียน    -  - 6  - 6 
 - โสตทัศนูปกรณ์, เอกสารการพิมพ ์    -  - 2  - 2 

รวมเจ้ำหน้ำที ่ - - 1 14 - 15 

รวมครูและเจ้ำหน้ำที ่ 111 3 5 22 - 141 

 - แมบ่้าน นกัการ     1 11   12 
 - เจา้หน้าที่ประดู่แดง       8   8 
 - พนกังานขับรถ       2   2 
 - รปภ.       2   2 

รวมแมบ่้ำน พขร. รปภ.     1 23   24 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 111 3 6 45 - 165 

 
 
 

ข้อมูลครูและบุคลำกร 
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สรุปจ ำนวนบุคคลำกร แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
ณ วันที่ 9 มีนำคม  2565 

    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 - - - - - - - 3 3 - - - - 3 3 
รอง ผอ.ช ำนำญกำรพิเศษ - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 

ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน ครูเชี่ยวชำญ (คศ.๔) - - - - - - - - - - - - - - - 
สำยผู้สอน ครูช ำนำญกำรพิเศษ (คศ.๓) - - - 3 6 9 - 7 7 - - - 3 13 16 

  ครูช ำนำญกำร (คศ.๒) - - - 7 15 22 5 11 16 - - - 12 26 38 
  ครูไม่มีวิทยฐำนะ (คศ.๑) - - - 8 32 40 3 1 4 - - - 11 33 44 
  ครูผู้ช่วย - - - 1 6 7   1 1 - - - 1 7 8 

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

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

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

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร - 1 1 - 6 6 - - - - - - - 7 7 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - - - - - - - - - - 

เจ้ำหน้ำที่(นอกเหนือธุรกำร) 1 - 1 2 3 5 - 1 1   - - 3 4 7 
นักกำร, แม่บำ้น, พขร.,รปภ.,สวัสดิกำรร้ำนค้ำ 9 15 24 - - - - - - - - - 9 15 24 

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

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

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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แผนกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2565 - 2569 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ2565 ปีกำรศึกษำ2566 ปีกำรศึกษำ2567 ปีกำรศึกษำ2568 ปีกำรศึกษำ2569 

จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน 
ม.1 15 504 15 504 15 504 15 504 15 504 
ม.2 13 455 15 504 15 504 15 504 15 504 
ม.3 10 407 13 455 15 504 15 504 15 504 

รวมม.ต้น 38 1366 43 1463 45 1512 45 1512 45 1512 
ม.4 12 408 12 408 12 408 12 408 12 408 
ม.5 12 384 12 408 12 408 12 408 12 408 
ม.6 12 359 12 384 12 408 12 408 12 408 

รวมม.ปลำย 36 1151 36 1200 36 1224 36 1224 36 1224 
รวมทั้งหมด 74 2517 79 2663 81 2736 81 2736 81 2736 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรรับนักเรียน 

แผนพัฒ
นาคุณ
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รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพนระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเครือข่ำยผู้ปกครอง 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

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

ในพระรำชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ปีกำรศึกษำ 2564 

 
1. นายประมวล  ข้องรัก   ประธานกรรมการ 
2. นายไกรรักษ์  ชูชาติ   รองประธาน 

3. นายอมร   ราชประดิษฐ์  รองประธาน 

4. นางยุพิน   ไทยเจริญ  นายทะเบียน 

5. นางสาววิมลรัตน์  เพชรคล้าย  ประชาสัมพันธ์ 
6. นางสาวกุศลิน  มุสิกะ   กรรมการ 

7. นางสาวอนัญญา  มาศทอง   กรรมการ 

8. นายกฤตนัน   อมรลักษณ์  กรรมการ 

9. นายชัยวัตร   คงปาน   กรรมการ 

10. นางภักดี   สายแก้ว   กรรมการ 

11. นางประภาพร  ตันติรังสิมาพันธ์  กรรมการ 

12. นางวนิดา    ยอดสุรางค ์  กรรมการ 

13. นางอรนุช   หาญกล้า  กรรมการ 

14. นายธนพัชญ์  ปิติสุข   กรรมการ 

15. นายนพรัตน์   คงแก้ว   กรรมการ 

16. นายวิชาญ   ไข่รอด   กรรมการ 

17. นางอาทิตษา  สัตมัน   กรรมการ 

18. นางสาวบุณยนุช แซ่อ๋อง   กรรมการ 

19. นางรัตติยาภรณ์  ราตรีลัย   กรรมการ 

20. นายเวชกร   ประทีป ณ ถลาง   กรรมการ 

21. พ.จ.อ.พรเลิศ  ละเอียด   กรรมการ 

22. นายระวิ   เกตตะพันธ์  กรรมการ 

23. นายอุทิตย์    ศรีบุตรตา  กรรมการ 

24. นางสาวจรรยา   กรองจันทร์  กรรมการ 

25. นางสาวนาถยา  ลอบมณี   กรรมการ 

26. นายสมพงษ์   พลประสิทธิ์  กรรมการ 

27. นายวุฒิพงศ์   ลีลาสันติ  กรรมการ 
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28. นางสาวนันทียา   หงษ์หยก  กรรมการ 

29. นางสาวมินทร์ตรา  พงศ์พันธุ์นุภาพ  กรรมการ 

30. นางสาวส าเนียง  เพ็ชรบัว   กรรมการ 

31. นายสุทธิชัย   เอ่งฉ้วน   กรรมการ 

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

34. นายจุมพล  จิตร์พาณิชย์  กรรมการ 

35. นายอิทธิพล   มะหะหมัด  กรรมการ 

36. นางสาวณปภัช  โชติผดุงพงศ์  กรรมการ 
37. นางสาวปวีณา  เรืองฤทธิ์  กรรมการ 

38. นางสาวธัญญาดา เดชเลิศไพศาล  กรรมการ 

39. ร.ต.ต.ชยกร   เวชพันธ์   กรรมการ 

40. นายยืนยง   จีนเดิม   กรรมการ 

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

45. นางเบญจลักษณ์รายา สุวรรณนิมิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. ข้อมูลอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 
 
 
 

 อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียน 318 ล/38 เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม  
ในปี พ .ศ . 2529 ต่อมาได้เป็นอาคารของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  
เป็นอาคารเรียนหลังที่หนึ่ง และปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   
จึงได้อาคารเรียน 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 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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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 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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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 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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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,หรอื 
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 

47 อาคารเรียน อาคาร คสล 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 324
ล./55-ข  

2562-
2563 

งบประมาณ
ต้นสังกัด 

27,585,000.00 

48 ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน จุ 120 ลูกบาศก์
เมตร 

2563 งบประมาณ
ต้นสังกัด 

399,000.00 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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4.  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
 
1. อัตรำกำรเข้ำเรียน 

จ ำนวนห้องเรียนและจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 – 2565 

ปี
กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. 

2563 13 474 13 464 10 353 11 441 11 361 9 288 67 2,381 
2564 13 456 13 431 13 452 12 420 12 372 11 355 74 2,486 
2565 15 504 13 455 13 407 12 408 12 384 12 359 77 2,517 

 
2. อัตรำกำรจบกำรศึกษำ 

2.1 อัตราการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียนที่จบตำมหลักสูตร 

หมำยเหตุ 
ต้นปีกำรศึกษำ ออกกลำงคัน จบกำรศึกษำ ร้อยละ 

2562 369 4 365 98.92  
2563 350 9 341 97.43  
2564 441 2 439 99.55  

 
2.2 อัตราการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียนที่จบตำมหลักสูตร 

หมำยเหตุ 
ต้นปีกำรศึกษำ ออกกลำงคัน จบกำรศึกษำ ร้อยละ 

2562 275 5 270 98.18  
2563 286 4 282 98.60  
2564 350 3 345 98.57 ไม่จบการศึกษา2คน 

 
 

ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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3. อัตรำกำรศึกษำต่อ 
   3.1 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียนที่จบตำมหลักสูตร 

หมำยเหตุ 
จบกำรศึกษำม.3 เข้ำศึกษำต่อ ร้อยละ 

2562 365 364 99.73  
2563 341 341 100  
2564 439 439 100  

  
  3.2 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียนที่จบตำมหลักสูตร 

หมำยเหตุ 
จบกำรศึกษำม.6 เข้ำศึกษำต่อ ร้อยละ 

2562 270 268 99.26  
2563 282 281 99.65  
2564 345 344 99.71  

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

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

ภาษาไทย 59.03 63.46 4.43 59.29 58.62 -0.67 55.18 52.13 -3.05 54.29 51.19 -3.10 
ภาษาอังกฤษ 41.34 38.35 -2.99 42.43 38.34 -4.09 34.14 30.79 -3.35 34.38 31.11 -3.27 
คณิตศาสตร์ 29.17 27.39 -1078 30.40 30.43 0.03 25.82 24.75 -1.07 25.46 24.47 -0.99 
วิทยาศาสตร์ 29.87 35.51 5.64 32.57 34.89 2.32 30.17 31.67 1.50 29.89 31.45 1.56 

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

 

ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6  
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 ระดับโรงเรียน ,ระดับจังหวัด ,ระดับสังกัด ,ระดับประเทศ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

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

ภาษาไทย 51.60 61.52 9.92 51.18 53.54 2.36 45.22 47.74 2.52 44.36 46.40 2.04 
สังคมศึกษา 37.32 40.47 3.15 38.72 41.78 3.06 36.32 37.45 1.13 35.93 36.87 0.94 
ภาษาอังกฤษ 33.19 37.80 4.61 38.43 35.50 -2.93 29.73 25.83 -3.90 29.94 25.56 -4.38 
คณิตศาสตร์ 28.10 31.72 3.62 30.96 32.34 1.38 26.33 21.83 -4.50 26.04 21.28 -4.76 
วิทยาศาสตร์ 36.57 30.40 -6.17 37.16 33.27 -3.89 33.04 29.04 -4.00 32.68 28.65 -4.03 

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

ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
รอบสาม เมื่อวันที่  3, 4, 6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา  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 
 
 

ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
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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 

ที่ได้ 
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
เป็นเลิศของสถานศึกษาต่ อไป 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 า เนิ 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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ส่วนที่ 2  
กำรศึกษำสถำนภำพสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 
 

1) ครูมีศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้น า ในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2) ครูได้รับหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามวิชาเอกของตนเองและมีทักษะที่หลากหลาย จัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตาม
สมรรถนะ 

3) ครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก เปิดใจรับสิ่งใหม่ พร้อม
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีจิตสาธารณะ 

4) โรงเรียนมีการบริหารงานที่ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
5) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเป็นผู้น าทางวิชาการและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6) โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และทักษะ

ด้านการเงิน มีสาระเพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 
7) โรงเรียนมีระบบบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
8) โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่าง

สม่ าเสมอ มีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และมีความพร้อมใน
การให้บริการแก่นักเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอก 

1.1 จุดแข็ง   ( Strengths : S 
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9) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมา
คารวะ มีจิตสาธารณ มีวินัย และมีความกตัญญู ไม่ท าลายสาธารณะสมบัติของโรงเรียน ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

10) โรงเรียนเป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับ ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมสุขภาพ พลานามัย หลัก
ประชาธิปไตยโดยความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้น าด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11) โรงเรียนและชุมชนร่วมกันดูแล ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

12) ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมะสมในการบริหารงานและ
ทันสมัย 

 
 
1) ครูมีทักษะการในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้เรียน 
2) ครูและบุคลาการทางการศึกษาในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอ 
3) ครูมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมาก  
4) โรงเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 
5) โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจ านวนของผู้เรียน 
6) โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่มีความซ้ าซ้อน ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในองค์กรและการประสานงานภายในองค์กรไม่ดี 
7) โรงเรียนมีการบริการและช่องทางการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการไม่ทันสมัย 
8) โรงเรียนมกีารบริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่ไม่ตรงความต้องการของครูและนักเรียน 
9) การใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เต็ม

ศักยภาพ 
10) การส่งเสริมด้านสุขภาพนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน 
11) ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ การใช้เทคโนโลยี ทักษะด้านอาชีพ และทักษะด้านเจต

คติ ค่อนข้างต่ า 
12) ผู้เรียนไม่มีภาวะผู้น า ไม่รู้เท่าทันสื่อ และไม่มีความกล้าแสดงออก 

 
 
 

 
 

1.2 จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 
1) สถานที่ตั้งของโรงเรียนเอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายที่

หลากหลายและเป็นพื้นที่มีพหุวัฒนธรรม ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

2) โรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนในการจัดการศึกษาจากเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

3) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
4) ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 2 
6) นโยบายด้านการพัฒนาครูของ สพฐ. มีความชัดเจนและครูพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพตาม

ความสนใจของตนเอง 
 
 

1) เกณฑ์การประเมินวิชาชีพครูเน้นเอกสารมากกว่าผลงานเชิงประจักษ์ และมีการประเมินหลาย
ส่วน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ 

2) ผู้ปกครองประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการะบาดของ 
COVID-19 

3) นักเรียนบางส่วนมีปัญหาในครอบครัว ขาดความอบอุ่นในครอบครัว  
4) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
5) ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 โอกาส ( Opportunities : O ) 
 

2.2 อุปสรรค ( Threats : T ) 
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ค าอธิบายสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร 
 
1. กลยุทธ์ SO 

− โรงเรียนเป็นผู้น าทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

− โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

− โรงเรียนมีหลักสูตรทันสมัย เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ และทักษะด้าน
การเงิน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมชุมนุมในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมเกิด
การพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

− สนับสนุนให้ครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และสามารถพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดของตนเอง  
มีทักษะที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพของตนเอง พร้อมทั้งมีความพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ 

− โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ิมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย แหล่งการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าที่เพียงพอและหลากหลายและ
สามารถรองรับจ านวนนักเรียนได้อย่างเพียงพอ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ในและนอกสถานที่ 

− ส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้
อย่างอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ
เรียนรู้ เป็นผู้น าทางวิชาการอย่างแท้จริง 

− สนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารการจัดการ
โรงเรียนในทุกด้าน  

− สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมทั้งกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกได้  

− โรงเรียนสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบรอบดา้นและสม่ าเสมอ 
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2. กลยุทธ์ WO 
 

− กระตุ้นให้ครูพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถผลิตสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความต้องการและ
ความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

− พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย 

− พัฒนาช่องทางการให้บริการ แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย และตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

− พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการประสานงานภายในองค์กร
ให้มีประสิมธิภาพ 
 

3. กลยุทธ์ ST 
 

− ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน
วิชาชีพครูของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรต่อไป 

− สร้างความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  
 

4. กลยุทธ์ WT 
 

− สร้างเครือข่ายกระบวนการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน 

− ให้ความรู้ครู ผู้ปกครอง ด้านการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และตอบสนองความต้องการทั้งของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และสังคม 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
  การพัฒนาสถานศึกษาโดยน ารูปแบบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร DALIS MODEL  
ในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในระดับภูมิภาค และยกระดับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) โดยเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดี 
ต่อวิชาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น SMART TeacherX   
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ส่วนที่ 3  
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 
 
 

มีวินัย  มารยาทดี  คิดสร้างสรรค์   
 
 
 

สืบสานงานพระราชด าริ 
 
 
 

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

 
 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ภายใตบ้ริบทของโลกยุคใหม่ 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

ค่านิยมของโรงเรียน 
 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
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1. พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสูงที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 

Digital Literacy และ Financial Literacy 
2. เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และมี

ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูง 
4. เสริมสร้างสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และเป็นแบบอย่างได้ 
5. บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 
6. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์บริบทของโลกยุคใหม่ เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial Literacy 
2. ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูง 
5. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสูง เป็นผู้น าการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อ 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

6. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

7. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศท่ีเข้มแข็งพร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

8. โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจของโรงเรียน 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทโลกของยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้าง

อัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและ 

จิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นสู่การเป็น SMART TeacherX 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 
 
 
1. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial 

Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 
3. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพ 
4. บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิต

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
6. พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX 
7. พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนสู่

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

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

แผนงานหลัก 
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ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1) พั ฒ นาห ลั กสู ต รด้ าน วิท ย าศ าสตร์ เทค โน โลยี  ภ าษ าต่ างป ระ เทศ  Digital Literacy  
และ Financial Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 

3) ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

4) บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) พัฒนาสมรรถนะครูในการให้จัดการเรียนรู้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

2) เสริมสร้างครูให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (World 
Professional Socialize) 

ส่วนที่ 3 ด้านบริหารจัดการ 
1) พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2) จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนสู่

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

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดเน้นของโรงเรียน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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จากการก าหนดกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียน ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
การศึกษาเป็นแนวทางในการด าเนินการดังนี้  
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทโลกของยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) 
ประเด็นแผนงานหลัก 
1. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy 

และ Financial Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างอัจฉริยะ 
 สู่เวทนีานาชาติ 

ประเด็นแผนงานหลัก 
2. พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้
บริบทของโลกยุคใหม่ 

3. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิต

สังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูง 
ประเด็นแผนงานหลัก 
4. บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัย สุจริต 

จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นสู่การเป็น SMART TeacherX 

ประเด็นแผนงานหลัก 
6. พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นแผนงานหลัก 
7. พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ 
ประเด็นแผนงานหลัก 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนสู่โรงเรียนคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
9. ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมน าแนวพระราชด าริสู่

การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569                 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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คิดสร้างสรรค์
สืบสานงาน
พระราชด าริ

พร้อมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คุณภาพ
ผู้เรียน

กระบวนการ
จัดการศึกษา
ในโรงเรียน

พัฒนาองค์กร

ทรัพยากร
เครือข่ายร่วม

พัฒนา

แผนที่กลยุทธ์

ใฝ่คุณภาพมุ่งเรียนรู้คนดีของย่า

พัฒนาการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา

เสริมสร้างภาคีเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและปลูกฝัง
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี

ความคิดสร้างสรรค์

พัฒนาหลักสูตรภายใต้
บริบทโลกของยุคใหม่แห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนาครูให้มีสมรรถนะที่
สูงขึ้นสู่การเป็น SMART 

TeacherX
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ส่วนที่ 4  
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี 1

แผนงานหลักท่ี 1

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี

ทันสมัยตอบโจทย์บริบท

ของโลกยุคใหม่ เน้นความ

เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital 

Literacy และ Financial 

Literacy

1. เพ่ือให้มีหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ภาษาต่างประเทศ Digital

 Literacy และ Financial 

Literacy

มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital 

Literacy และ Financial 

Literacy

ไม่มี มี มี มี มี มี 1. หลักสูตร

ทันสมัยตอบโจทย์

บริบทของโลกยุค

ใหม่

ส่วนท่ี 4

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และตัวช้ีวัดความส าเร็จและตัวช้ีวัดความส าเร็จ

พัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทโลกของยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 2

2565 2566 2567 2568 2569

ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามค่าเป้าหมายท่ี

สถานศึกษาก าหนด

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลการเรียนรายวิชา

ภาษาไทยระดับ 3 ข้ึนไป

55 55 55 56 57 58 1. เติมเต็มความรู้

2. ส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการ

3. ค่ายพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียน

ตามความถนัด

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีผล

การเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป

40 40 40 41 42 43

โครงการเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้เรียนเป็นไปตาม

ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 2

2565 2566 2567 2568 2569

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีผล

การเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับ 3 ข้ึนไป

45 45 45 46 47 48

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลการเรียนรายวิชาสังคม

ระดับ 3 ข้ึนไป

 

85 85 85 86 87 88

1.6 ร้อยละของผู้เรียนมีผล

การเรียนรายวิชาศิลปะ

ระดับ 3 ข้ึนไป

80 80 80 81 82 83

พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้เรียนเป็นไปตาม

ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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2565 2566 2567 2568 2569

 1.7 ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลการเรียนรายวิชาการ

งานอาชีพระดับ 3 ข้ึนไป

75 75 75 76 77 78

 1.8 ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป

80 80 80 81 82 83

 1.9 ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลการเรียนรายวิชา

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

ระดับ 3 ข้ึนไป

35 35 35 36 37 38

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้เรียนเป็นไปตาม

ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด

พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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2565 2566 2567 2568 2569

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะพ้ืนฐาน สมรรถนะ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

100 100 100 100 100 100 4. ส่งเสริมทักษะ

พ้ืนฐานในการ

ด ารงชีวิต

ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติ

ท่ีดีต่อการด ารงชีวิต พร้อม

ส าหรับการศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพ

100 100 100 100 100 100 5. แนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพ

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะพ้ืนฐาน สมรรถนะ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน มีเจตคติท่ีดีต่อการ

ด ารงชีวิต เพ่ือการศึกษาต่อ

และการประกอบอาชีพ

พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การอ่าน การเขียน การ

ส่ือสาร มีทักษะ

ความสามารถในการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

(IndependentStudy)

ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะ

ในการอ่าน การเขียน การ

ส่ือสาร ตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด

100 100 100 100 100 100 6. พัฒนาทักษะ

การอ่าน การเขียน 

การส่ือสาร

พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การอ่าน การเขียน การ

ส่ือสาร มีทักษะ

ความสามารถในการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

(IndependentStudy)

ร้อยละของผู้เรียนมีผลงานท่ี

เป็นผลงาน/นวัตกรรมทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ ได้จาก

การออกแบบ การประดิษฐ์

และสร้างสรรค์

100 100 100 100 100 100 7. SWPK 

Academic 

Showcase

พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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2565 2566 2567 2568 2569

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็น

เลิศด้านภาษาจีน

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ

 MECP ได้รับการส่งเสริม

อัจฉริยภาพด้านภาษาจีนท่ี

เป็นเลิศ

100 100 100 100 100 100 1. พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศด้านภาษาจีน

2. เพ่ือให้ผู้เรียน

 เข้าร่วมการทดสอบวัด

ความรู้ทางภาษาจีนตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ

 MECP ได้รับการส่งเสริ

,และพัฒนาให้สามารถเข้า

ร่วมการทดสอบวัดความรู้

ทางภาษาจีนตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล

60 60 65 70 75 80 2. ส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียน

ด้านภาษาจีนตาม

เกณฑ์

มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ มีกระบวนการเรียน

การสอนด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมี

เทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อการใช้

งาน

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ

 MECP มีห้องเรียน 

บรรยากาศภาษาจีนท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้และมี

เทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อการใช้

งาน

100 100 100 100 100 100 3. ห้องเรียน

คุณภาพ MECP

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ
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2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีจากแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการ

ปฏิบัติการในระดับ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนมี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

น าเสนอผลงานได้อย่าง

สร้างสรรค์

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ 

SMTE และ SMP ได้ศึกษา

แหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะ

การทดลองใน

ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า

100 100 100 100 100 100 1. พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ
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แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม

การแข่งขันทักษะและการ

พัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 ในรายการแข่งขันต่างๆ 

 ท้ังในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ 

SMTE และ SMP ท่ีเข้า

ร่วมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 ในรายการแข่งขันต่างๆ ใน

ระดับโรงเรียน หรือ ระดับ

จังหวัด ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ

100 100 100 100 100 100 2. แข่งขันทักษะ

ทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการเป้าประสงค์ วัตุประสงค์

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม

การทดสอบวัดความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ 

SMTE และ SMP เข้าร่วม

การทดสอบวัดความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

60 60 60 70 70 80 3. ทดสอบความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

จ านวนห้องเรียนคุณภาพใน

โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ ฯ(SMTE และ

 SMP)

15

 

15

 

16

 

16

 

16

 

16

 

4. ห้องเรียน

คุณภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

จ านวนห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อ

การใช้งาน

13 13 14 15 15 15 4. ห้องเรียน

คุณภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

โครงการเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวัสดุ

อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 

และเกิดความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงานตลอดจน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

และมีส่ือเทคโนโลยีท่ีพร้อม

ต่อการใช้งาน

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะ กระบวนการทาง

ภาษาอังกฤษ โดยการ

เรียนรู้กับเจ้าของภาษา ใช้

แหล่งเรียนรู้และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ น าเสนอผลงานได้

อย่างสร้างสรรค์ท้ังในและ

ต่างประเทศ

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ 

EP/MEP ได้เรียนรู้กับ

เจ้าของภาษา ฝึกทักษะ

ทางภาษาจากแหล่งเรียนรู้ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

น าเสนอผลงานได้อย่าง

สร้างสรรค์ท้ังในและ

ต่างประเทศ

100 100 100 100 100 100 1. พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศด้าน

ภาษาอังกฤษ

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม

แข่งขันทักษะและการ

พัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการด้านภาษาอังกฤษ 

ในรายการแข่งขันต่าง ๆ ท้ัง

ในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ 

EP/MEP ท่ีเข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

ด้านภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ในรายการ

แข่งขันต่าง ๆ ในระดับ

โรงเรียน หรือ ระดับจังหวัด

 ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ

50 50 51 51 52 52 2. แข่งขันทักษะ

ทางวิชาการด้าน

ภาษา วิทยาศาสตร์

 คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ท้ังใน

และต่างประเทศ

โครงการเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม

การทดสอบวัดความรู้ทาง

ภาษาตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล

ร้อยละของผู้เรียนโครงการ 

EP/MEP ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาให้สามารถเข้า

ร่วมการทดสอบวัดความรู้

ทางภาษาตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล

100 100 100 100 100 100 3. ส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียน

ด้านภาษาตาม

เกณฑ์

มาตรฐานสากล

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม

การทดสอบวัดความรู้ทาง

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล

100 100 100 100 100 100 4. ทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษ

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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2565 2566 2567 2568 2569

จ านวนห้องเรียนคุณภาพใน

โครงการห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP

8 8 8 8 9 9 5. ห้องเรียน

คุณภาพด้านภาษา

จ านวนห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อการใช้

งาน

3 3 3 3 3 3 6. พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ และ

ห้องปฏิบัติการด้าน

ภาษา จัดซ้ือ

หนังสือแบบเรียน 

ส่ือการสอน

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

โครงการเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

4. เพ่ือให้ผู้เรียนห้อง

โครงการห้องเรียน EP/MEP

 มีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่าง

เพียงพอ และเกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

และมีส่ือเทคโนโลยีท่ีพร้อม

ต่อการใช้งาน

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

ร้อยละของบุคลากรใน

โครงการ EP/MEP ท่ีได้รับ

การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอน 

และการวัดผลประเมินผล

100 100 100 100 100 100 7. ส่งเสริม

ประสิทธิภาพ 

ระบบการ

บริหารงาน 

โครงการห้องเรียน

พิเศษ EP/MEP

ร้อยละของครูชาวต่างชาติ 

ได้รับการพัฒนาด้าน

หลักสูตรและการสอน

100 100 100 100 100 100 8. พัฒนาครูและ

บุคลากรโครงการ 

EP/MEP

ร้อยละของนักเรียนท่ีมา

เรียนในโครงการฯ

100 100 100 100 100 100 9. ชวนน้องมาเรียน

1. ผู้เรียนมีทักษะและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ

4. เพ่ือให้มีระบบบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพของโครงการฯ

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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กลยุทธ์ท่ี 3

แผนงานหลักท่ี 4

2565 2566 2567 2568 2569

1.มุกดีศรีนครินทร์

2. วัยใสก้าวไกล

ด้วยธรรม

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และ

น าเสนอผลงานด้าน

คุณธรรมจริยธรรม

100 100 100 100 100 100 3. โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน

การสอบธรรมศึกษา

95 95 95 95 95 95 4. สอบธรรมศึกษา

100 100 100 1001. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา

 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น

แบบอย่างด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมอัน

พึงประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน

การประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด

โครงการ

ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

100

ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

100

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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กลยุทธ์ท่ี 3

แผนงานหลักท่ี 4

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา

 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความเป็นประชาธิปไตย

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจบทบาท สิทธิ 

และหน้าท่ีของตนเองใน

ระบบการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

100 100 100 100 100 100 5. ส่งเสริม

ประชาธิปไตย

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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กลยุทธ์ท่ี 3

แผนงานหลักท่ี 4

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา

 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษามีความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

ร้อยละของผู้เรียน ผู้บริหาร

 ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาร่วมสืบสาน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

100 100 100 100 100 100 6. สืบสาน

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย

ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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กลยุทธ์ท่ี 3

แผนงานหลักท่ี 4

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา

 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจและตระหนัก

ถึงพิษภัยของยาเสพติด

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจและตระหนัก

ถึงพิษภัยของยาเสพติด

100 100 100 100 100 100 7.ป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

8. TO BE 

NUMBER ONE 

เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง

ยาเสพติด

ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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กลยุทธ์ท่ี 3

แผนงานหลักท่ี 4

2565 2566 2567 2568 2569

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยใน

ตนเอง ยอมรับและถือ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

สังคม

ร้อยละของผู้เรียนมีวินัยสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนด

50 50 50 50 50 50 9. เสริมสร้าง

พลเมืองดีมีวินัย

6. เพ่ือให้การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป

อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ

การดูแลอย่างท่ัวถึงและมี

การจัดเก็บข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุม

100 100 100 100 100 100 10. ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา

 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 3

แผนงานหลักท่ี 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง

ร่างกายและจิตสังคม เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

อารมณ์และสังคม 

แสดงออกอย่างเหมาะสม 

สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน

อ่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 

ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน

ร้อยละผู้เรียนมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข

97 98 99 100 100 100 1. Healthy 

School

2. ศรีนครินทร์เกมส์

ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 3

แผนงานหลักท่ี 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง

ร่างกายและจิตสังคม เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจ ตระหนัก

เก่ียวกับการดูแลรักษา 

ป้องกันตัวเองและเอาตัว

รอดจากภัยใกล้ตัว

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจ ตระหนัก

เก่ียวกับการดูแลรักษา 

ป้องกันตัวเองและเอาตัว

รอดจากภัยใกล้ตัว

80 85 90 95 95 95 3. Safety School

4. รู้ทันโรค

ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนสู่การเป็น SMART TeacherX

แผนงานหลักท่ี 6 พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น SMART TeacherX

2565 2566 2567 2568 2569

1. ครูมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพสูง เป็น

ผู้น าการจัดการเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้ส่ือ

 นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

และทันต่อการเปล่ียนแปลง

เป็นแบบอย่างการ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง สู่การเป็น 

SMART TeacherX

ร้อยละของครูและบุคลากร

ท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง สู่การเป็น 

SMART TeacherX

90 92 93 94 95 95 1. พัฒนา

สมรรถนะครูสู่การ

เป็น SMART 

TeacherX

2. สัมมนาทาง

วิชาการกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ 

(สัมมนากลุ่ม สว.)

3. ส่งเสริมและ

พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

โครงการเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนสู่การเป็น SMART TeacherX

แผนงานหลักท่ี 6 พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น SMART TeacherX

2565 2566 2567 2568 2569

2. เพ่ือครูและบุคลากรมี

หรือเล่ือนวิทยฐานะ

ร้อยละของครูและบุคลากร

ท่ีขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ

ผ่านการประเมิน

100 100 100 100 100 100 4. พัฒนาครูและ

บุคลากรเพ่ือ

เสริมสร้าง

สมรรถนะทาง

วิชาชีพ

3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี

เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

ร้อยละของครูและบุคลากร

ท่ีได้รับการสร้างขวัญ

ก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

และภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ของตนเอง

100 100 100 100 100 100 5. ยกย่องเชิดชู

เกียรติและสร้าง

ขวัญก าลังใจ

โครงการ

1. ครูมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพสูง เป็น

ผู้น าการจัดการเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้ส่ือ

 นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

และทันต่อการเปล่ียนแปลง

เป็นแบบอย่างการ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 2

 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ และระดับ

คุณภาพมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 1. ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

องค์กร

พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

ทันต่อการเปล่ียนแปลง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการเป้าประสงค์ วัตุประสงค์

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 2

 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ และระดับ

คุณภาพมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 2. ประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท า

แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี

3. พัฒนาการ

บริการยานพาหนะ

4. อุ่นไอรักหอพัก

ศรีนครินทร์

พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

ทันต่อการเปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7

2565 2566 2567 2568 2569

5. พัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ์

6. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือการ

จัดการศึกษาอย่าง

มีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาระบบ

เครือข่าย

อินเตอร์เนต

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม1. โรงเรียนมีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

2. เพ่ือให้มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ

การเปล่ียนแปลง

ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 2

 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ และระดับ

คุณภาพมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

ดีเย่ียม ดีเย่ียม

พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

ทันต่อการเปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

2. เพ่ือให้มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ

การเปล่ียนแปลง

ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 2

 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ และระดับ

คุณภาพมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 8. "Q-Home 

School" เพ่ือการ

ดูแลนักเรียน

พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

ทันต่อการเปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

3. เพ่ือให้มีระบบนิเวศทาง

กายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัด

การศึกษา

ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 2

 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ และระดับ

คุณภาพมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 9. พัฒนาอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม

 และแหล่งเรียนรู้

พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

ทันต่อการเปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 6

แผนงานหลักท่ี 8

2565 2566 2567 2568 2569

จ านวนบันทึกข้อตกลงด้าน

การจัดการศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศ

3 4 4 5 5 5 1. บันทึกข้อตกลง

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา

2. สานสัมพันธ์

ชุมชนและเครือข่าย

เพ่ือการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน

3.สานสัมพันธ์

เครือข่ายเพ่ือการ

พัฒนาท่ียังยืน

22 23 24 25

1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย

ท้ังในและต่างประเทศท่ี

เข้มแข็งพร้อมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์

การพัฒนาแห่งอนาคต

1. เพ่ือให้มีความสัมพันธ์ใน

การสนับสนุนการจัด

การศึกษา ตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต

จ านวนกิจกรรมท่ีโรงเรียน

และภาคีเครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการซ่ึงกัน

และกัน

20 21

เสริมสร้างภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของ

โลกยุคใหม่ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนสู่โรงเรียนคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 6

แผนงานหลักท่ี 8

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย

ท้ังในและต่างประเทศท่ี

เข้มแข็งพร้อมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์

การพัฒนาแห่งอนาคต

2. เพ่ือสร้างพหุปัญญา การ

บริหารจัดการองค์กรระดับ

สากล

โรงเรียนมีระบบบริการ

จัดการสู่ความเป็นเลิศตาม

แนวทางโรงเรียนรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ไม่มี มี มี มี มี มี 4. ขับเคล่ือน

กระบวนการ

บริหารจัดการสู่

โรงเรียนรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 

(TQA)

โครงการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนสู่โรงเรียนคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

เสริมสร้างภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของ

โลกยุคใหม่

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 6

แผนงานหลักท่ี 9

2565 2566 2567 2568 2569

80 80 80 80 80 80 1. สวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียนบนพ้ืนฐาน

ของหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

2. ส่ิงแวดล้อม

ศึกษาสู่การพัฒนา

อย่างย่ังยืน

3. โคก หนอง นา 

(เล)

1. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง

ในการน้อมน าแนว

พระราชด าริสู่การด ารงชีวิต

อย่างมีความสุขตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. เพ่ือให้มีการขับเคล่ือน

หลักคิด หลักปฏิบัติ และ

แนวคิดโครงการ

พระราชด าริสู่โรงเรียนและ

ชุมชน

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมินการ

เรียนรู้บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนบน

พ้ืนฐานของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

เสริมสร้างภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของ

โลกยุคใหม่ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ข้อมูล

พ้ืนฐาน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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ส่วนที่ 5   
แผนกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ 

ของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทโลกของยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

แผนงานหลักท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ Digital Literacy และ Financial Literacy ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี
ทันสมัยตอบโจทย์บริบท

ของโลกยุคใหม่ เน้นความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ Digital
 Literacy และ 
Financial Literacy

1. เพ่ือให้มีหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ Digital
 Literacy และ 
Financial Literacy

1. หลักสูตรทันสมัยตอบ
โจทย์บริบทของโลกยุคใหม่

1. จัดท าหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ Digital
 Literacy และ 
Financial Literacy

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 งานหลักสูตร

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

ส่วนท่ี 5

แผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 1

งบประมาณ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 2 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

2565 2566 2567 2568 2569

1. เติมเต็มความรู้ 1. สอนเสริมทางวิชาการ
2. เตรียมความพร้อมสู่
ค่าย สอวน.

304,000.00 310,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 งานวิชาการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ

1. กีฬาและกรีฑาจังหวัด 1,985,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2. การแข่งขันทางวิชาการ

3. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม

3. ค่ายพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามความถนัด

1. ค่ายพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามความถนัด

325,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 2 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

2565 2566 2567 2568 2569

1. ลูกเสือ ยุวกาชาด 595,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

2. ชุมนุม

3. นักศึกษาวิชาทหาร

4. ทัศนศึกษา

5. จิตอาสา/สาธารณะ
ประโยชน์

1. เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) 49,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 งานแนะแนว

2. สายธารสานฝัน

3. เส้นทางการศึกษาสู่
อาชีพ

1. หมอภาษา 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

2. รู้รักษ์ภาษาไทย

3. Morning Talk

4. ประเมินผลการอ่าน
และการเขียน

5. ส่งเสริมการอ่าน

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน 

การส่ือสาร มีทักษะ
ความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
(IndependentStudy)

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
 ทักษะพ้ืนฐาน 
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
เจตคติท่ีดีต่อการ
ด ารงชีวิต เพ่ือการศึกษา

ต่อและการประกอบอาชีพ

4. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิต

5. แนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ

6. พัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 2 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

2565 2566 2567 2568 2569

1. เปิดบ้านศรีนครินทร์ 
SWPK Academic 
Showcase

175,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

2. SWPK SCI-MATH 
Contest

3. วันส าคัญทางภาษาไทย

4. กฎหมายพาสนุก

5. เรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างชาติ

3,493,000.00 3,570,000.00 3,610,000.00 3,610,000.00 3,610,000.00

กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร มีทักษะ
ความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

(IndependentStudy)

7. SWPK Academic 
Showcase

รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 2

งานส่งเสริม
นวัตกรรม
ศตวรรษท่ี 21

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศด้านภาษาจีน

1. พัฒนา
  ั ้ ี ่ ศกยภาพผเรยนสความู ู
  ็ ิ ้ ี เปนเลศดานภาษาจน

 

ิ ่ ั1. กจกรรมการแขงขน
ั ีทกษะภาษาจน

ั ึ ่2. ทศนศกษาแหลง
เรียนรภ้ ายในประเทศู

ั ึ ่3. ทศนศกษาแหลง
ี ้ ่เรยนรตางประเทศู

่4. คายภาษาและ
ั ีวฒนธรรมจน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพ
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน
(จัดจ้างครูชาวต่างชาติ)
6. คลีนิกภาษาจีน

793,000.00 793,000.00 793,000.00 793,000.00 793,000.00 โครงการ 
MECP

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม
การทดสอบวัดความรู้
ทางภาษาจีนตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริม
  ั ้ ี ้ ศกยภาพผเรยนดานู

ี ์ภาษาจนตามเกณฑ 
มาตรฐานสากล

1.ติวสอบ HSK
 2.ทดสอบความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK)

162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 โครงการ 
MECP

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีกระบวนการ
เรียนการสอนด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีเทคโนโลยีท่ีพร้อม
ต่อการใช้งาน

 

3. ห้องเรียน

คณภาพ MECPุ

1. พัฒนา ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการภาษาจีน 
 2. พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ (จัดซ้ือหนังสือ
และจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน)
 3. จัดหา ปรับปรุง และ

ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ใช้ภายในห้องเรียน
 4. จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์

592,000.00 532,000.00 282,000.00 282,000.00 282,000.00 โครงการ 

MECP

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
 ทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย มี

การปฏิบัติการในระดับ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์

 

4. พัฒนา
  ั ้ ี ่ ศกยภาพผเรยนสความู ู

็ ิ ้ ิ ์เปนเลศดานวทยาศาสตร
ิ ์  คณตศาสตรและ 

เทคโนโลยี

1. Science -Tech. 
Math Preparation 
Camp ("-Science -
Tech. Math 
Preparation Camp (ม.
1,ม.4) 

2. หลักสูตรระยะส้ัน 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ม.ราชภัฏภูเก็ต(ม.1,ม.4 
SMTE) 
3. ค่ายปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มอ.ภูเก็ต(ม.2,
ม.5) 
4.-ศึกษาแหล่งเรียนรู้
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.
3,ม.4/1,4/2,5/1)
5.Science Math 

2,000,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 โครงการ 
SMP/SMTE

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

2 . เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะและ
การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในรายการ

แข่งขันต่างๆ 
 ท้ังในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ

 
 

5. แข่งขันทักษะ
้ิทางวชาการดาน

ิ ์ ิ ์วทยาศาสตร คณตศาสตร
และเทคโนโลยี

1. การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 และเทคโนโลยี 
2. การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ /

คณิตศาสตร์ /เทคโนโลยี 
(ม.3,ม.6)
3. การแข่งขันโครงงานฯ
ระดับนานาชาติ(ม.2-3,ม.
5-6)

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 โครงการ 
SMP/SMTE

วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม
การทดสอบวัดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล

 
6. ทดสอบ

  ้ ้ ิ ์ ความรดานวทยาศาสตรู
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ทดสอบความรู้ TEDET
 (ม.1-3)
2. ทดสอบความรู้ IJSO 
(ม.1-3)
3. โอลิมปิกวิชาการ(สอ
วน.) (ม.4-5)

4. ทดสอบความรู้ เสริม
ปัญญา (ม.1-6)

50,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 โครงการ 
SMP/SMTE

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 
และเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
บรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้และมีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อการ
ใช้งาน

 

7. ห้องเรียน
  ้ ิ ์ คณภาพดานวทยาศาสตรุ

ิ ์  คณตศาสตรและ 
เทคโนโลยี

1. พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 
2. ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์
4. จัดท าและติดต้ังป้าย
หน้าห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
5. บ ารุงรักษาห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ 

6. พัฒนาห้องโครงงาน
นวัตกรรมและน าเสนอ
ผลงานนักเรียน
7. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน

700,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 โครงการ 
SMP/SMTE

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ภายในประเทศ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ต่างประเทศ

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 โครงการสาม
ภาษา

2. อบรมพัฒนาทักษะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

และสร้างความถนัดด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ท้ังม.ต้น และ ม.ปลาย

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 โครงการสาม
ภาษา

3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 โครงการสาม
ภาษา

4. อบรมพัฒนานักเรียน
ด้านทักษะความคิดและ
การน าเสนอ

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 โครงการสาม
ภาษา

5. เสริมประสบการณ์
เรียนรู้นอกห้องเรียน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 โครงการสาม
ภาษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
 ทักษะ กระบวนการทาง
ภาษาอังกฤษ โดยการ
เรียนรู้กับเจ้าของภาษา 
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

น าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ท้ังในและ
ต่างประเทศ

8. พัฒนา
  ั ้ ี ่ ศกยภาพผเรยนสความู ู
  ็ ิ ้ ั เปนเลศดานภาษาองกฤษ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

6. เติมฝันนักเรียนสู่ร้ัว
มหาวิทยาลัย

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 โครงการสาม
ภาษา

7. พัฒนาศักยภาพด้าน
วัฒนธรรมไทย ดนตรี 

นาฏศิลป์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 โครงการสาม
ภาษา

10. ส่งเสริม
  ั ้ ี ้ ศกยภาพผเรยนดานู

์ภาษาตามเกณฑ 
มาตรฐานสากล

1. จัดสอนเสริมเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
นักเรียนเข้ารับการ

ทดสอบความรู้ทางภาษา

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 โครงการสาม
ภาษา

11. ทดสอบ
้ ัความรภาษาองกฤษู

1. ทดสอบความรู้ทาง
ภาษา CEFR / IELT

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 โครงการสาม
ภาษา

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม
การทดสอบวัดความรู้
ทางภาษาตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
 ทักษะ กระบวนการทาง
ภาษาอังกฤษ โดยการ
เรียนรู้กับเจ้าของภาษา 
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

น าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ท้ังในและ
ต่างประเทศต่างประเทศ

9. พัฒนา
  ั ้ ี ่ ศกยภาพผเรยนสความู ู
  ็ ิ ้ ั เปนเลศดานภาษาองกฤษ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. การแข่งขันทักษะ 
EP/MEP Open House

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 โครงการสาม
ภาษา

2. น าเสนอผลงานกับใน

และต่างประเทศ

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 โครงการสาม

ภาษา

13. ห้องเรียน
้คณภาพดานภาษาุ

1. พัฒนาห้องเรียนให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งาน

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 โครงการสาม
ภาษา

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 และภาษา

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 โครงการสาม
ภาษา

2. จัดซ้ือหนังสือ
แบบเรียน ส่ือการสอน

226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 โครงการสาม
ภาษา

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนห้อง
โครงการห้องเรียน 
EP/MEP มีวัสดุอุปกรณ์
ใช้อย่างเพียงพอ และเกิด
ความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน
 ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้และมีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อการ
ใช้งาน

 

  

14. พัฒนาแหล่ง
ี ้เรยนร และู

  ้ ิ ั ิ ้ หองปฏบตการดานภาษา

้ั ื ั ื ีจดซอหนงสอแบบเรยน
่สือการสอน

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะและการ
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการด้านภาษาอังกฤษ
 ในรายการแข่งขันต่าง ๆ
 ท้ังในระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ

 
 

  

12. แข่งขันทักษะ
้ิทางวชาการดานภาษา

  ิ ์ ิ ์ วทยาศาสตร คณตศาสตร
้และเทคโนโลยี ทังใน

่และตางประเทศ

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

5. เพ่ือให้มีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพของ
โครงการฯ

 
 

 

15. ส่งเสริม
ิ ิประสทธภาพ ระบบการ 

บริหารงาน โครงการ
้ ี ิหองเรยนพเศษ EP/MEP

1. สร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่าย

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 โครงการสาม
ภาษา

1. จ้างครูต่างชาติและ

บุคลากร

4,000,000.00 4,100,000.00 4,200,000.00 4,300,000.00 4,400,000.00 โครงการสาม

ภาษา

2. อบรมครูต่างชาติ ด้าน
หลักสูตรและการสอน

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 โครงการสาม
ภาษา

3. ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ อบรมสัมนากับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 โครงการสาม
ภาษา

4. จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
ส านักงาน

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 โครงการสาม
ภาษา

 

16. พัฒนาครูและ
บุคลากรโครงการ 
EP/MEP

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้างอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

แผนงานหลักท่ี 3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ

5. เพ่ือให้มีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพของ
โครงการฯ

17. ชวนน้องมา
ีเรยน

1. แนะแนว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 โครงการสาม
ภาษา

11,483,000.00 11,523,000.00 11,483,000.00 11,593,000.00 11,693,000.00รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 3

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงานหลักท่ี 4 บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2565 2566 2567 2568 2569

1. ปฐมนิเทศ 90,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

2. วันเกียรติยศ

3. วันแห่งความส าเร็จ

1. บรรพชาสามเณร 570,000.00 600,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 งานคุณธรรม

2. ธรรมจาริณี

3. อิสลามศึกษา

1. โรงเรียนคุณธรรม 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 งานคุณธรรม

2. โรงเรียนสุจริต

3. การประเมินนักเรียน
รางวัลพระราชทาน

4. สอบธรรมศึกษา 1. สอบธรรมศึกษา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
เป็นประชาธิปไตย

5. ส่งเสริมประชาธิปไตย 1. สภานักเรียน
2. พัฒนาศักยภาพสภา
นักเรียน

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

1.มุกดีศรีนครินทร์ กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 2. วัยใสก้าวไกลด้วยธรรม

3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านวินัย 
สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงานหลักท่ี 4 บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2565 2566 2567 2568 2569

1. วันส าคัญทางชาติ 135,000.00 145,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

2. วันส าคัญทางศาสนา

3. วันส าคัญทาง
พระมหากษัตริย์

4. วันส าคัญตามเทศกาล
ต่างๆ

5. ไหว้ครูนาฏศิลป์

7.ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด

1. ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด

60,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 งานป้องกันยา
เสพติด

8. TO BE NUMBER 
ONE เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง
ยาเสพติด

1. ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE

125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 งาน TO BE 
NUMBER 
ONE

1. ถนนปลอดภัยใส่ใจ
จราจร

25,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร
3. พัฒนาผู้เรียนเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยใน
ตนเอง ยอมรับและถือ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม

9. เสริมสร้างพลเมืองดีมี
วินัย

6. สืบสานขนบธรรมเนียม
 ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านวินัย 
สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้บริหาร
 ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงานหลักท่ี 4 บ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวินัย สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2565 2566 2567 2568 2569

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

2. สานสัมพันธ์ Home - 
School

1,125,000.00 1,195,000.00 1,305,000.00 1,305,000.00 1,305,000.00

6. เพ่ือให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ

10. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 4

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านวินัย 
สุจริต จิตอาสา ด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

30,000.0030,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงานหลักท่ี 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. สุขภาพดี ชีวีมีก าลัง 
กายใจแข็งแรง

74,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 งานอนามัย

2. ผู้น าเยาวชน
สาธารณสุขโรงเรียน

3. Stop Teen Mom

4. ฟันสะอาด เหงือก

แข็งแรง

5. อย.น้อย

2. ศรีนครินทร์เกมส์ 1. กีฬาสี 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพละ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสม สามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอ่างมี

ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน

1. Healthy School

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงานหลักท่ี 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วย HealthTech ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

2565 2566 2567 2568 2569

1. ซ้อมแผนดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟ

6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป

2. ซ้อมหนีภัย 
(แผ่นดินไหว สีนามิ)

3. โรงเรียนปลอดโควิด

4. จัดท าป้ายและ

เคร่ืองหมายจราจรใน
สถานศึกษา

1. วันเอดส์โลก 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 งานอนามัย

2. ปราบลูกน้ ายุงลาย

3. หมออาสาเฝ้าระวังโรค
ระบาด

4. บอกกล่าว เล่าโรคภัย

233,000.00 245,000.00 265,000.00 265,000.00 265,000.00

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4. รู้ทันโรค

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนัก
เก่ียวกับการดูแลรักษา 
ป้องกันตัวเองและเอาตัว
รอดจากภัยใกล้ตัว

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง

3. Safety School

รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 5

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนสู่การเป็น SMART TeacherX

แผนงานหลักท่ี 6 พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปล่ียนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX

2565 2566 2567 2568 2569

1. ยกระดับสมรรถนะครู
และบุคลากรด้านภาษา
และเทคโนโลยีดิจิตัล

230,000.00 250,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 งานบุคลากร

2. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครุและบุคลากร

3. ประชุมสัมมนา 
"พัฒนาครู ความคิดเชิง
บวก" บูรณาการการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นเจตคติผู้เรียน

4. พัฒนาประสิทธิภาพ
และสร้างความสัมพันธ์
ภายในองค์กร

5. สานสัมพันธ์น้องพ่ีชาว
ศรีนครินทร์

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ

1. ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพสูง เป็น
ผู้น าการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้
ส่ือ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทันต่อ
การเปล่ียนแปลงเป็น
แบบอย่างการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อ
การเปล่ียนแปลง สู่การ
เป็น SMART TeacherX

1. พัฒนาสมรรถนะครูสู่
การเป็น SMART 
TeacherX

กิจกรรม
งบประมาณ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนสู่การเป็น SMART TeacherX

แผนงานหลักท่ี 6 พัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและทันต่อการเปล่ียนแปลง สู่การเป็น SMART TeacherX

2565 2566 2567 2568 2569

2. สัมมนาทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ (สัมมนากลุ่ม 
สว.)

1. สัมมนากลุ่ม สว. 279,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 งานบุคลากร

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู

สู่มืออาชีพ

1. เดินทางไปราชการ 100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 งานบุคลากร

1. อบรมแนวทางการขอ
มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ

94,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00 งานบุคลากร

2. จัดกิจกรรมประเมิน
การขอมีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะ

3. นิเทศติดตามและ
ปฐมนิเทศครูใหม่

3. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

5. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
และสร้างขวัญก าลังใจ

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

60,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 งานบุคลากร

763,000.00 850,000.00 1,100,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อ
การเปล่ียนแปลง สู่การ
เป็น SMART TeacherX

1. ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพสูง เป็น
ผู้น าการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้
ส่ือ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทันต่อ
การเปล่ียนแปลงเป็น
แบบอย่างการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้

2. เพ่ือครูและบุคลากรมี
หรือเล่ือนวิทยฐานะ

4. พัฒนาครูและบุคลากร
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ

รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 6

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง

2565 2566 2567 2568 2569

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารกลุ่มบริหาร
วิชาการ

1,910,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 กลุ่มบริหาร

2. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารกลุ่มบริหาร

งบประมาณ

281,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

81,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม

1. โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง

2565 2566 2567 2568 2569

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารกลุ่ม
อ านวยการและงานบุคคล

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

6. ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

225,000.00 225,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

1. จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

130,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 250,000.00 งานแผนงาน

2. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

3. พัฒนาการบริการ
ยานพาหนะ

1. ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 งาน
ยานพาหนะ

2. น้ ามันเช้ือเพลิง

1. ปรับปรุงหอพักนักเรียน 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 งานหอพัก

2. ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนหอพัก

4. อุ่นไอรักหอพักศรี
นครินทร์

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี

1. โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง

2565 2566 2567 2568 2569

1. จัดซ้ือและซ่อมแซม
เคร่ืองมืออุปกรณ์งานโสต
ทัศนศึกษาส าหรับใช้
ภายในโรงเรียน

206,000.00 220,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 งาน
โสตทัศนูปกรณ์

2. จัดซ้ืออุปกรณ์งานโสต
ทัศนศึกษาพร้อมติดต้ัง 

ส าหรับหอประชุม 120 ปี
 สมเด็จย่า

1. เช่าระบบ log file 
system

1,665,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 งานICT

2. ปรับปรุงเครือข่าย
อินเตอร์เนตภายใน

โรงเรียนและเว็บไซต์

3. เช่าพ้ืนท่ี Domain 
Name และ Hostionh

4. จ้างดูแลเวปไซต์

5. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

6. พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต

1. โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง

2. เพ่ือให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง

โครงการ กิจกรรม

5. พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง

2565 2566 2567 2568 2569

1. จัดซ้ือจัดหาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
เทคโนโลยีในห้องเรียน

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 งาน
โสตทัศนูปกรณ์

2. จัดซ้ือจัดหาและ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือ

การจัดการเรียนรู้

งานICT

3. จัดซ้ือจัดหาและ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร

จัดการองค์กร

4. จัดหาแอปพลิเคชัน
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
(Zoom และ Meet)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1. โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง

2. เพ่ือให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง

7. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพ่ือการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหลักท่ี 7 พัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง

2. เพ่ือให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง

8. "Q-Home School" 
เพ่ือการดูแลนักเรียน

1. ดูแลจัดการบริหาร
ระบบ Q-Home School

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 งาน
ประชาสัมพันธ์

3. เพ่ือให้มีระบบนิเวศ
ทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา

9. พัฒนาอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้

1. พัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม

250,000.00 250,000.00 30,000.00 300,000.00 300,000.00 งานอาคาร
สถานท่ี

8,618,000.00 8,795,000.00 8,630,000.00 8,900,000.00 9,000,000.00

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 7

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

แผนงานหลักท่ี 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนสู่โรงเรียนคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีภาคี
เครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
พร้อมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต

1. เพ่ือให้มีความสัมพันธ์
ในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

1. บันทึกข้อตกลงพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

1. บันทึกข้อตกลงกับ
สถาบันต่างๆ ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ 
 ส่ิงแลดล้อม ภาษา 
วัฒนธรรม และการ

บริหารจัดการ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ

1. สานสัมพันธ์รอบร้ัว
โรงเรียน

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 งานสัมพันธ์
ชุมชน

2. ปราชญ์ท้องถ่ินสู่ศรี
นครินทร์

3. ชวนสุขด้วยศาสตร์

แห่งศิลป์

3.สานสัมพันธ์เครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน

1. สานสัมพันธ์
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

7,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 งาน
ประชาสัมพันธ์

2. สานสัมพันธ์สมาคม
ผู้ปกครองและครู

2. สานสัมพันธ์ชุมชนและ
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน

กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

แผนงานหลักท่ี 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนสู่โรงเรียนคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนมีภาคี
เครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
พร้อมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต

2. เพ่ือสร้างพหุปัญญา 
การบริหารจัดการองค์กร
ระดับสากล

4. ขับเคล่ือน
กระบวนการบริหาร
จัดการสู่โรงเรียนรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA)

เข้าร่วมการประเมิน
คุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)

กลุ่มบริหาร

37,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม

รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 8

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

แผนงานหลักท่ี 9 ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2565 2566 2567 2568 2569

1. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง
ในการน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือให้มีการขับเคล่ือน
หลักคิด หลักปฏิบัติ และ
แนวคิดโครงการ
พระราชด าริสู่โรงเรียน
และชุมชน

1. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบนพ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนบน
พ้ืนฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณา

การงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบนพ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของผู้เรียน ครู 

และบุคลากรในโรงเรียน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 งานสวน
พฤกษศาสตร์

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
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กลยุทธ์ท่ี 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่

แผนงานหลักท่ี 9 ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2565 2566 2567 2568 2569

1. Eco school ระดับต้น 17,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00

2. โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero waste)

3. ส่ิงแวดล้อมศึกษา

4. จิตอาสาท าความดี

ด้วยหัวใจใส่ใจส่ิงแวดล้อม

5. วันส าคัญทาง
ส่ิงแวดล้อม

1. ปลูกผัก เล้ียงไก่ เล้ียง
ปลาดุก

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

2. ร้านค้าผลผลิต

3. แหล่งเรียนรู้โคก หนอง
 นา (เล)

57,000.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 70,000.00รวมงบประมาณ แผนงานหลักท่ี 9

เป้าประสงค์ วัตุประสงค์ โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง
ในการน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือให้มีการขับเคล่ือน
หลักคิด หลักปฏิบัติ และ
แนวคิดโครงการ
พระราชด าริสู่โรงเรียน
และชุมชน

2. ส่ิงแวดล้อมศึกษาสู่
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

3. โคก หนอง นา (เล)

งาน
ส่ิงแวดล้อม

กลุ่ม
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569
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ส่วนที่ 6  
 ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรท ำ 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 6 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ปี  

(พ.ศ.2565-2569) 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) ของโรงเรียนเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จะเป็นกรอบทิศทางในการท างานตามภารกิจในระยะ 4 ปี เพ่ือให้บรรลุตามผลผลิต/เป้าหมายหน่วยงาน
ซึ่งต้องมีปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 5 ปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint For Change) รวมทั้งการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ 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 2567 ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัด เป้าหมายหรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้มีความเหมาะสม (หากมีความจ าเป็น) 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 -  2569                 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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(3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ปี เมื่อสิ้นสุดปี 2569 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน ตลอดช่วงเวลา 5 ปี 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 -  2569                 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

116 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการหลัก  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 

กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
สอดคล้องกับแผนงานหลัก 

แผนงานหลักที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 

สนองมาตรฐานโรงเรียน 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กลุ่มบริหาร งบประมาณและประกันคุณภาพ  

ลักษณะกิจกรรม  ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 12 มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

1. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได้ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 120 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 
2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นเวลา 1 วัน  

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

3.2 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2565-2569  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได้ 

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

ประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา2565-2569และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
21 กุมภาพันธ์ 2565 

 
งานแผนงาน 

2 ขั้นด าเนินการ  งานแผนงาน 
 2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกลยุทธ์และจัดท า

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

12-15 มีนาคม 2565  

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

2565-2569 
15-31 มีนาคม 2565 งานแผนงาน 

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

โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

6. งบประมาณที่ใช้ 

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

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 
ภาคเรียนที่1/2564 ภาคเรียนที่2/2564 

อุดหนุน เรียนฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อื่นๆ อุดหนุน เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ  
x 35บาท x 150 คน 

    10,500.00    

2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  
x 350 บาท x 150 คน 

    52,500.00    

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

รวม     70,000.00    

 

7. การประเมินผล 

วัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน 
1. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การรับผิดรับชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน สามารถก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาได้ 

แบบประเมินการเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา 

ร้อยละ 100 ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระดับมัธยมและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  และจังหวัด  

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

ผู้เสนอกิจกรรม 

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

หัวหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย 

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

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและประกันคุณภาพ 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569  

 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

โครงการหลัก  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 12 มีนาคม 2565  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับที่ รายการ 

ข้อก าหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวน

หน่วย 
จ านวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน  35 บาท 2 มื้อ 10,500.00 

2 ค่าอาหารกลางวัน 150 คน  350 บาท 1 มื้อ 52,500.00 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม    5,000.00 

4 ค่าเข้าเล่มเอกสาร    2,000.00 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย  70,000.00 

อนุมัติ  70,000.00 

สรุปงบประมาณ 

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

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

รวม 70,000.00 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

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

ผู้เสนอกิจกรรม 

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

รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณและประกันคุณภาพ 
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ก าหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

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

 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด โดยผู้อ านวยการมนตรี พรผล 
 

08.45 – 10.15 น. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564 ของแต่ละกลุ่มงาน

น าไปสู่โครงการ เป้าหมาย 

 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

10.30 – 12.00 น. จัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 14.15 น. เสนอโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564 
 

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

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

16.15 – 16.30 น. พิธีปิด โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานงบประมาณและประกันคุณภาพ  

 
หมายเหตุ   

1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. ครูต้องน าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ที่                - วันที่  9 มีนาคม 2565 

เรื่อง   ประชุมยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2569 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน คณะครูทุกท่าน 
 

ขอเรียนเชิญคณะครูทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 16  มีนาคม 2565  เวลา 08.30 - 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ เพ่ือวิเคราะห์ SWOT ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2565 
และยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569 

 
 
 
 

  (นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและประกันคุณภาพ 
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ค ำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ที่ 44/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 – 2569 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

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

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

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

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยพงศ์ไพศำล วิริยำนุกูลวงศ์ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวภัคทนัน ค ำสุริยำ กรรมกำร 
๔.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๕.  นำงวรรณี สืบกระพันธ์ กรรมกำร 
๖.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ กรรมกำร 
๗.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค์ กรรมกำร 
๘.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๙.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเอกสำร  มีหน้ำที่ประสำนจัดหำสถำนที่จัดประชุม จัดเตรียม

รำยชื่อลงทะเบียนผู้เข้ำประชุม เกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมประชุม เตรียมเอกสำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำร
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำรูปเล่ม  ประกอบด้วย 

๑.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวณัฐรินีย์ สุดเม่ง กรรมกำร 
๔.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำร 
๕.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.  คณะกรรมกำรยกร่ำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2565 – 2569  
มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ น ำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงกำรหลัก ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 – 2569   
ตั้งแตว่ันที่ ๑๗-๑๙  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมประมุกโก ้รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยพงศ์ไพศำล วิริยำนุกูลวงศ์ กรรมกำร 
๓.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๔.  นำงสำวภัคทนัน ค ำสุริยำ กรรมกำร 
๕.  นำงวรรณี สืบกระพันธ์ กรรมกำร 
๖.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ กรรมกำร 
๗.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำร 
๘.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๙.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค์ กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวณัฐรินีย์ สุดเม่ง กรรมกำร 
๑๑.  นำยสุรเชษฐ์ อำจหมั่น กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๑๓.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำร 
๑๔.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๑๕.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๑๖.  นำงสำววรรณี บุญเต็ม กรรมกำร 
๑๗.  นำงวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๑๘.  นำงจุฑำทิพย์ มีสุข กรรมกำร 
๑๙.  นำยทิวำนนท์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๒๐.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำร 
๒๑.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำร 
๒๒.  นำงสำวศิรินันท์ มำนุ้ย กรรมกำร 
๒๓.  นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำร 
๒๔.  ว่ำที่ ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
๒๕.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๒๖.  นำงสำวอลักตำ สิทธำคม กรรมกำร 
๒๗.  นำงเบญจลักษณ์ อ๋ึงสืบเชื้อ กรรมกำร 
๒๘.  นำงสำวเบญจมำศ ไกรเลิศ กรรมกำร 
๒๙.  นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๓๐.  นำงสำววรรดี เพชรชู กรรมกำร 
๓๑.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำร 
๓๒.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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4.  คณะกรรมกำรร่วมเสวนำ  มีหน้ำที่เข้ำร่วมกำรเสวนำหัวข้อ “ปัจจุบันและอนำคตของทิศทำง 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก”  ในวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ.2565  ณ โรงแรมประมุกโก้  
รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๓.  นำยพงศ์ไพศำล วิริยำนุกูลวงศ์ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวภัคทนัน ค ำสุริยำ กรรมกำร 
๕.  นำงสำวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์ กรรมกำร 
๖.  นำงพิมชญำ วงศ์ษำพำน กรรมกำร 
๗.  นำงสำยชล จันทรกุล กรรมกำร 
๘.  นำงสำวภธิรดำ สุไหลหมำน กรรมกำร 
๙.  นำงเพลินพิศ ทองบุญชู กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวณัฐรินีย์ สุดเม่ง กรรมกำร 
๑๑.  นำยสุรเชษฐ์ อำจหมั่น กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำวสุพิชญำ อังคะมำตย์ กรรมกำร 
๑๓.  นำงกฤตยำ ไหมแพง กรรมกำร 
๑๔.  นำยด ำรงศักดิ์  อมรสุรศิริ กรรมกำร 
๑๕.  นำยอมร   ปกติง กรรมกำร 
๑๖.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๑๗.  นำงสำวปุณยวีร์ กออ ำไพ กรรมกำร 
๑๘.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค์ กรรมกำร 
๑๙.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำร 
๒๐.  นำงสำววิชยำ ฟูจิตร์ กรรมกำร 
๒๑.  นำงสำวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อ กรรมกำร 
๒๒.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๒๓.  นำงสำวอรอุมำ ช่วยจันทร์ กรรมกำร 
๒๔.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๒๕.  นำงสำววรรณี บุญเต็ม กรรมกำร 
๒๖.  นำงวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๒๗.  นำงวรรณี สืบกระพันธ์ กรรมกำร 
๒๘.  นำงจุฑำทิพย์ มีสุข กรรมกำร 
๒๙.  นำยทิวำนนท์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๓๐.  นำงวิไลพร จันเสงี่ยม กรรมกำร 
๓๑.  นำงสุภวรินทร์ เบญจเลิศยำนนท์ กรรมกำร 
๓๒.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำร 
๓๓.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำร 
๓๔.  นำงสำวศิรินันท์ มำนุ้ย กรรมกำร 
๓๕.  นำยก้องเกียรติ นุชเครือ กรรมกำร 
๓๖.  นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำร 
๓๗.  ว่ำที่ ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
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๓๘.  นำยวรศักร์ ณ นคร กรรมกำร 
๓๙.  นำยอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ กรรมกำร 
๔๐.  นำงอรพิน อยู่คง กรรมกำร 
๔๑.  นำงวัลดี หลักฐำน กรรมกำร 
๔๒.  นำงสำวทิพพิมล รักธรรม กรรมกำร 
๔๓.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๔๔.  นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล กรรมกำร 
๔๕.  นำยมนตรำ เหมแก้ว กรรมกำร 
๔๖.  นำงสำวอลักตำ สิทธำคม กรรมกำร 
๔๗.  นำยกิตติชัย ชัยยุทธ กรรมกำร 
๔๘.  นำงสำวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
๔๙.  นำงเบญจลักษณ์ อ๋ึงสืบเชื้อ กรรมกำร 
๕๐.  นำงอัจฉรำ ขำวพุ่ม กรรมกำร 
๕๑.  นำยอรรถชัย มีสุข กรรมกำร 
๕๒.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ กรรมกำร 
๕๓.  นำงสำวศิริพร สุดตรง กรรมกำร 
๕๔.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำร 
๕๕.  นำงประนัสดำ ตันสกุล กรรมกำร 
๕๖.  นำยบุญเลิศ ปำนนุ่ม กรรมกำร 
๕๗.  ว่ำที่ ร.ต.กิติศักดิ์ ประชุมพล กรรมกำร 
๕๘.  นำยศุภฤทธิ์ เกตุสกุล กรรมกำร 
๕๙.  นำยพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ กรรมกำร 
๖๐.  นำงสำวเบญจมำศ ไกรเลิศ กรรมกำร 
๖๑.  นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๖๒.  นำงสำววรรดี เพชรชู กรรมกำร 
๖๓.  นำงพรทิพย์ ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖๔.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 - 2569   

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

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

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

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

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

๑.  นำงวัลดี หลักฐำน ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอโนทัย วรรณทอง กรรมกำร 
๓.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวจันทร์นิศำ สุเหร็น กรรมกำร 
๕.  นำงสำวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
๖.  นำงสำวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์ กรรมกำร 
๗.  นำงวริศรำ นำวีว่อง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

130 



-๘- 
 

  8.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน  มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนผู้ เข้ำร่วมประชุม ให้ เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย ถูกต้อง เพ่ือน ำมำประกอบกำรเบิกจ่ำยต่อไป ประกอบด้วย 

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

 
9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้ำทีบ่ันทึกภำพในกำรจัดกำรประชุม ประกอบด้วย 

๑.  นำยก้องเกียรติ นุชเครือ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ กรรมกำร 
๓.  นำยวรศักร์ ณ นคร กรรมกำร 
๔.  ว่ำที ่ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำร

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

 
11.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

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

 
   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 

สั่ง ณ วันที่  15  มีนำคม พ.ศ.2565 
   
 
 
 

(นำยมนตรี พรผล) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ฝ่ายแผนงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชปูถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 
 
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 – 2569 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 17 – 19 มีนาคม พ.ศ.2565 

ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 
เสื้อยืดโรงเรียนสีแดงคลุมสูทโรงเรียน  ผู้หญิงสวมกระโปรง  ผู้ชายสวมกางเกงสแลค  รองเท้าสุภาพ (เป็นทางการ) 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโดยนายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ 
09.00 – 10.30 น. นำเสนอในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาในมุมมองของบุคลากรในโรงเรียน” 

โดยตัวแทนครูและบุคลากร 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. เสวนาในหัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตของทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

เมืองท่องเที่ยวระดับโลก” 
12..00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น. จัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 21.00 น. จัดทำเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
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 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ฝ่ายแผนงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชปูถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 
เสื้อโปโลโรงเรียนสีแดง  ผู้หญิงสวมกระโปรง/กางเกง  ผู้ชายสวมกางเกง  รองเท้าสุภาพ (กึ่งทางการ) 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. จัดทำโครงการหลัก ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. จัดทำโครงการหลัก ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. กำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการ 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำร่างโครงการหลัก 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำร่างโครงการหลัก (ต่อ) 

 
 

วันเสารท์ี่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565 
ชุดสุภาพ (กึ่งทางการ) 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอร่างโครงการหลัก 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. ร่วมกันวิพากษ์ร่างโครงการหลัก 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการปรับร่างโครงการหลัก 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น. จัดทำร่างโครงการหลัก 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 21.00 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2565 – 2569 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2565-2569




