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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครแูละบคุลากรใหม้ีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21
2.1  ส่งเสรมิครแูละบคุลากรด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ
2.1.1 งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการย้าย 2 2.1 2 2 4 1 1.  ประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา - กลุ่มบริหาร
หลักการและเหตุผล 2.  เสนอโครงการ งานบคุคล
      การบริหารจัดการตามพรบ.การศึกษา 3.  ด าเนินการตามโครงการ
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ด้านการบริหารงานบคุคล 4.  สรุป/รายงานผล
อัตราส่วนครูและนักเรียนใหไ้ด้มาตรฐาน 5.  ประเมินผล/ติดตามผล
ในแต่ละปกีารศึกษา

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งต้ังและ
การย้ายข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา

เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ : ครูโรงเรียนสตรีภเูก็ตทกุคน
  เชิงคุณภาพ : จ านวนครูต่อนักเรียนตรงตาม
                    มาตรฐาน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.1.2 โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรในยุค 4.0 2 2.1 3 2 2 1 1.  ส ารวจความต้องการพฒันาของบคุลากรใน 565,227 กลุ่มงานพฒันา
หลักการและเหตุผล โรงเรียน บคุลากร
       โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็สถานศึกษาขนาดใหญ่ 2.  น าผลจากการส ารวจมาวเิคราะหแ์ละจัดล าดับ
ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการ ความส าคัญในการพจิารณา
ศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และหลักสูตร 3.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
มาตรฐานสากลได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญของครูเจ้าหน้า 4.  ด าเนินการตามโครงการจัดอบรมบคุลากรเกี่ยว
ที่ส านักงานและบคุลากรทางการศึกษาที่เปน็ก าลังส าคัญ กับการจัดการเรียนการสอน
ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตลอดถึงสนับสนุน      -  จัดอบรมบคุลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล การสอน
วัตถุประสงค์ :      -  จัดอบรมบคุลากรเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
1.เพื่อพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรในการปฏบิติังาน 5.  ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผล
2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการท างานด้วย 6.  น าผลการพฒันามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากรทางกาศึกษา
โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ : ครูและบคุลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการการปฏบิติังานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 95
สถานที่   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย.64

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  133

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.1.3 งานพัฒนาบคุลากร 2 2.1 3 2 2 1 1.  ส ารวจความสนใจของครูในเร่ืองที่จะพฒันา 800,000 กลุ่มงานพัฒนา

หลักการและเหตุผล 2.  ประชุมววางแผนด าเนินการตามโครงการ บคุลากร
       การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเปน็อย่างยิ่งที่ 3.  แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนจะต้องมีการพฒันาบคุลากรเนื่องจากเปน็การ 4.  จัดท าปฏทินิงาน
เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ใหก้ับบคุลากรในทกุ ๆ 5.  พจิารณาบคุคลไประชุม ปฏบิติังาน
 ด้าน ซ่ึงการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถด้านต่างๆให้ 6.  รายงานผลการปฏบิติังาน
บคุลากรของโรงเรียน ได้รับความรู้ที่ทนัสมัยเพิ่มขึ้น
สามารถน าความรู้มาพฒันากระบวนการเรียนการสอน
และพฒันางานที่รับผิดชอบใหเ้กิดประสิทธภิาพ
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพฒันาครูใหม้ีความรู้ความสามารถ
ทนัต่อเหตุการณ์และเปน็ไปตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อใหค้รูน าประสบการณืที่ได้รับจากการไปประชุม
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอนใหเ้กิดความก้าวหน้า
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากรโรงเรียนสตรีภเูก็ต
จ านวน 256  คน
  เชิงคุณภาพ : ครูและบคุลากรได้รับการพฒันา
มีประสิทธภิาพในการท างานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 95
สถานที่   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.1.4 งานส่งเสรมิประสิทธิภาพในการปฏบิตัิราชการ 2 2.1 2 2 4 1 1. ประชุมวางแผน 200,000     กลุ่มบริหาร
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ (เงินอื่นๆ) งานบคุคล
      บคุลากรเปน็เปน็ปจัจัยหลักของความส าเร็จ 3. ปฏบิติัตามแผน
ในการพฒันาทกุด้าน การบริหารงานโดยการจัดการ 4. ประเมินผล
ใหค้น การบริหารงานโดยการจัดการใหค้นร่วมกันท า
งานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความ
พงึพอใจ ขวญัและก าลังใจมีอิทธพิลต่อประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังานเปน็อันมาก เพราะขวญัและก าลังใจ
เปน็สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบคุคล แสดงออกให้
เหน็ถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏบิติังาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเปน็การสร้างขวญัและก าลังใจใหแ้ก่บคุลากร
2. เพื่อเปน็การสร้างความรัก ความหว่งใยของทาง
โรงเรียนต่อบคุลาการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครุและบคุลากร จ านวน 260 คน
  เชิงคุณภาพ : คณะครูมีขวญัและก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2563 - 30 กันยายน  2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.1.5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 2 2.1 4 1 7 1 1.ประชุมคณะครู ชี้แจง วางแผนการปฏบิติังาน 115,000 ระบบดูแลช่วย

หลักการและเหตุผล 2.กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ม.1,ม.4 เหลือนกัเรียน

     โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือ 3. ประชุมผู้ปกครองเพื่อเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนในการแก้ปญัหาในด้านต่างๆ เพื่อใหน้ักเรียน 4. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบา้นนักเรียน
มีคุณภาพที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย สังคมและสติปญัญา
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อจัดและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหม้ี
คุณภาพและทั่วถึง
2.เพื่อสร้างสัมพนัธภาพความเข้าใจความเหน็อกเหน็ใจ
อันดีระหวา่งครู นักเรียนและผู้ปกครอง
3.เพื่อใหท้ราบการอาศัยอยู่ของนักเรียน ลักษณะที่อยู่
อาศัย การเดินทางมาโรงเรียน สถานภาพของบดิา 
มารดา ความสัมพนัธใ์นครอบครัว พฤติกรรมการใช้เวลา
ส่วนใหญ่ของนักเรียนในวนัหยุดและสภาพฐานะของ
ครอบครัวนักเรียน
4.เพื่อรู้จักนักเรียนและสามารถแยกเด็กออกเปน็กลุ่มๆ
5.เพื่อส่งเสริมใหค้ าปรึกษาและส่งต่อนักเรียนกลุ่มที่มี
ปญัหาใหไ้ด้รับการช่วยเหลือ
6.เพื่อส่งเสริมใหค้รูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น บคุลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและหน่วยงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
อื่นๆมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : 1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆใหค้วาม
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลใหผู้้เรียน
มีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ตทกุคนเปน็คน
ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีความสัมพนัธท์ี่ดี
ระหวา่ง ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตลอดปกีารศึกษา

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
 2.1.6 งานแนะแนวอบรมครแูละบคุลากรในการ 2 2.1 6 2 4 1 1.ขั้นเตรยีมการ(Plan) 18,500       งานแนะแนว

ใช้จิตวิทยาดูแลนักเรยีนยุคศตวรรษที่ 21 (IP) 1.1.จัดท าและขออนุมัติโครงการ โครงการ

หลักการและเหตุผล 1.2.แต่งต้ังคณะกรรมการท างาน นานาชาติ

    จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที่ 11(2)มีนโยบายยึด 1.3.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน และฝ่ายบคุคล

นักเรียนเปน็ศูนย์กลาเพื่อใหเ้กิดการพฒันาที่ยั่งยืนภายใต้การ 2.ขั้นด าเนินการ(Do) ของรร.

เปล่ียนแปลงและสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอันก่อใหเ้กิด 2.1กิจกรรมอบรมครูและบคุลากร IPโดยนักจิตวทิยา 
เรียนรู้ตลอดชีวติ ดังนั้นครูและบคุลากรทางการศึกษาถือวา่ เร่ืองการใช้จิตวทิยาดูแลเด็กยุคศตวรรษที่21
เปน็บคุคลส าคัญในการถ่ายทอดความรู้พฒันาศิษย์ใหเ้ปน็นักเรียน 2.2กิจกรรมอบรมครูและบคุลากร IPโดยนักจิตวทิยา 
ที่มีประสิทธภิาพ เร่ืองจิตวทิยาวยัรุ่น
วัตถุประสงค์ : 3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check)
1.เพื่อพฒันาครูและบคุลากรสามารถจัดการเรียนรู้เน้น 3.1นิเทศการด าเนินงาน
กระบวนการคิดใหผู้้เรียนปฏบิติัจริงและน าไปประยุกต์ 3.2ตรวจสอบและเตรียมผลการด าเนินงาน
ใช้ในชีวติประจ าวนั 4.ขั้นสรปุผล รายงานผลการด าเนินงานและ
2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพที่จ าเปน็ส าหรับครูและบคุลากร ปรบัปรงุ(Act)
เปา้หมาย 4.1ประเมินโครงการ
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากร  49 คน 4.2สรุปและรายงานผลโครงการวางแผนปรับปรุงพฒันา
  เชิงคุณภาพ : ครูและบคุลากรสามารถจัดการเรียน
รู้เน้นการะบวนการคิดใหก้ับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21ได้
ปฏบิติัจริงหรือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้
สถานที่ โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย. 64

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.1.7 โครงการศักยภาพพัฒนาครแูละบคุลากรทาง 2 2.1 2 2 4 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 392,000 กลุ่มงาน
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล (IP,IPC)     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหาร
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
เพิ่มพนูความรู้ทกัษะประสบการณ์ ใหก้ับตัวบคุลากร อีกทั้ง     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
เปดิมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ สร้างความพร้อม 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
ใหแ้ก่ทั้งตัวบคุลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิใ์หแ้ก่ทมีงาน      2.1 กิจกรรมพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ศึกษาดูงานและ

นักเรียนและหน่วยงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร IP

วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
2.1 เพื่อพฒันาครูและบคุลากรใหม้ีความรู้ความเข้าใจ     3.1 นิเทศการด าเนินงาน
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวดัและประเมินการ     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
เรียนของผู้เรียน (Assessment) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4. ขั้นสรุปผล รายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุง

(Classroom Management)และการใช้เทคโนโลยีประกอบ (Act)

การเรียนการสอน เพื่อใหส้ามารถจัดการเรียนการสอน     4.1 ประเมินโครงการ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพบรรลุ     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
เปา้หมายที่วางไว ้ 
2.2 เพื่อครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการท าวจิัยในชั้นเรียน 
2.3 เพื่อพฒันาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบคุลากร
ชาวไทยในโครงการนานาชาติ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ผู้บริหาร               จ านวน    5 คน
                   ครูและบคุลากร      จ านวน   46 คน เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบคุลากรใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวดัและ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
ประเมินการเรียนของผู้เรียน (Assessment)
 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom
 Management) และการใช้เทคโนโลยีประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อใหส้ามารถจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพบรรลุ
เปา้หมายที่วางไว ้ร้อยละ 80
2. ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในโครงการนานาชาติ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวจิัยในชั้นเรียน
ร้อยละ 80 และมีการท าวจิัยในชั้นเรียนร้อยละ 50
3. บคุลากรชาวไทย ในโครงการนานาชาติ มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 60
สถานที่: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา: ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.2  ส่งเสรมิครแูละบคุลากรด้านคุณธรรมและจรยิธรรม
2.2.1 งานวินัยและจรรยาบรรณ 2 2.2 6 2 4 1 1.  ประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา - กลุ่มบริหาร
หลักการและเหตุผล 2.  เสนอโครงการ งานบคุคล
   ครูเปน็อาชีพที่มีเกียรติและมีศักด์ิศรีของสังคม  3.  ด าเนินการตามโครงการ
และเปน็แบบอย่างที่ดีของคนอื่น ดังนั้นครูจึงต้องเปน็      -  ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรมาปฏบิติั
ผู้ที่มีวนิัยและมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถถ่ายทอด          ราชการตรงเวลา
ในเร่ืองวนิัยและจริยธรรมต่อศิษย์โดยใช้ตนเองเปน็      -  แต่งกายเหมาะสม
แบบอย่างที่ดี      -  กิริยาวาจาสุภาพ
วัตถุประสงค์ :      -  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
1. เพื่อส่งเสริมบคุลากรครูในโรงเรียนใหเ้ปน็ผู้มี 4.  สรุป/รายงานผล
วนิัยและจริยธรรม 5.  ประเมินผล/ติดตามผล
2. เพื่อใหบ้คุลากรครูประพฤติตนใหเ้ปน็แบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : ครูโรงเรียนสตรีภเูก็ตทกุคน
เชิงคุณภาพ : ครูทกุคนเปน็ผู้มีวนิัย คุณธรรม
                    และจริยธรรม
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.2.2 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จรรยาบรรณ 2 2.2 6 2 4 1 1. ประชุมวางแผน 40,000       กลุ่มบริหาร
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ งานบคุคล
หลักการและเหตุผล 3. ปฏบิติัตามแผน
     ครู และบคุลากรทางการศึกษาเปน็ก าลังส าคัญ 4. ประเมินผล
ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา เพื่อเปน็การส่งเสริม
ใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีวนิัย
ณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ
เพื่อใหม้ีวนิัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวชิาชีพ และศักยภาพเพยีงพอ
ในการปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรมีความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม จรรยาบรรมตามมาตรฐานวชิาชีพครู
2.เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรได้ปฏบิติัตนตาม
มาตรฐานวชิาชีพ มีคุณธรรมและจรรยธรรม
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครุและบคุลากร จ านวน 202 คน
  เชงิคุณภาพ : ครูและบคุลากรปฏบิติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีคุณธรรมและจรรยธรรมร้อยละ 85
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.2.3 งานสวัสดิการเงนิกู้บคุลากรโรงเรยีนสตรภีเูก็ต 2 2.2 5 2 4 5 1. เขียนใบขอกู้ทกุส้ินเดือน  และรับเงินประมาณ  - งานสวัสดิการครู

หลักการและเหตุผล วนัที่ 1 หรือ 2 ของต้นเดือนถัดไป และลูกจ้าง

      ครูและบคุลากรที่ปฎบิติังานในโรงเรียน มีความส าคัญ  
โดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน การดูแล อ านวยความสะดวกใหก้บัครูและบคุลากร
เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีพเมื่อมีความจ าเปน็ ซ่ึงเปน็
การสร้างขวญัและก าลังใจอย่างหนึ่งใหแ้ก่ครูและบคุลากร
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ครูและบคุลากร
ในยามจ าเปน็
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :   219 คน
  เชิงคุณภาพ :  บริการเงินกู้ได้อย่างเพยีงพอ
สถานที่  หมวดภาษาต่างประเทศ
ระยะเวลา  ตลอดปกีารศึกษา

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3  ส่งเสรมิใหค้รแูละบคุลากรพัฒนาสื่อ นวัตกรรมรวมถึงใช้เทคโนโลยีส าหรบัการเรยีนการสอน
2.3.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบคุลากร 2 2.3 3 2 4 1 1.  ส ารวจความต้องการพฒันาของบคุลากรใน 32,000       กลุ่มงาน
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน พฒันา
หลักการและเหตุผล 2.  น าผลจากการส ารวจมาวเิคราะหแ์ละ บคุลากร
      การพฒันาผู้เรียนใหม้ีทกัษะการด ารงชีวติในศตวรรษที่ 21 จัดล าดับความส าคัญในการพจิารณา
นั้นผู้เรียนจ าเปน็ต้องมีทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 3.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
เพื่อใหเ้กิดการเทา่ทนัไม่ตกอยู่ภายใต้การถูกชักจูงเชิญชวน 4.  ด าเนินการตามโครงการ
ครูเปน็ผู้มีส่วนส าคัญในการแนะน าผู้เรียนดังนั้นครูจึงต้อง 5.  ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผล
มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือในการผลิตส่ือและเลือกใช้ส่ือ 6.  น าผลการพฒันามาปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ประสิทธภิาพ
จึงได้ท าโครงการนี้ข้นเพื่อพฒันาครูและบคุลากรในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันาครูและบคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เปา้หมาย
เชิงปริมาณ :  ครูและบคุลกรจ านวน 204 คน           
เชิงคุณภาพ : ครูและบคุลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64-ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3.2  งานมุมหนังสือ 2 2.3 3 3 2 1,2 1.ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เสนอความคิดเหน็และ 10,000 ครูทกุคนใน
หลักการและเหตุผล    แบง่หน้าที่ กลุ่มสาระฯ
      ในการจัดหาต าราวชิาคณิตศาสตร์ที่ทนัสมัยและ 2. ส ารวจหนังสือที่มีอยู่และหนังส่ือที่จะซ้ือเพิ่มเติม
มีประสิทธภิาพ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน 3. เปดิบริการใหอ้่านและยืม
และครู  ท าใหเ้กิดการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. บนัทกึการยืม - คืนหนังสือของครุและนักเรียน
และส่งผลใหเ้พิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงขึ้น 5. สรุปและประเมินผล

6. ประชุมครูเพื่อวางแผนการจัดบริการยืม-คืนหนังสือ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ สะดวกต่อการศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธภิาพ
2. เพื่อใหค้รูได้ศึกษาค้นควา้วชิาคณิตศาสตร์
เพื่อน าไปพฒันาการสอน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
และครูจ านวน 23 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนและครู 100%
ได้ศึกษาค้นควา้ต าราคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย
สถานที่ หอ้งสมุดกลุ่มสาระฯ หอ้ง 521
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3.3 โครงการพัฒนาครใูนการใช้สื่อและนวัตกรรมใน 2 2.3 3 3 2 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ 25,000 ครูทกุคนใน
การจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์     และแบง่หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล 2.  ส ารวจความต้องการในหวัข้อที่ต้องการอบรม
      กิจกรรมพฒันาครูในการใช้ส่ือและนวตักรรมใน 3.  ติดต่อวทิยากร
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมใหค้รูได้ 3.  จัดกิจกรรมใหก้ับครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั 4.  สรุป ประเมินผล และติดตามผล
ที่เน้นใหน้ักเรียนปฏบิติักิจกรรม และค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมใหค้รูได้ใช้ส่ือและนวตักรรม
ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. เพื่อใหย้กระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์
สูงขึ้น
3. เพื่อใหค้รูมีส่ือการสอนที่หลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
จ านวน 25 คน
  เชิงคุณภาพ : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 100
ได้ใช้ส่ือและนวตักรรมในการจัดการเรียนการสอน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ม.ค. - มิ.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3.4 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 2 3 6 2 4 1 1. ประชุมวางแผน 22,880 งานแนะแนว
    ครแูนะแนว 2. เสนอโครงการขออนุมัติ
หลักการและเหตุผล 3. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
       งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต มีการจัดการเรียน 4. ด าเนินงานตามโครงการ
การสอนอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 5. ประเมินโครงการ
พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 เน้นใหผู้้เรียนรู้จัก เข้าใจ 6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
และเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีการแสวงหาและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   และการแก้  
ปญัหามีการปรับตัวและด ารงชีวติได้อย่างปกติ  โดย
ปจัจุบนัข้อมูลด้านการศึกษาต่อและด้านอาชีพที่เกิดขึ้น
หลากหลายนั้น  ท าใหน้ักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่มี
มากมาย   จึงท าใหเ้กิดความสับสนต่อการเลือกแนว  
ทาง รวมถึงการปรับตัวเองต่อสังคมที่ใช้เทคโนโลยีเปน็
ปจัจัยส าคัญในการด าเนินชีวติ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในการแลก
เปล่ียนเรียนรู้รูปแบบการสอนในระดับมัธยมศึกษา
และมหาวทิยาลัย
2. เพื่อสร้างเสริมใหค้รูเกิด พลังการเรียนรู้ 
(Power of Learnning) ส่งผลใหก้ารปฏบิติัการสอน
ในชั้นเรียนของตนเองดีขึ้น

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต
                   จ านวน  4   คน
  เชิงคุณภาพ : ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจ
               เกิดการเรียนรู้ พัฒนาปรับปรุง
               คุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรม
               แนะแนวในทุกระดับชั้น

สถานที่     โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสถานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3.5 งานบนัทกึหลังสอนและส ารวจเวลาเรยีน 2 2.3 6 3 4 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 54,410       งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล    1.1.ประชุมชี้แจง แจ้งนโยบาย พัฒนางาน กลุ่มบริหาร
  การจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนจ าเปน็ต้อง หัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อวางแนวทางในการ วชิาการ
บนัทกึหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน เพื่อใช้เปน็ข้อมูล ปฏิบัติงาน

ในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ และใช้ส าหรับ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)

การปรับปรุงและพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ใหดี้ยิ่งขึ้น    2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระรับสมุด

วัตถุประสงค์ : บันทึกหลังสอนและสมุดส ารวจเวลาเรียนที่ห้องวิชาการ

1. เพื่อใหค้รูได้บนัทกึหลังการสอน    2.2. ครูแต่ละกลุ่มสาระจัดท าบันทึกการสอนและ

2. เพื่อใหค้รูส ารวจเวลาการเข้าเรียนของนักเรียน ส ารวจเวลาเรียนในห้องที่รับผิดชอบ

เปา้หมาย 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

  เชิงปรมิาณ :  ครูโรงเรียนสตรีภเูก็ต 200 คน    3.1 หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศติดตาม 

  เชิงคุณภาพ : ครูได้บนัทกึหลังการสอนและ 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

ได้ส ารวจการเข้าเรียนของนักเรียน     4.1 ประเมินผลและรายงานกลุ่มวิชาการ

สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต  

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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