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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
3.1  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการโรงเรยีนมาตรฐานสากลที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
3.1.1 งานสารบรรณ 3 3.1 6 2 2 1 1. ประชุมชี้แจงการวเิคราะหผ์ลการประเมิน 31,000 งานสารบรรณ
หลักการและเหตุผล งานที่ผ่านมา
    เพื่อใหก้ารบริการแก่ส่วนงานต่างๆ ใหด้ าเนินการ 2. ปรับปรุงและพฒันาระบบการรับหนังสือ
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เข้า-ออก และการจัดเก็บเอกสาร เพื่อใหสื้บค้นง่าย
วัตถุประสงค์ : 3. จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมุลต่างๆที่ครูและ
1. เพิ่อใหก้ารจัดการด้านเอกสาร บคุลากรควรทราบ
หนังสือเข้า-ออก การจัดเก็บเอกสาร 4. ติดตามและประเมินผลการใช้บริการของครู
และการท าลายเปน้ไปตามระเบยีบ และบคุลากร
2.เพื่อใหส้ามารถสืบค้นหนังสือได้
อย่างมีประสิทภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : 4 กลุ่มงานบริหาร
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบคุลากรภายในโรงเรียน
ได้รับ– ส่งหนังสืออย่างรวดเร็วถูกต้อง
2. ครูและบคุลากรภายในโรงเรียนสามารถสืบค้น
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว
สถานที่ หอ้งบริหารงานบคุคล
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
3.1.2 งานบรหิารส านักงาน 3 3.1 6 2 2 1 1.  ประชุมวางแผน 31,773       กลุ่มงานพัฒนา

หลักการและเหตุผล 2.  จัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ บุคลากร

       เพื่อใหก้ารบริหารงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 3.  ปฏบิติัตามแผน
ในสถาบนัเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกในการ 4.  ประเมินผล
ปฏบิติังานด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของสถาบนั
อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลจึงได้จัดโครงการ
บริหารงานส านักงาน
วัตถุประสงค์ :
1. สามารถบริหารงานได้ตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้
2. การด าเนินงานบริหารส านักงานเปน็ไปด้วยความ
    เรียบร้อย
3. มีวสัดุส านักงานที่มีคุณภาพไว ้เพื่อสนับสนุนในการ
   ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : มีวสัดุส านักงานจ านวนไม่น้อยกวา่
10  รายการ
  เชิงคุณภาพ : - มีวสัดุส านักงานที่มีคุณภาพ
                   - การบริหารเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่  กลุ่มบริหารงานบคุคล โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564

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
3.1.3 งานการเงนิและบญัชี 3 3.1 1 2 2 1 1. ประชุมชี้แจงผลการวเิคราะห์ 19,993,866  งานการเงิน
หลักการและเหตุผล     การประเมินที่ผ่านมา และบญัชี        เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีภเูกต็เปน็โรงเรียนในก ากบัของรัฐได้รับ
เงิน 2. ด าเนินการเบกิจ่ายเงินตามระเบยีบของ
สนบัสนนุรายหวัจากรัฐบาลในการจัดการศึกษาแต่งบประมาณที่ได้รับ    กระทรวงการคลัง
จัดสรรไมเ่พยีงพอ จึงต้องมกีารจัดเกบ็รายได้ด้วยการระดมทรัพยากร 3. ตรวจสอบก ากับติดตามการเบกิจ่าย
จากผู้ปกครอง  ส่วนรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อจัดการศึกษา ใหม้คุีณภาพนั้น    ของหน่วยงานต่าง ๆ
จ าเปน็ที่จะต้องใช้จ่ายตามระเบยีบของกระทรวงการคลัง 4. ประเมินผลและรายงาน
ดังนั้นการรับจ่ายเงินจึงต้องด าเนนิการใหถู้กต้อง  เปน็ปจัจุบนั  โปร่งใส  

พร้อมรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา  เพื่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อ

ทางราชการ งานการเงินและบญัชีจึงได้จัดท าคู่มอืการเบกิจ่ายเงิน

ตามระเบยีบของกระทรวงการคลังและเปน็ไปตามมาตรการประหยัด

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อใหบ้คุลากร

ในโรงเรียนยึดถือเปน็แนวปฏบิติัไปในทศิทางเดียวกนั

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้การรับจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน

เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูและบคุลากร 246 คน นักเรียน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : การรับจ่ายเงินเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและ
เกิดประสิทธผิล
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
3.1.4 งานตรวจสอบภายใน 3 3.1 6 2 2 4 1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน -            พสัดุ

      ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ 2. คณะกรรมการฯ ร่วมกันศึกษาสภาพการณ์
ส่วนราชการ พ.ศ.2551 การตรวจสอบภายในช่วยใหส่้วนราชการบรรลุ     ด้านปจัจัยภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
ถึงเปา้หมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมนิและปรับปรุง 4. ประชุมคณะกรรมการฯ ท าความเข้าใจ วธิ ี
ประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม การก ากบั     การตรวจสอบ  และออกหนังสือนัดหมาย
ดูแลอย่างเปน็ระบบ งานตรวจสอบภายในเล็งเหน็ความส าคัญ 5. ประชุมชี้แจงหวัหน้าหน่วยงานย่อย หรือ
จึงได้มกีารจัดระบบควบคุมการตรวจสอบภายในและติดตามการบริหาร    ผู้รับ ตรวจ  เพื่อใหท้ราบวตัถุประสงค์  และ
จัดการของทกุหนว่ยงานย่อยอย่างเปน็ระบบ    วธิกีารตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ : 6. การนิเทศโครงการ
1. เพื่อใหท้กุหน่วยงานย่อยได้จัดระบบควบคุมภายใน มีการ 7. การสุ่มตรวจผลงานและแก้ไขปรับปรุงงาน   
บริหาร ปจัจัยเส่ียง การควบคุมและก ากับติดตามอย่างเปน็ระบบ 8. การประเมินผลและรายงาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : หน่วยงานย่อยภายใน 64 หน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบภายใน
อย่างเปน็ระบบ
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
3.1.5 งานนิเทศก ากับและประเมินผล 3 3.1 6 2 2 4 1. วางแผน 0 งานนิเทศ
หลักการและเหตุผล 2. จัดเตรียมแบบฟอร์มการประเมินผล ก ากับและ
    การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลเปน็กระบวน 3. ชี้แจงการประเมินผลงาน / โครงการ ประเมินผล
การส่วนหนึ่งในวธิกีารประกันคุณภาพเพื่อพฒันา    แก่หวัหน้างาน  /กลุ่ม
การปฏบิติังานใหม้ีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 4. ส่งแบบฟอร์มการประเมินผลงาน / โครงการ
ตามคุณภาพที่ก าหนดไว้     ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. รวบรวมการประเมินผลงาน / โครงการ ของ
วัตถุประสงค์ :     หน่วยงานต่างๆ
1. เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆปฏบิติังานเปน็ไปแผนที่ได้วางไว้ 6. จัดพมิพแ์ละเข้ารูปเล่ม2. เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ     
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 7. ส่งรูปเล่มการประเมินผลไปยัง 4 กลุ่ม และ
เปา้หมาย     เผยแพร่ในเวป็ไซต์โรงเรียน
  เชิงปรมิาณ  : หน่วยงานภายในทั้ง 64 หน่วยงาน  เชิงคุณภาพ :  หน่วยงานทกุหน่วยงานได้รับการนิเทศ ก ากับ
 และประเมินผล
สถานที่ หอ้งแผนงาน
ระยะเวลา พ.ย. 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
3.1.6 งานประกันคุณภาพภายใน 3 3.1 6 2 2 4 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 10,000       งานประกัน
หลักการและเหตุผล 2. บนัทกึเสนอขออนุญาติด าเนินการ คุณภาพ
      ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 3. ประชุมก าหนดแนวทาง ภายใน
และกฏกระทรวงวา่ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวธิกีารประกัน 4. ด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553โดยก าหนดใหส้ถานศึกษา 5. ตรวจสอบการด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบ
ด าเนินการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ 6. สรุปรายงานผล
ตามกฎกระทรวงฯและใหถ้ือเปน็ส่วนหนึ่งของการบริหาร 7. ก าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
การศึกษา  งานประกันคุณภาพเล็งเหน็ความส าคัญของระบบ
ประกันคุณภาพต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จึงจัดท างานประกันคุณภาพภายในขึ้นอันจะน ามาสู่การพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบที่ 4 ต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษา มีการศึกษา วเิคราะห ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
อย่างครบถ้วนก าหนดผู้รับผิดชอบ สู่การประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการก าหนดค่าเปา้หมายความส าเร็จของ
ทกุมาตรฐานและค่าเปา้หมายในประเด็นพจิารณาอย่าง
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา

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
3. การมีรายงานประจ าปหีรือรายงานผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในแต่ละปสีะทอ้นความส าเร็จของ
การพฒันาคุณภาพตามวสัิยทศัน์ เปา้หมายและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ผู้บริหาร และหวัหน้างาน  จ านวน 70 คน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในครบ
                     8 องค์ประกอบ
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
3.1.7 งานบรกิารวัสดุสิ้นเปลืองส าหรบัหน่วยงาน 3 3.1 6 2 2 4 1.ส ารวจความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 750,000     พสัดุ
หลักการและเหตุผล 2.หน่วยงานแจ้งรายการความต้องการที่ต้องใช้งาน

    ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการ แก่พัสดุ

ท างานต่างๆมีการน าคอมพวิเตอร์เพื่อช่วยในการท างานให้ 3.พัสดุด าเนินการขอใบเสนอราคาจากร้านค้า

สะดวกรวดเร็ว นอกจากหมึกพมิพค์อมฯและอีกอย่างที่ขาด 4.พัสดุด าเนินการตัดงบตามใบเสนอราคา/ผ่านแผนฯ

ไม่ได้คือวสัดุส านักงานหรือวสัดุส้ินเปลืองต่างๆเพื่อใช้ใน 5.พัสดุจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง,ส่ังของตามใบ

ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนตลอดจนการจัดท าเอกสาร เสนอราคา

ต่างๆของโรงเรียนจึงมีความจ าเปน็ต้องจัดหาหมึกพมิพ์ 6.พัสดุจัดท าหลักฐานการตรวจรับพัสดุ

คอมฯและวสัดุส้ินเปลืองใหเ้พยีงพอต่อการใช้งาน 7.พัสดุลงบัญชีคุมวัสดุ

วัตถุประสงค์ : 8.ส่งเอกสารเบิกจ่ายกับฝ่ายการเงิน

1.เพื่อใหห้น่วยงานมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและ
เพยีงพอกับการใช้งาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : จัดซ้ือหมึกพมิพค์อมฯและวสัดุส้ินเปลือง
ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายใน รวม
64 หน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : ทกุหน่วยงานมีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
อย่างเพยีงพอต่อความต้องการ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา   ต.ค.63 - 30 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
3.1.8 งานบรหิารกลุ่มงานพัสดุและสินทรพัย์ 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมชี้แจงการวเิคราะหผ์ลการประเมิน 46,600       พสัดุ
หลักการและเหตุผล ที่ผ่านมา
       เพื่อใหก้ารปฏบิติังานพสัดุของโรงเรียนเปน็ไปตาม 2. ส ารวจความต้องการจัดซ้ือวสัดุ-ครุภณัฑ์
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. ด าเนินการขอใบเสนอราคาเพื่อจัดท าบนัทกึ
ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ ขอซ้ือ-ขอจ้างพร้อมตัดงบประมาณฝ่านแผนงาน
บริหารภาครัฐ รวมถึงกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 4. จัดท ารายงานขอซ้ือ-ขอจ้างตาม พรบ
เกิดประสิทธภิาพและถูกต้องตามกระบวนการ .การจัดซ้ือ-จัดจ้าง/ส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ตามใบเสนอราคา
วัตถุประสงค์ : 5. จัดท าหลักฐานการตรวจรับวสัดุ-ครุภณัฑ์ พร้อมลง
1.เพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการ บญัชีคุมวสัดุและออกรหสัคุมครุภณัฑ์ในระบบงานพสัดุ
บริหารงานพสัดุ 6.ส่งเอกสารเบกิจ่ายกับฝ่ายการเงิน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : งานพสัดุมีวสัดุ-ครุภณัฑ์ไวใ้ช้ในการปฏบิติั
ร้อยละ 90
  เชิงคุณภาพ : งานพสัดุมีความพร้อมในการปฏบิติังาน
และเกิดประสิทธภิาพ
สถานที่ หอ้งพสัดุ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา   ม.ค. - มี.ค. , เม.ย.-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
3.1.9 งานระบบน าองค์กร 3 3.1 6 2 2 1 1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน -            ระบบน า
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าโครงสร้างองค์กร องค์กร
      ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542  3. จัดบคุลากรที่เหมาะสมตามความสามารถ
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 2 พ.ศ.2545 มาตราที่ 9 การจัด     รับผิดชอบงานตามโครงสร้างองค์กร
ระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยให้ 4. ประชุมบคุลากร  ชี้แจง มอบหมายหน้าที่
สถานศึกษาก าหนด นโยบาย มาตราการศึกษาและจัดระบบ     ที่จะปฏบิติั เพื่อความเข้าใจ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบน าองค์กรเล็งเหน็ความส าคัญ 5. ประชุมฝ่ายบริหารทกุสัปดาห ์ 
ของระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาจึงได้จัดท า 6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน
งานระบบน าองค์กรขึ้นอันจะน าไปสู่การบริหารการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพเพื่อพฒันาสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาเปน็ไป
   อย่างมีคุณภาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูและบคุลากร  260 คน นักเรียน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีกระบวนการบริหารการจัด
                    การศึกษาอย่างเปน็ระบบ
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
3.1.10 งานระบบยุทธศาสตร์ 3 3.1 6 2 1,2 4 1. การจัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าปี 36,600       ระบบ

หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมฝ่ายบริหารก าหนดนโยบายโรงเรียน ยุทธศาสตร์

     ตาม พรบ.การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 1.2 ประมาณการงบประมาณของโรงเรียน กลุ่มนโยบายฯ

(ฉบบัที2่) พ.ศ.2545และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 1.3 จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
 การบริหารการจัดการศึกษา  หมวด 6 มาตรฐานและ       ประกอบการท าแผนปฏบิติัการ
การประกันคุณภาพการศึกษาใหม้ีระบบประกันคุณภาพ 1.4 ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏบิติัการ
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดับ       ประจ าปงีบประมาณ
เพื่อใหม้ีการด าเนินงานที่เปน็ระบบ บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนด 1.5 หวัหน้างาน/กลุ่มสาระ/ฝ่าย  ประชุม
และเกิดประสิทธผิลในการปฏบิติังานในแต่ละหน่วยงาน       คณะท างาน ก าหนดปญัหา แนวทางพฒันา
ภายในโรงเรียน       ร่วมกันเขียนแผนปฏบิติังาน
กิจกรรม 1 การจัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าปี 1.6 ระบบยุทธศาสตร์หลอมแผนจัดพมิพโ์รเนียว
วัตถุประสงค์ :       และจัดท ารูปเล่ม
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีแผนปฏบิติัการที่สอดคล้องกับ 1.7 ส่งแผนปฏบิติัการ/โครงการ/ปฏทินิ
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการขับเคล่ือน       ปฏบิติังานและรายการวสัดุ – ครุภณัฑ์ให้
สถานศึกษาสู่เปา้หมายตามวสัิยทศัน์และมาตรฐานการศึกษา       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม ขึ้นเวบ็ไซด์
ของสถานศึกษา        โรงเรียน

1.8  สรุป  ประเมินผล
กิจกรรม 2  การติดตามการปฏบิตัิงานตามโครงการใน 2. การติดตามการปฏบิตัิงานตามโครงการใน
แผนปฏบิตัิการ 64 แผนปฏบิตัิการ 64
วัตถุประสงค์ : 2.1 จัดท าเอกสารการติดตามการปฏบิติังานตาม
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม และ       โครงการประจ าปงีบ 2564
   ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพฒันา 2.2 หวัหน้างานย่อยรายงานการปฏบิติังาน

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
   คุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 2.3 วเิคราะหผ์ลการปฏบิติังานตามโครงการ

2.4 เสนอแนวการแก้ ปญัหาที่เกิดขึ้นกับการ
      ปฏบิติังานของหน่วยงาน
2.5 รายงานผลสรุปการติดตามการปฏบิติังาน

กิจกรรม 3  การวิจัยและพัฒนา 3. การวิจัยและพัฒนา
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม และ 3.1 จัดท าเอกสารแบบสอบถามจ านวน 4 ชุด
   ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพฒันา       ได้แก่ แบบสอบถามครู ผู้ปกครอง นักเรียน
   คุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 3.2 สุ่มนักเรียนที่จะตอบแบบสอบถาม

3.3 ประกาศแจ้งขอความร่วมมือจากนักเรียน
เปา้หมาย       ที่ได้รับการสุ่มหน้าเสาธง
  เชิงปรมิาณ :  ครูและบคุลากร 260 คน นักเรียน 2,097 คน 3.4 แจกแบบสอบถามนักเรียนและผู้ปกครอง
  เชิงคุณภาพ :  มีการด าเนินงานภายในที่เปน็ระบบ 3.5 เก็บรวบรวมข้อมูล
สถานที่ หอ้งแผนงาน โรงเรียนสตรีภเูก็ต 3.6 วเิคราะห ์ สรุปผลการวจิัย
ระยะเวลา ปงีบประมาณ 2564 3.7 น าเสนอ รายงาน และเผยแพร่

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
3.1.11 งานบรหิารส านักงานกลุ่มงานการเงนิและบญัชี 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมครู/บคุลากรกลุ่มงานการเงินและบญัชี 46,800       งานบริหาร
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจวสัดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน ส านักงาน      การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเปน็
อิสระ    ปงีบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารในการบริหารใหม้ีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่ม
บริหาร 3. ขออนุมัติงาน งบประมาณ
งบประมาณ เล็งเหน็ความส าคัญจึงได้จัดท างานส านักงาน 4. ด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
กลุ่มงานการเงินและบญัชีขึน้เพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการและ     ตามรายการวสัดุ-ครุภณัฑ์
เพิ่มประสิทธภิาพการท างานภายในกลุ่มงานการเงินและบญัชี 5. ตรวจสอบก ากับติดตาม การเบกิจ่าย
วัตถุประสงค์ : 6. ประเมินผลและรายงาน
1. เพื่อจัดซ้ือวสัดุ-ครุภณัฑ์ และเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน
    ของกลุ่มงานการเงินและบญัชี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :  วสัดุ-อุปกรณ์พร้อมใช้คิดเปน็ร้อยละ 95
  เชิงคุณภาพ : กลุ่มงานการเงินและบญัชีมีระบบบริหารงาน
                    ที่คล่องตัว
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
3.1.12 งานยานพาหนะ 3 3.1 6 2 2 5    1. ประชุมตามแผนและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 420,000 งานยาน
หลักการและเหตุผล    2. จัดท าคู่มือปฏบิติิงาน ตารางเวลาปฏบิติังาน พาหนะ
      การด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจ าเปน็ต้อง แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้งาน
มีรถยนต์ใหบ้ริการ ครู นักเรียน และบคุลากรของ    3 ใหบ้ริการยานพาหนะ
โรงเรียน เพื่อปฏบิติังานราชการทั้งในจังหวดัและ    4. สรุปงบประมาณประจ าไตรมาสและ
ต่างจังหวดัได้อย่างมีประสิทธภิาพ ด าเนินการแก้ไข
วัตถุประสงค์ :
  1. ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมี
ระบบ มีความปลอดภยั
  2. ใหบ้ริการครู บคุลากร นักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
   เชิงปรมิาณ  :  รถยนต์ จ านวน  6  คัน
   เชิงคุณภาพ  :  รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน
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
3.1.13 งานบรหิารส านักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 3 3.1 6 2 2 4 1 ประชุมตามแผนและก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ 3,490 งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล    หรือทบทวนงานในหนา้ที่ กลุ่มบริหาร
       การบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป ต้องมีความ 2. จัดส านกังานใหเ้อื้อต่อการปฏบิติังาน ทั่วไป
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เพื่อบริการหน่วยงานภายใน 3. จัดซ้ือ จัดหาวัสดุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ต้องใช้

กลุ่ม จึงจัดใหม้ีงานส านักงานขึ้น เพื่อใหก้าร     ในงานส านกังานและดูแลปรับปรุง วัสดุ อปุกรณ์

ด าเนินงานภายในกลุ่มบริหารทั่วไปเปน็ไปอย่าง     ครุภณัฑ์ที่มอียู่แล้วใหใ้ช้งานได้ดี

มีประสิทธภิาพ 4. ด าเนนิงานตามแผน

วัตถุประสงค์ : 5. ติดตามและประเมนิผลงาน

1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานส านักงานเปน็ไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : 4 หน่วยงานย่อย กลุ่มบริหารทั่วไป
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบคุลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป
ได้รับส่งหนังสืออย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
   2. สามารถใหบ้ริการแก่บคุคลภายในและบคุคล
ภายนอก ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่   หอ้งบริหารงานทั่วไป
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
3.1.14 งานบคุลากร (ค่าจ้างทั่วไป ครแูละ 3 3.1 2 2 4 1 1. ขั้นวางแผน 18,600,000    กลุ่มงาน
บคุลากร IP, IPC)    1.1 ส ารวจอัตราก าลัง บริหาร
หลักการและเหตุผล    1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดคุณสมบัติ งานทั่วไป
     ทรัพยากรบคุคลถือเปน็หวัใจส าคัญของการพฒันาองค์กร ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โครงการ
เพราะปจัจัยด้านบคุลากรเปน็ปจัจัยที่ส าคัญในการชี้ขาด 2. ขั้นปฏิบัติตามแผน นานาชาติ
ความส าเร็จในการท างานทกุองค์กร ดังนั้นการพฒันา    2.1 ประกาศรับสมัครงานผ่านส่ือต่าง ๆ

บคุลากร จึงเปน็กลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคล่ือนการ    2.2 คัดสรรบุคลากร

ด าเนินงานภายในองค์กร
วัตถุประสงค์ :    2.3 แจ้งผลการคัดสรรบุคลากร

1. เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ครูประจ าชั้น ครูชาวต่างประเทศ    2.4 บันทึกรายงานผลการคัดสรรบุคลากรและบันทึก

และครูชาวไทยสอนในรายวชิาต่างๆ การจ้างบุคลากร

2. เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางไปราชการ    2.5 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และมอบหมายงาน

เปา้หมาย    2.6 ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากรในโครงการนานาชาติ    2.7 การเดินทางไปราชการ

จ านวน 50 คน 3. ขั้นตรวจสอบ คณะกรรมการด าเนินงานนิเทศและ

  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติสามารถจัดจ้าง เจ้า ติดตาม

หน้าที่ ครูประจ าชั้น ครูชาวต่างประเทศและครูชาวไทย    3.1 นิเทศการสอน / อบรมพัฒนาบุคลากร

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
3.1.15 งานส านักงาน IP 3 3.1 6 2 5 5 1. ศึกษาสภาพการณ์ตัวบง่ชี้และผลประเมนิที่ผ่านมา 421,360     กลุ่มงาน
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างานก าหนดเปา้หมาย บริหารงาน
     ด าเนินการจัดหาวสัดุครุภณัฑ์คุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ทั่วไป
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับนักเรียน ครูและบคุลากร 4. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพฒันางาน โครงการ
โครงการนานาชาติใหไ้ด้รับการจัดการด้านการศึกษาที่มี 5. ด าเนนิงานตามแผน นานาชาติ
ประสิทธภิาพ รวดเร็วและประหยัดเวลา (พฒันาระบบ/จัดการเรียนการสอน)

วัตถุประสงค์ : 6. รายงานผลการปฏบิติังาน

1. เพื่อใหบ้ริหารจัดการการศึกษาใหบ้รรลุเปา้หมายตาม 7. ประชุมพจิารณาผลการด าเนนิงานและแกไ้ขปรับปรุง

ตามที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิติัการ 8. ประเมนิผลตามงานเกณฑ์คุณภาพแหง่ชาติ

วัตถุประสงค์ : 9. การประเมนิคุณภาพภายนอก Cambridge 

1. เพื่อใหบ้ริหารจัดการการศึกษาใหบ้รรลุเปา้หมายตาม 10. สรุปผลรายงาน

ที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิติัการ
2. เพื่อบริหารจัดการใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากร จ านวน   50 คน
 นักเรียนIP จ านวน 237 คนนักเรียน IPC จ านวน 38 คน
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติบริหารจัดการการ
ศึกษาใหบ้รรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิติัการ
และเปน็ไปตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
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
3.1.16 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะ 3 3.1 6 2 3 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 317,700     กลุ่มงาน
ศตวรรษที่  21 (IP,IPC)     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหาร
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
        การพฒันาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อพฒันาเข้าสู่ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ Education Hub เข้าสู่    2.1 กิจกรรมพฒันาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ประชาคมอาเซียนรวมทั้งวสัิยทศัน์ของโครงการฯ ศตวรรษที่ 21
“โครงการนานาชาติ (IP) โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็ผู้น าด้าน 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ภาษาต่างประเทศ ภายใต้กระบวนการพฒันาบนพื้นฐาน     3.1 นิเทศการด าเนินงาน
ของความเปน็เลิศ”     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 4. ขั้นสรุปผล รายงานผลการด าเนินงานและ
2.1   เพื่อพฒันาหลักสูตรโครงการนานาชาติใหม้ีความ ปรับปรุง (Act)
ทนัสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ชุมชน     4.1 ประเมินโครงการ
และส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทกัษะและมีคุณลักษณะของ     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
ผู้เรียนในศวรรษที่ 21
2.2  ผู้เรียนมีทกัษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
มีความเปน็เลิศทางวชิาการ และสามารถเข้าแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ผู้บริหาร               จ านวน    5 คน
                   ครูและบคุลากร      จ านวน   50 คน
                   นักเรียน               จ านวน 300 คน

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
                   ผู้ปกครองนักเรียน   จ านวน 300 คน
 เชิงคุณภาพ : หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนของโครงการนานาชาติ IP ได้ปรับปรุงและพฒันา
ใหม้ีความทนัสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ทอ้งถิ่น อีกทั้งนักเรียนได้รับการส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์และพฒันาศักยภาพใหม้ีความเปน็เลิศทาง
วชิาการและเปน็ผู้น าในการใช้ภาษาต่างประเทศ
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
3.1.17 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอน 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 147,791     กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างาน การเรียนรู้
  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนการงานอาชีพ 3. วางแผนการท างาน การงานอาชีพ
 ครูผู้สอนมีความจ าเปน็ที่ต้องใช้วสัดุ อุปกรณ์ 4. จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน
ในการผลิตส่ือและนวตักรรมที่หลากหลายเพื่อ 5. ตัดสินการประกวดและแข่งขัน
พฒันาการเรียนการสอน และเปน็การเพิ่ม 6. ประเมินผล
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อใหก้ารบริหารจัดการด าเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ
   2. เพื่อเปน็การวางแผนการด าเนินการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสู้งขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 2,787 คน มีส่ือและอุปกรณ์
ในการเรียนที่มีประสิทธภิาพ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - 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
3.1.18 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอน 3 3.1 3 3 2 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯเพื่อวางแนวทางในการ 40,000 ครูทกุคนใน
หลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานต่าง ๆ กลุ่มสาระฯ
  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนมีความจ าเปน็ที่จะต้องใช้วสัดุอุปกรณ์   - จัดอัตราก าลังครู

ในการผลิตส่ือและนวตักรรมที่หลากหลาย   - จัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ

เพื่อพฒันาการเรียนการสอน และเปน็การเพิ่ม   - ท าโครงการสอน , ท าแผนการจัดการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 2.จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอน

วัตถุประสงค์ : 3.ด าเนินการตามแผน

1. เพื่อใหก้ารบริการจัดการด าเนินงานของ 4. สรุป ประเมินผล ติดตามผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
2.  เพื่อเปน็การวางแผนด าเนินการเพิ่ม
    ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 2,789 มีส่ือและอุปกรณ์
ในการเรียนที่มีประสิทธภิาพ
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ที่สูงขึ้น
สถานที่ 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
3.1.19 งานบรหิารจัดการเรยีนการสอน 3 3.1 6 2 3 4 1. ประชุมครูในกลุ่มเพื่อร่วมก าหนด 17,454 ภาษาต่าง
หลักการและเหตุผล : แนวทางในการปฏบิติังาน ประเทศ
การพฒันาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนให้ 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน
เกิดประสิทธภิาพต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพครู 3. จัดอัตราก าลังครู
ผู้สอนนั้น ควรต้องได้รับการสนับสนุนด้านวสัดุ 4. จัดท าโครงการสอนและแผนการเรียนรู้
อุปกรณ์ที่มีความทนัสมัยใหเ้กิดความคล่องตัวในการจัด 5. จัดหา จัดซ้ือ และผลิตส่ือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนทกุสาระภาษาได้อย่างหลากหลาย ที่จ าเปน็ใช้ประกอบการสอน
เพื่อตอบสนองกลยุทธน์โยบายและจุดเน้นของ 6. ด าเนินการสอนตามหลักสูตร
โรงเรียนและแผนการการศึกษาแหง่ชาติใหเ้ปน็ 7. จัดสอนแทน
ไปตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษา 8. พฒันาบคุลากร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ตามการปฏรูิปการศึกษาระบบใหม่
2. เพื่อสนับสนุนใหบ้คุลากรได้สร้างสรรค์ผลงาน
ตามศักยภาพและก้าวทนัเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. เพื่อส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความก้าวหน้าในด้าน
วชิาชีพด้วยการอบรม สัมมนาและเปน็วทิยากร
4. เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศใหเ้ปน็ระบบและ
สามารถน ามาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ

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 :
1. นักเรียนม.1 - ม.6 จ านวน 2,789 คน
2. บคุลากรครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูไทยและครูชาวต่างชาติ จ านวน 43 คน
เชิงคุณภาพ :
1. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
2. ครูได้พฒันาศักยภาพใหเ้กิดความก้าวหน้า
ด้านวชิาชีพ
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
3.1.20 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอน 3 3.1 5 3 3 4 1. ประชุมวางแผนการท างาน 8,800 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. ตรวจสอบความต้องการส่ือ/อุปกรณ์ส าหรับการ การเรียนรู้
     การบริหารการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญ จัดการเรียนการสอน ภาษาไทย
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรมีประสิทธภิาพ 3. ด าเนินการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :
    เพื่อกล่าวถึงแผนปฏบิติัการที่สอดคล้องกับแผน
พฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการขับ
เคล่ือนสถานศึกษาสู่เปา้หมายตามวสัิยทศัน์และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : การจัดการเรียนการสอนครบถ้วน
  เชิงคุณภาพ : การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ตุลาคม 63 - กันยายน 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
3.1.21 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอน 3 3.1 3 2 6 3,4 1. ประชุมวางแผน 4,000 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคระกรรมการประชุมวางแผน การเรียนรู้
    การจัดการเรียนการสอนศิลปะใหเ้กิดประสิทธภิาพ 3. จัดท าปฏทินิปฏบิติังาน ศิลปะ
ครูผู้สอนจ าเปน็ต้องใช้วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาส่ือ 4. จัดอัตราก าลัง
การเรียนการสอนและนวตักรรมที่หลากหลายและ 5. จัดท าคู่มือปฏบิติังาน
ทนัสมัย เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักสูตรและเปน็การเพิ่ม 6. จัดท าแผนการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 7. ส ารวจวสัดุ  ครุภณัฑ์ และร่วมกับฝ่ายพสัดุ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อมีแผนปฏบิติัการที่สอดคล้องกับแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในการขับเคล่ือนสถานศึกษา
สู่เปา้หมายตามวสัิยทศัน์และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนระดับชั้นม.1- 6 มีส่ืออุปกรณ์
การเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2563 - 30 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
3.1.22  งานจัดการเรยีนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ 3 3.1 6 1 6 1 1. ประชุมครูในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางใน 76,800 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล     การด าเนินงาน พวิเตอร์ และ
    การจัดการเรียนการสอนในวชิาวทิยาการค านวณ 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน ส่ือเทคโนโลยี
มีความจ าเปน็โดยปจัจุบนัวชิาวทิยาการค านวณได้เปน็ 3. จัดท าปฏทินิงาน
สาระพื้นฐานของการเรียนในสาระวทิยาศาสตร์ ดังนั้น 4. จัดท าคู่มือปฏบิติังาน
จึงมีความจ าเปน็ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนใหเ้ปน็ไปตาม 5. จัดท าเอกสารการเรียนรู้ ร00/1 – ร00/6
นโยบายแผนกลยุทธ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน     และแผนการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ : 6. ส ารวจวสัดุ   ครุภณัฑ์   และร่วมกับฝ่าย
1. สถานศึกษามีแผนปฏบิติัการที่สอดคล้องกับแผน     พสัดุโรงเรียน   จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  หรือ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการขับเคล่ือน     ซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดี
สถานศึกษาสู่เปา้หมายตามวสัิยทศัน์และมาตรฐาน 7. จัดนิเทศภายใน
การศึกษาของสถานศึกษา 8. จัดสอนแทน
เปา้หมาย 9. พฒันาบคุลากรโดยส่งครูเข้าอบรมสัมนา
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน 10. ด าเนินการวัดผล   ประเมินผลการเรียนเป็นระยะ

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทกุระดับชั้นเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ 11. ติดตามประเมินผล
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต อาคาร 4
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

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
3.1.23 งานบรหิารการเรยีนการสอนกลุ่มสังคมศึกษาฯ 3 3.1 6 2 4 1 1.ประชุมครูชี้แจงเร่ืองจัดการเรียนการสอนให้สอด 18,200 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล คล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  2551 สังคมศึกษาฯ
 พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดใหค้รูจัด 2.จัดท าแผนปฏิบัติการ นิเทศการสอน จัดซ้ือจัดจ้าง

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง วัสดุ ครุภัณฑ์

  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯจึงพฒันาด้านการเรียน 3.จัดท าสารสนเทศกลุ่มสาระ

การสอนใหม้ีคุณภาพเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 4.จัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนา วิทยากร

มุ่งส่ังสอนนักเรียนใหม้ีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้น 5.จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในรายการ

วัตถุประสงค์    แข่งขันทางวิชาการ

1. เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับ 6. สรุปและประเมินผล

 หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้แสดงศักยภาพเต็มที่
เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 2,795 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้ด้านสังคมศึกษาไป
 ปรับใช้ในชีวติประจ าวนั
เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 2,795 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวติได้
สถานที่ :  กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ภาคเรียนที่ 2/ 2563,1/2564

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
3.1.24 งานจัดตารางสอน 3 3.1 6 2 2 4 1. ใหห้วัหน้ากลุ่มสาระจัดอัตราก าลัง 5,000 งานตารางสอน

หลักการและเหตุผล 2. ตรวจสอบอัตราก าลังกับหลักสูตรโรงเรียน
      การจัดท าตารางสอน เปน็งานหลักของงานจัดการเรียน 3. จัดตารางเรียน ตารางสอนและตาราง
การสอนเพื่อจัดท าและการจัดเก็บรายวชิาที่ เปดิสอนประจ า การใช้หอ้ง
ภาคเรียนข้อมูลที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนการสอน 4. จัดพมิพต์ารางสอนแจกครูและนักเรียน
และเกี่ยวข้องกับภาระงาน สอน ของครูผู้สอน และบนัทกึข้อมูล 5. จัดท ารูปเล่มตารางสอน ตารางเรียน 
ตารางสอน  เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล ใหเ้กิดความถูกต้อง    และตารางการใช้หอ้งเรียน
มีความสะดวกในการใช้งาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ประมวลผลและออกรายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาเทยีบเคียง
มาตรฐานสากล
2. เพื่อจัดตารางสอน  ตารางเรียน และตารางการใช้ 
หอ้งเรียน ส าหรับการเรียนการสอน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูจ านวน 200 คน  และนักเรียน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูใช้ตารางสอนจัดการเรียน
 การสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ
                 2. นักเรียนได้เรียนจากตารางเรียน 
ที่ก าหนดใหจ้นเกิดการเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
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
3.1.25 งานนิเทศการจัดการเรยีนรู้ 3 3.1 6 2 2 1 1. ประชุมหวัหน้ากลุ่มสาระฯเพื่อวางแนวทางใน 3,600 งานนิเทศ
หลักการและเหตุผล การปฏบิติังานต่าง ๆ การจัดการ
     กระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเปน็ ระบบ   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เรียนรู้
สามารถใหค้ าแนะน าค าปรึกษาหารือและช่วย เหลือครูในการ 2. ด าเนินการตามแผน
แก้ปญัหาการเรียนการสอนตลอดจน ส่งเสริมใหค้รูช่วยเหลือ 3. สรุป ประเมินผล ติดตาม
ซ่ึงกันและกัน มีการแลก เปล่ียนประสบการณ์เพื่อพฒันา
การจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันาและปรับปรุงบรรยากาศ
ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. เพื่อช่วยครูแก้ปญัหาในการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูจ านวน  200 คนได้รับการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน มีการพฒันาการจัดการเรียนการสอน
  เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงขึ้น
                 2. ครูได้พฒันาการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธภิาพและยั่งยืน
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
3.1.26 โครงการอบรมการนิเทศการจัดการเรยีนรู้ 3 3.1 6 2 2 1 1. ประชุมหวัหน้ากลุ่มสาระฯเพื่อวางแนวทางในการ 16,400 งานนิเทศ
ยุคดิจิทลั ปฏบิติังานต่างๆ การจัดการ
หลักการและเหตุผล   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เรียนรู้
     กระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเปน็ 2. ด าเนินการตามแผน
ระบบสามารถใหค้ าแนะน าค าปรึกษาหารือและช่วย 3. สรุป ประเมินผล ติดตาม
เหลือครูในการแก้ปญัหาการเรียนการสอนตลอดจน 
 ส่งเสริมใหค้รูช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการแลก 
เปล่ียนประสบการณ์เพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อช่วยครูแก้ปญัหาในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะกรรมกรรมนิเทศจ านวน50คน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการ
  เชิงคุณภาพ : คุณครูทกุคนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การนิแทศและสามารถน ามาขยายผลได้
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
3.1.27 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 3 3.1 1,6 2 3 1 1. ประชุมวางแผน 3,661 งานพฒันา
หลักการและเหตุผล 2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
        สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 3. ประสานงานและด าเนินการวเิคราะหห์ลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 4. จัดท าหลักสูตรใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐาน
ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน สากลตามตัวชี้วดั
การศึกษาในการยกระดับโรงเรียน ที่มีการแข่งขันสูง 5.  แลกเปล่ียนความคิดเหน็ และท าสรุปรายงาน
มีความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
   เพื่อท าใหผู้้เรียนมีศักยภาพเปน็พลโลก 
เปน็บคุคลที่มีทกัษะชีวติในศตวรรษที่ 21
    งานพฒันาหลักสูตรฯ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
จึงได้มีการพฒันาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องใหม้ีความ
โดดเด่นยิ่งขึ้นและเปน็ไปตามความต้องการของ  
ผู้เรียนชุมชน และทอ้งถิ่น
เชิงปริมาณ : โรงเรียนมีหลักสูตรเทยีบเคียงมาตร-
ฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียนทกุระดับชั้น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภเูก็ตใหส้อดคล้อง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศัก- 
ราช 2551 ใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐานสากลสู่ประชาคม
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิต์ามตัวชี้วดัที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด

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 : โรงเรียนมีหลักสูตรเทยีบเคียงมาตร-
ฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียนทกุระดับชั้น
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรเทยีบเคียงมาตรฐานสากลสู่ประชาคม
อาเซียนได้ในระดับคุณภาพ ดี
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
3.1.28 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเรยีน 2 2.3 3 2 4 1 1. ประชุมวางแผน 3,000 งานพฒันา
รูแ้บบ PLC (Professional Learning 2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
Community)  “ชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ” 3. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC
หลักการและเหตุผล 4. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร 
       หลักสูตรเปน็ส่ิงส าคัญของการจัดการศึกษาหลักสูตร 5. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่ 
ดีต้องมีการพฒันาอยู่เสมอ เพื่อพฒันาหลักสูตรสถาน 6. ด าเนินงานตามโครงการ         
ศึกษา งานพฒันาหลักสูตรและกระบวนการสอน จึงได้ 7. ประเมินโครงการ
จัดท าโครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ 8. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ
เรียนรู้ แบบ PLC   ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษา ปกีารศึกษา 2564 
2. เพื่อเสริมสร้างแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะของชุม
ชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพฒันาหลักสูตรโรงเรียน
สตรีภเูก็ต ปกีารศึกษา 2565
  เชิงปรมิาณ  : คณะกรรมการงานพฒันาหลักสูตรฯ
จ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : ครูที่ร่วมโครงการร่วมกันจัดท า
  ปรับปรุง พฒันาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภเูก็ต
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
3.1.29 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษา 3 3.1 1,6 2 3 1    1. ประชุมวางแผน 46,180 งานพฒันา
โรงเรยีนหาดใหญว่ิทยาลัย จังหวัดสงขลา    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
หลักการและเหตุผล    3. ประสานงานกับโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัย
      โรงเรียนสตรีภเูก็ตมุ่งหวงัพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา    4. ด าเนินงานตามโครงการ         
ใหเ้หมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมให้    5. ประเมินโครงการ
ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานหลักสูตรสถาน    6. สรุปผลและรายงานโครงการ
ศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัย เพื่อน ามาพฒันา
หลักสูตรโรงเรียนสตรีภเูก็ต ปกีารศึกษา 2565
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษา ปกีารศึกษา 2565 
2. เพื่อเสริมสร้างแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะของชุม
ชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพฒันาหลักสูตรโรงเรียน
สตรีภเูก็ต ปกีารศึกษา 2565
  เชิงปรมิาณ  : คณะกรรมการงานพฒันาหลักสูตรฯ จ านวน 
30 คน
  เชิงคุณภาพ : ครูที่ร่วมโครงการร่วมกันจัดท า ปรับ
ปรุง พฒันาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภเูก็ต
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 .- 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
3.1.30 งานบรหิารจัดการงานแนะแนว 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมครูแนะแนว  เพื่อชี้แจงนโยบายข่าวสาร 16,190 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล     ความเคล่ือนไหวของโรงเรียน  สรุปความกา้วหนา้

     งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต จัดท าโครงสร้าง     ปญัหาและอปุสรรค  ตลอดจนแลกเปล่ียนความ

งานอย่างเปน็ระบบ เพื่อใหส้อดคล้องต่อการบริหาร      คิดเหน็ระหว่างผู้ร่วมงาน

จัดการของสถานศึกษา ใหค้รอบคลุมทั้ง 5 บริการ คือ 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนนิงาน   ประชุมชี้แจง

งานศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียน งานสารสนเทศ       และแบง่งานรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ

งานใหค้ าปรึกษา  งานจัดวางตัวบคุคล   และงาน  3. ก าหนดเปา้หมายการปฏบิติังานแนะแนว

ติดตามผล  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งด้าน 4. จัดท าแผนปฏบิติังาน / โครงการ  ใหส้อด

การศึกษา ด้านอาชีพ และการพฒันาตนเอง อีกทั้งยัง     คล้องกบัเปา้หมายการปฏบิติังานแนะแนว

น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใหน้ักเรียนน าไปปรับ 5. จัดท าปฏทินิปฏบิติังาน  ใหส้อดคล้องกบั

ใช้ในชีวติ     ปฏทินิปฏบิติังานของฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์ 6. จัดหาวัสดุ  ครุภณัฑ์  และควบคุมการใช้เงิน

1. เพื่อช่วยในการจัดข้อมูล  งานกิจกรรม  7.  จัดท าคู่มอืปฏบิติังานแนะแนว

และบริการทั้งทางด้านการศึกษา  อาชีพและสังคม 8. จัดท าระเบยีนสะสมของนกัเรียนทกุระดับ

ของผู้เรียน  ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเปน็ระบบ 9. จัดหาและจัดท าเคร่ืองมอืที่จะใช้ในการ

มีความคล่องตัวและทนัต่อการใช้งาน     รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม

2. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียน 10. ประชาสัมพนัธ์และชี้แจงเกี่ยวกบัการให้

เปน็รายบคุคลด้วยวธิกีารต่างๆโดยบนัทกึลงใน     บริการแนะแนวแกน่กัเรียน

ระเบยีนสะสมท าใหช้่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 11.บริการข้อมลูแกค่รูผู้ปกครองและบคุลากรที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธภิาพนักเรียนเข้าใจและรู้จักตนเองดีขึ้น 12. จัดกจิกรรมแนะแนว 1 คาบ / สัปดาห์

3. เพื่อรวบรวมและเสนอข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ 13. จัดปา้ยนเิทศด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

ส่วนตัวและสังคม 14. จัดหาส่ือต่างๆ และใหบ้ริการแกน่กัเรียน

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
4. เพื่อใหค้ าปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปญัหาด้านต่างๆ 15. ท าเอกสารเผยแพร่ใหข้้อมลูสารสนเทศด้านต่างๆ

5. เพื่อจัดนักเรียนเข้าค่าย   เข้าแผนการเรียน และ 16. จัดหอ้งสมดุศูนย์สารสนเทศ

ศึกษาต่อสถาบนัการศึกษาต่างๆ ใหน้ักเรียนได้มีรายได้ 17. จัดใหส้ถาบนัการศึกษาต่างๆแนะแนว

ระหวา่งเรียน ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านทนุ       ศึกษาต่อแกน่กัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

การศึกษาและด้านกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 18. จัดรายการนกัเรียนรุ่นพี่แนะแนวนกัเรียนรุ่นนอ้ง

6. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้เรียนซ่ึงเปน็ประโยชน์ 19. นกัเรียนท าแบบส ารวจและแบบทดสอบต่างๆ

ในการช่วยเหลือผู้เรียน  ใหส้ามารถแก้ปญัหาได้ 20. ใหค้ าปรึกษาแกน่กัเรียนเปน็รายบคุคลและรายกลุ่ม

และน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน 21. จัดใหม้กีารศึกษานกัเรียนเปน็รายกรณี

แนะแนว  และงานต่างๆของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง     ในบางราย  และน าส่งผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่จ าเปน็

22. จัดวางตัวนกัเรียนเข้าค่าย

เปา้หมาย 23. จัดวางตัวนกัเรียนด้านการศึกษา
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน   2,789  คน 24. จัดวางตัวนกัเรียนด้านการท างาน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับประโยชน์       หารายได้ระหว่างเรียน

                จากงานแนะแนวและสามารถน า 25. จัดวางตัวนกัเรียนด้านทนุการศึกษา
                    ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 26. จัดวางตัวนกัเรียนด้านกองทนุใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา

27. รวบรวมและเกบ็ข้อมลูนกัเรียนที่จบ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต     หลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปกีารศึกษา 2563
ระยะเวลา  ต.ค.63 - ก.ย.64 28. รายงานจัดข้อมลูการติดตามผลนกัเรียนที่จบ

    ม.3 และ ม.6 ป ี2563 แกห่นว่ยงานต่างๆ

 29. ติดตามนกัเรียนที่มปีญัหาด้านการเรียน

    การเลือกวิชาเรียน

30. สรุปและประเมนิผล

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
3.1.31 งานส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 3 3.1 6 2 1 4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 175,364     งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล   1.1 ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหาร
       การบริหารงานกลุ่มบริหารวชิาการ จ าเปน็ต้องใช้   1.2 ประชุมคณะท างานงานส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ วชิาการ
วสัดุ - อุปกรณ์ต่างในการอ านวยความสะดวกใน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
การบริหารจัดการและการด าเนินงานต่างๆ   2.1 จัดท าปฏทินิการปฏบิติังานประจ าปขีอง
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ  เพื่อสนับสนุนและอ านวย        กลุ่มบริหารวชิาการ
ความสะดวกแก่นักเรียน  ครู และบคุลากร   2.2 จัดท าค าส่ังปฏบิติังานต่างๆของกลุ่มบริหารวชิาการ
ทางการศึกษา   2.3 ปฏบิติังานงานส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ
วัตถุประสงค์ :        ตามแผนปฏบิติังาน
1. เพื่อสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริหาร 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
   วชิาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพ   3.1  ติดตามงานของกลุ่มบริหารวชิาการ   
2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูนักเรียน  ครู   3.2  ประเมินผลการปฏบิติังานต่างๆ 
   และบคุลาการทางการศึกษา        กลุ่มบริหารวชิาการ
เปา้หมาย 4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
  เชิงปรมิาณ :  นักเรียน จ านวน 2,789 คน   4.1 สรุปผลและรายงานผลการปฏบิติังานของ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 200 คน        งานส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ
  เชิงคุณภาพ : การด าเนินงานของกลุ่มบริหารวชิาการ 4.2 ปรับปรุงการปฏบิตังานของงานส านักงานกลุ่มบริหาร
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพ       วชิาการ
สถานที่ หอ้ง 222 โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 -  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
3.1.32 งานคัดเลือกหนังสือ 3 3.1 2 , 4 2 3 , 4 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 2,937,011   กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล    1.1 ประชุมคณะท างาน และคณะกรรมการคัดเลือก วชิาการ
  การคัดเลือกหนังสือเรียนเปน็งานส าคัญที่ต้องจัดท า หนงัสือเรียน

อย่างมีขั้นตอนและคัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ     1.2 ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกหนงัสือเรียนใหค้ณะ 

เพื่อใหน้ักเรียนใช้ในการเรียน  โดยจะต้องจัดซ้ือ กรรมการคัดเลือก

ที่มีคุณภาพใหก้ับนักเรียนทกุคน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)

วัตถุประสงค์ :    2.1 กลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีหนังสือใช้ในการเรียน ตามค าส่ังคัดเลือกหนงัสือคัดเลือกหนงัสือเรียน

เปา้หมาย    2.2 คณะกรรมการคัดเลือกหนงัสือเรียนตรวจสอบ 

  เชิงปรมิาณ :  นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต 2,789 คน หนงัสือเรียนที่คัดเลือกจากรายการหนงัสือของ สพฐ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทกุคนมีหนังสือเรียนทกุกลุ่ม    2.3 คณะกรรมการคัดเลือกส่งรายการหนงัสือที่ผ่านการ 

สาระฯ อย่างมีคุณภาพ คัดเลือกมายังกลุ่มบริหารวิชาการ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต    2.4 กลุ่มบริหารวิชาการรวบรวมรายการหนงัสือเรียน

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จากทกุกลุ่มสาระเพื่อด าเนนิการจัดซ้ือตามระเบยีบ

พสัดุ

3. ขั้นตรวจสอบและประเมนิผล (Check)

  3.1 กลุ่มบริหารวิชาการติดตาม ตรวจสอบการแจก 

 หนงัสือเรียนและการใช้หนงัสือเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

 3.2 ประเมนิผลการใช้หนงัสือเรียน
4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

   4.1 สรุปผลการจัดท าโครงการ
   4.2 รายงานผลการด าเนนิโครงการ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงานย่อย
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ชาติข้อที่ การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อที่
3.1.33 งานบรกิารอัดส าเนาเอกสารทกุอย่าง 3 3.1 6 2 2 2 1. ส ารวจข้อมูลเพื่อใหท้ราบปริมาณความ 845,154 งานเอกสาร
หลักการและเหตุผล ต้องการวสัดุแต่ละประเภททใช้ตลอดป ี การพมิพ์
     การจัดการเรียนการสอนถือเปน็ส่ิงส าคัญดังนั้นงานบริการ

 2. ต้ังงบประมาณจัดซ้ือวสัด/ครุภณัฑ์  
จัดการเรียนการสอนรวมทั้งจัดท าข้อสอบต่างๆของโรงเรีย 3.จัดซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ์ตามขั้นตอน
อัดส าเนาเอกสารถือเปน็การสร้างเคร่ืองมือและ 4. วางอัตราก าลังคนและด าาเนินการผลิต
ส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งจัดท า 5. รายงานผลการปฏบิติังาน
ข้อสอบต่างๆของโรงเรียนเพื่ออ านวยความสะดวก 
ใหก้ับ"คณะครูและนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพฒันา 
ศักยภาพบคุลากรทางการึกษา"
วัตถุประสงค์ :
1.ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียน

รู้ที่หลากหลาย
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ  :บริการอัดส าเนาใหค้รู 202 คน
และนักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ :ส าเนาเอกสารครบถ้วนตามจ านวน
ถูกต้องตามความต้องการของครูผู้ขอใหอ้ัดส าเนา
สถานที่ หอ้งเอกสารการพมิพโ์รงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/โครงการ 
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงานย่อย
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่
3.1.34 งานซ่อมแซมวัสดุ ครภุณัฑ์ 3 1 6 2 2 4 1. ส ารวจความผิดปกติช ารุด เสียหาย 41,552       งานเอกสาร
หลักการและเหตุผล 2. ตรวจเช็คสภาพโดยช่าง ตามระยะเวลา การพมิพ์
   เคร่ืองอัดส าเนา copy print และ เคร่ือง printer 3. ต้ังงบประมาณค่าซ่อมบ ารุง
ความไวสูง เปน็อุปกรณ์ส าคัญและจ าเปน็อย่างยิ่ง 4. จัดจ้างซ่อมวสัดุครุภณัฑ์ตามสภาพ
ในการผลิตเอกสารการเรียนการสอนและ ความเสียหาย
เอกสารอื่นๆของโรงเรียนจะต้อง ได้รับการ
การบ ารุงรักษาใหม้ีสภาพ ใช้งานได้เสมอ
วัตถุประสงค์ :1. ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียน
รู้ที่หลากหลาย  

2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
  เชิงปรมิาณ :  ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ือง copy print จ านวน 6 เคร่ือง 
เคร่ืองprinter ความไวสูง จ านวน 1 เคร่ือง 
เชิงคุณภาพ : เคร่ืองcopy print
และเคร่ืองprinter มีสภาพ ใช้งานได้
สถานที่ หอ้งเอกสารการพมิพ์
ระยะเวลา 1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/โครงการ 
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงานย่อย
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ที่รับผิดชอบ

กลยุทธท์ี่ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่
3.1.35 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 3 1 2 2 3,4 2 218,750     กลุ่มบริหาร
ตามมาตรฐานสากล วชิาการ
หลักการและเหตุผล
       พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542   
มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ใหค้วามส าคัญกับการน า
วจิัยในชั้นเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน  
โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการสนับสนุนใหผู้้สอนจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวย 
ความสะดวก เพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ และใช้


การวจิัยเปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มบริหารงานวชิาการจึงใหค้วามส าคัญในการ 
วจิัย เพื่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  ซ่ึงเน้นการวจิัย
เพื่อพฒันาการบริหารการจัดการศึกษา
 การวจิัยเพื่อพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวจิัยในชั้นเรียนอันจะส่งเสริมใหม้ีการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรยีนและการปฏบิตัิที่เปน็เลิศ กิจกรรมวิจัยในชั้นเรยีนและการปฏบิตัิที่เปน็เลิศ
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan)
     2.1 พฒันาครูด้านนวตัถกรรมการเรียน การสอน    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัด 
โดยใช้กระบวนการวจิัยเพื่อพฒันา น าไป สู่ความยั่งยืน กิจกรรมวจิัยในชั้นเรียนและการปฏบิติัที่เปน็เลิศ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/โครงการ 
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงานย่อย
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ที่รับผิดชอบ

กลยุทธท์ี่ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่
     2.2 เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้เพื่อให้    1.2 ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน วางแผนการท างาน
เปา้หมาย    1.3 วางแผนจัดแบง่คณะครูเข้ารับการอบรม  
  เชิงปรมิาณ :   ครูจ านวน 200 คน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
  เชิงคุณภาพ :  ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการศึกษา    2.1 ด าเนินการจัดอบรมใหก้ับคณะครูกลุ่มที่ 1 
วจิัยเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท า และกลุ่มที่ 2
รายงานการวจิัยในชั้นเรียนอย่างเปน็ระบบ  3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ภาคเรียนละ 1 เร่ือง    3.1 นิเทศตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน

4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
   4.1 ประเมินสรุปและรายงานผลโครงการ

กิจกรรมทดสอบความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ ม.3 กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.3
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan)
      2.1 พฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะของ ผู้เรียนในศตวรรษ    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัด
ที่ 21 และมีศักยภาพ เปน็พลโลก กิจกรรมทดสอบวดัความสามารถทางภาษา
      2.2 ผู้เรียนมีทกัษะในการส่ือสารภาษา  อังกฤษ และ    1.2 ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
มีความเปน็เลิศทางวชิาการ วางแผนการท างาน
เปา้หมาย 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
  เชิงปรมิาณ :  นักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 3  จ านวน 395 คน    2.1 ด าเนินการจัดทดสอบวดัความสามารถทาง
  เชิงคุณภาพ :  นักเรียนมีทกัษะและมีคุณลักษณะ ของผู้เรียน ภาษานักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 3
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถส่ือสาร ภาษาอังกฤษ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ได้อย่างมืออาชีพ    3.1 นิเทศตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน

4. ประเมินสรปุและรายงานผลโครงการ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/โครงการ 
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงานย่อย
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ที่รับผิดชอบ

กลยุทธท์ี่ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่
กิจกรรมการจัดการเรยีนรูด้้วยนวัตกรรมและและการวัดผล กิจกรรมการจัดการเรยีนรูด้้วยนวัตกรรมและ
ประเมินผลที่หลากหลาย และการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan)
    2.1 พฒันาครูใหม้ีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการวเิคราะห์    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ 
หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อน าไปจัดท ารายวชิาและ จัดกิจกรรมออกแบบการจัดการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วดัได้อย่าง และการวดัผลประเมินผลในศตวรรษที่ 21
มีประสิทธภิาพ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
    2.2 พฒันาใหค้รูได้ปรับปรุงวธิกีารจัดการเรียนการสอน    2.1 ด าเนินการจัดอบรมใหก้ับคณะครู
และก าหนดวธิกีารวดัผลและประเมินผลการศึกษาได้อย่าง 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.    3.1 นิเทศการด าเนินงาน
เปา้หมาย    3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
เชิงปรมิาณ   ครู จ านวน 200  คน 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เชิงคุณภาพ  ครูร้อยละ 80 สามารถพฒันาวธิกีารจัดการเรียน    4.1 ประเมินโครงการ
การสอน และก าหนดวธิก๊ารวดัผลและประเมินผลการเรียน    4.2 สรุปและรายงานผล
การสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  มกราคม - 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
3.1.36  งานบรหิารจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ 3 3.2 6 2 5 4 1. ประชุมครูในกลุ่มเพื่อวางแนวทางในการปฏบิติังาน 117,310 กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล     -  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน – โครงการ วทิยาศาสตร์
     การจัดการเรียนการสอนต้องมีเคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์     -  จัดอัตราก าลัง
เพื่อใหม้ีประสิทธภิาพสูงสุด กลุ่มสาระฯ จึงจ าเปน็     -  จัดท าปฏทินิงาน
ต้องมีการจัดซ้ือเพื่อใหเ้พยีงพอและมีการซ่อมแซม     -  จัดท า โครงการสอน และแผนการสอน
ในส่วนที่เสียหายใหก้ลับมาใช้งานได้และใหน้ักเรียน 2. จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
ร่วมกิจกรรม ท าการทดลองทางวทิยาศาสตร์ได้     -  ส ารวจวสัดุ/อุปกรณ์
วัตถุประสงค์ :     -  จัดพมิพเ์สนอจัดซ้ือ
1. เพื่อด าเนินงานระบบเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพ     -  จัดจ้างการซ่อมแซม
2. มีวสัดุ/อุปกรณ์เพยีงพอในการจัดการเรียนการสอน 3. พฒันาบคุลากรจัดส่งเข้ารับการอบรมตามโอกาส

เปา้หมาย 4. การแข่งขันกิจกรรมวทิยาศาสตร์
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนม.1-ม.6 จ านวน 2,789 คน 5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
  เชิงคุณภาพ : การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ 6. ประเมินและรายงานผล
สถานที่ อาคาร 6 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
3.1.37 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอน 3 3.2 4 2 5 3 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 8,700        โครงการ
หลักการและเหตุผล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMTE
       การบริหารจัดการสอนต้องมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพื่อให้ 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
มีประสิทธภิาพสูงสุด ทางโรงเรียนจึงจ าเปน็ต้องมีการ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
จัดซ้ึอเพื่อใหเ้พยีงพอและมีการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย
ใหก้ลับมาใช้งานได้ รวมทั้งส่งเสริมใหค้รูมีความพร้อม
เพื่อสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 88 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงานย่อย
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่
3.1.38 งานบรหิารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 3 3.1 6 2 25 5 1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเปน็ระบบ 11,336       ระบบดูแลช่วย
หลักการและเหตุผล 2. มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน เหลือนักเรียน
 เพื่อใหง้านด้านเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เปน็ระบบและจัดท าข้อมูลนักเรียนอย่างครบถ้วนและ
ง่ายต่อการติดตามนักเรยน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเปน็รายบคุคล
2. เพื่อจัดและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหม้ี
คุณภาพและทั่วถึง
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ : รวบรวมข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน
  เชิงคุณภาพ : จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเปน็ปจัจุบนั
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา กุมภาพนัธ์

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
3.2  ส่งเสรมิบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรยีนการสอน
3.2.1 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมกล้องวงจรปดิภายในฯ 3 3.2 5 2 2 4 1.ประชุมชี้แจง/วางแผนการด าเนินงาน 160,000 ฝ่ายกิจการ
หลักการและเหตุผล 2.จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบพสัดุ นักเรียน
     เพื่อความปลอดภยัและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
ในปจัจุบนั จึงจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง 4. รายงานผลการด าเนินการ
วงจรปดิภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อความปลอดภยักับชีวติ
และทรัพย์สินของครู บคุลากร นักเรียนภายในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหม้ีการด าเนินการซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปดิ 
 และอุปกรณ์ ตามจุดที่ช ารุดเสียหายใหใ้ช้ได้เปน็ปกติ
เพื่อความปลอดภยัภายในสถานศึกษา
2. เพื่อใหค้รู บคุลากร นักเรียน ภายในโรงเรียน 
มีความพงึพอใจในมาตรการรักษาความปลอดภยั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ทั้งส้ินจ านวน 16 ตัว
  เชิงคุณภาพ : กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ สามารถสอดส่องดูแล
ดูแลและมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลภาพเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อใช้เปน็หลักฐานที่สามารถยืนยันความเปน็จริงได้ 
และเปน็การปอ้งกันดูแลรักษาความปลอดภยัภายในสถานศึกษา
รวมถึงการก ากับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนใหม้ีระเบยีบมีวนิัย
สถานที่   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา เดือนมกราคม-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
3.2.2 งานสาธารณปูโภค 3 3.2 5 2 5 4 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 455,129     งานสาธารณู
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอปุกรณ์ไฟฟ้าแอร์ ประปา โทรศัพท์ ปโภค
     การซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 3. จัดซ้ือวัสดุ - อปุกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และ
ภานในโรงเรียน ใหพ้ร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภยั  บ ารุงรักษาอปุกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน
สูงสุด เปน็ส่ิงจ าเปน็ และเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั/
อ านวยความสะดวกสบายแก่บคุลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อพฒันาระบบงานสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   2. เพื่อสร้างความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
   3. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการปฏบิติังานได้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนระดับ ม.1-6 จ านวน 2789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้และ
มีคุณภาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - 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
3.2.3 โครงการปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค เครือ่งปรบัอากาศ 3 3.2 5 2 5 4 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 70,000       งานสาธารณู
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟา้แอร์ ปโภค
     เพื่อการพฒันาปรับปรุงระบบและอุปกรณ์เคร่ือง 3. จัดซ้ือวัสดุ - อปุกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และ
ปรับอากาศภายในหอ้งประชุมใหพ้ร้อมใช้งาน  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เกิดความปลอดภยัสูงสุด จึงจ าเปน็ต้องซ่อมแซม 
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการหอ้งประชุม
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อปรับปรุงระบบเคร่ืองปรับอากาศภายใน
หอ้งประชุม ใหม้ีความปลอดภยั 
   2. เพื่อใหส้ภาพหอ้งประชุมได้รับการดูแลพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
   3.เพื่อใหบ้คุลากรภายในโรงเรียนได้รับความสะดวก
สบายในการใช้หอ้งประชุม
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง
  เชิงคุณภาพ : ระบบเคร่ืองปรับอากาศภายใน
หอ้งประชุม อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภยั
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - 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
3.2.4 โครงการปรบัปรงุพัฒนาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 3 3.2 5 2 5 4 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 152,936     งานสาธารณู
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจระบบไฟฟา้ ปโภค
     การพฒันาปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟา้ 3. จัดซ้ือวัสดุ - อปุกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และ
ภานในโรงเรียน ใหพ้ร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภยั  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
สูงสุด เปน็ส่ิงจ าเปน็อย่างเร่งด่วน ดังนั้นต้องมีการ
ปรับปรุงระบบใหม่เพื่อความปลอดภยัของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับ
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟา้ทั้งโรงเรียน 
   2. เพื่อใหบ้คุลากรในโรงเรียนได้รับความปลอดภยั
จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟา้
   3. เพื่อใหร้ะบบไฟฟา้ในโรงเรียนมีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยั   
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ระบบไฟฟ้า้ 1 ระบบ
  เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีความปลอดภยั
มีคุณภาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

 Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  199

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.5 งานอาคารสถานที่ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 736,000 อาคารสถานที่
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานที่
            เพื่อปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่ใหเ้หมาะสม 3. จัดอาคารสถานที่ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้
กับการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศกับผู้เรียน คณะครู     และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
บคุคลภายในและบคุคลภายนอก ซ่อมแซมอุปกรณ์ช่างต่างๆ 4. จัดซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ตามความเหมาะสมและความปลอดภยั พฒันาสภาพ     และบ ารุงอาคาร
แวดล้อมทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างเสริมใหส้ถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
 สวยงาม และปลอดภยั
2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูและบคุลากรภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :  อาคารทกุอาคารภายในโรงเรียน
  เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงาม และปลอดภยั
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
3.2.6 โครงการปรบัปรงุพัฒนาอาคารเรยีน หอ้งเรยีน 3 3.2 5 2 5 5    - ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลหอประชุมการเวก 1,707,234   อาคารสถานที่

หอ้งปฏบิตัิการและภมูิทศัน์โรงเรยีนสตรภีเูก็ต    - ท าตะแกรงปอ้งกนันกหอประชุมการเวก
หลักการและเหตุผล    - ซ่อมแซมหลังคาหอประชุมการเวกและอาคาร 2
             เพื่อปรับปรุงพฒันาอาคารเรียน หอ้งเรียน    - งานทาสี ตีเส้น สนามวอลเลย์บอล
หอ้งปฏบิติัการ และปรับปรุงภมูิทศัน์ใหเ้หมาะสม    - ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลด้านนอก 
เสริมสร้างบรรยากาศกับผู้เรียน เพิ่มแหล่งเรียนรู้ภาย    - งานซ่อมแซมหอประชุมมะฮอกกานี
ในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ    - งานตัดแต่งต้นไมท้ั่วโรงเรียนสตรีภเูกต็
ใหม้ีความเหมาะสม ความปลอดภยั มีระบบสาธาฯ    - งานซ่อมแซมระบบน้ าทิ้งหอ้งน้ าและ
ที่ดีและสมบรูณ์ ตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา อาคารฉลองราชย์ฯ 
วัตถุประสงค์ :    - งานซ่อมแซมผนงัหอ้งน้ าชายและเปล่ียน
1. เพื่อใหส้ถานศึกษาอาคารเรียนอาคารประกอบและ ลูกบดิประตู อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ
ภมูิทศัน์มีส่ิงอ านวยความสะดวก มีความสะอาด สวยงาม    - งานเปล่ียนฝาท่อบอ่เกลอะและบอ่น้ าทิ้ง   
ร่มร่ืน ปลอดภยั เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชพฤกษ์
2.เพื่อใหส้ภาพหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ ได้รับการดูแล    - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวนพฤกศาสตร์
พร้อมใช้งานเสมอ โรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ซ่อมแซมปรับปรุง 11 รายการ
  เชิงคุณภาพ : สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด
ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภยัมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
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
3.2.7 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมลิฟท์ 3 3.2 5 2 5 5 1. จัดท าใบเสนอจ้างส่งผ่านพสัดุ 783,214     อาคารสถานที่
หลักการและเหตุผล 2. ซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์ 2 ตัว
      ปจัจุบนัลิฟต์ใช้ในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ 3. ตรวจรับการซ่อมแซม
บคุลากรและ มีอายุการใช้งานมานานถึง 13 ป ีจึงควรมี 4. ประเมินผลการใช้งานลิฟต์
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อใหลิ้ฟต์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
และปลอดภยั เกิดความมั่นใจแก่บคุลากร
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา ลิฟต์ “อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550”  ใหม้ีสภาพพร้อม
ใช้งานได้ และมีความปลอดภยับคุลากร
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ลิฟต์  2  ตัว
  เชิงคุณภาพ : ลิฟต์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภยั
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
 3.2.8 โครงการปรบัปรงุหอ้งน้ าหญงิ 3 3.2 5 2 5 5 1. ออกแบบการปรับปรุงหอ้งน้ าใหม้ี  1,004,358   อาคารสถานที่

หลักการและเหตุผล ความเหมาะสม  สวยงาม
    ปจัจุบนัหอ้งน้ าของโรงเรียนสตรีภเูก็ต  มีจ านวน 2. ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมและก าหนด
ไม่เพยีงพอต่อจ านวนครู/บคุลากร/นักเรียนและ ราคากลาง
หอ้งน้ าหญิงทางขึ้น อาคาร 7 มีสภาพเก่าและช ารุด 3. ด าเนินการก่อสร้างตามระเบยีบพสัดุ
จะต้องปรับปรุงใหไ้ด้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยใหน้ักเรียนมีการใช้หอ้งน้ าที่ดี 4. ด าเนินการแก้ไขและตรวจรับงานก่อสร้าง
เพื่อเปน็การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ านักเรียนหญิงทางขึ้นอาคาร 7  
ใหอ้ยู่ในสภาพสวยงาม  ความสะอาด ร่มร่ืน
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภยั
2. เพื่อส่งเสริมนิสัยใหน้ักเรียนมีการใช้หอ้งน้ าที่ดี
เปน็การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : หอ้งน้ า  1  หลัง
  เชิงคุณภาพ : หอ้งน้ ามีเพยีงพอต่อการใช้งานของ
ครู/บคุลากร/นักเรียนใหไ้ด้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ  
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
3.2.9 โครงการปรบัปรงุภมูิทศัน์สวนพุทธธรรม 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 1,239,360   อาคารสถานที่

โรงเรยีนสตรภีเูก็ต 2. ส ารวจอาคารสถานที่ (เงินอื่นๆ)
หลักการและเหตุผล 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานที่ต้องการปรับปรุง
     สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุน งานต้นไม้พร้อมปลูกบริเวณสวนพทุธธรรม
ใหจ้ัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวก 4. ด าเนินการแก้ไขและตรวจรับงาน
ซ่ึงเปน็ส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
และสวนพทุธธรรมเปน็แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
จึงควรมีการปรับปรุงภมูิทศัน์  การปลูกพรรณไม้ที่สวยงาม
ในโรงเรียน  เพื่อสนับสนุนบรรยากาศในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงสภาพบรรยากาศในบริเวณสวนพทุธธรรม 
ใหม้ีความสวยงามสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมใหบ้ริเวณสวนพทุธธรรมเปน็แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : บรืเวณสวนพทุธธรรม
  เชิงคุณภาพ : เพื่อใหส้วนพทุธธรรมในโรงเรียนมีสภาพ
บรรยากาศที่สวยงาม และเปน็แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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
3.2.10 งานลูกจ้างประจ า 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน -            งานลูกจ้าง
หลักการและเหตุผล 2. แบง่หน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด ประจ า
     โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พเิศษจึง 3. ปฏบิติัตามแผนที่วางไว้
มีความจ าเปน็ต้องมีฝ่ายสนับสนุนที่เอื้อต่อการบริหาร 4. ติดตามประเมินผลการปฏบิติังาน
จัดการภายในโรงเรียนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ใหแ้ก่ครู บคุลากร และนักเรียนรวมถึงหน่วยงาน
ภายนอก
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบริการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่บคุลากร
ภายในและภายนอก
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะครู นักเรียน และบคุลากร
  เชิงคุณภาพ : สามารถปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

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
3.2.11 โครงการปรบัปรงุภมูิทศัน์ภายใน 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 2,243,138   อาคารสถานที่
โรงเรยีนสตรภีเูก็ต 2. ส ารวจอาคารสถานที่ (เงินอื่นๆ)
หลักการและเหตุผล 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานที่ต้องการปรับปรุง
     สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุน    งานต้นไม้พร้อมวสัดุปลูก
ใหจ้ัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวก    - บริเวณอาคาร 1, อาคาร 2, อาคารฉลองราชกุมารีฯ

ซ่ึงเปน็ส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน    - บริเวณสนามบาส
จึงมีการปรับเปล่ียน ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อส่งเสริม    - บริเวณริมน้ า
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ใหม้ีความสวยงามทั้งสร้าง    -  อาคาร 6
บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอยอีกด้วย    -  อาคาร 7
วัตถุประสงค์ : 4. ด าเนินการแก้ไขและตรวจรับงาน
1. เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟสูภาพภมูิทศัน์ในโรงเรียนใหก้ลับมา 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
สวยงามอีกคร้ัง และมีบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :บริเวณอาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคารฉลอง
ราชกุมารีฯ , บริเวณสนามบาส,บริเวณริมน้ า , อาคาร 6
อาคาร 7
เชิงคุณภาพ : เพื่อใหภ้มูิทศัน์ในโรงเรียนมีความสวยงาม  
และมีสภาพบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนการสอน
และมีความปลอดภยัในโรงเรียน
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
3.2.12 งานจราจร 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 69,000 งานความ
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน ปลอดภยั
            ด้วยโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนขนาดใหญ่มีครู 3. ด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน และจราจร
บคุลากร นักเรียน จ านวนมาก ใช้รถ ใช้ถนน ร่วมกัน 4. ประเมินผล
เปน็สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุได้ จึงมีการจักการจราจร 5. สรุปรายงานผลการปฏบิติังาน
โดยก าหนด ระเบยีบ ข้อบงัคับ และจัดหาวสัดุอุปกรณ์
ในการจัดการการจราจร เพื่อความสะดวก ปลอดภยั
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดการจราจรในโรงเรียนใหเ้ปน็ระเบยีบ 
    สะดวก และปลอดภยั
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการปฏบิติังานร่วมกัน…..
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :  บคุคลากรในโรงเรียน 202 คน
                    นักเรียน 2,789 คน ผู้ปกครอง ชุมชน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 พงึพอใจในความปลอดภยั
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
3.2.13 งานความปลอดภยั 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน - งานความ
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน (การเงิน) ปลอดภยั
      ด้วยโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนขนาดใหญ่มีครู 3. ด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน และจราจร
บคุลากร นักเรียน จ านวนมาก ความปลอดภยัในชีวติ 4. ประเมินผล
และทรัพย์สิน ของ ครู บคุลากร และนักเรียน เปน็ 5. สรุปรายงานผลการปฏบิติังาน
หวัใจส าคัญอย่างหนึ่ง จึงจ าเปน็ต้องจัดใหม้ี บคุลากร
และอุปกรณ์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเกิดความปลอดภยัในสถานศึกษา
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการท างานร่วมกัน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : บคุคลากรในโรงเรียน 202 คน
                    นักเรียน 2,789 คน ผู้ปกครอง ชุมชน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 พงึพอใจในการจราจร
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
3.2.14 งานสิ่งแวดล้อม 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 15,000       ส่ิงแวดล้อม
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจสถานที่ในการต้ังจุดคัดแยกขยะ
                 เพื่อใหโ้รงเรียนมีขยะพลาสติก 3. จัดซ้ือคุรุภณัฑ์และด าเนินกิจกรรม
ลดน้อยลง  โดยการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4. ติดตามประเมินผล รายงานผล
ใหก้ับนักเรียนและเปน็การหารายได้เสริมจากการน า
ขวดพลาสติก ที่น าไปขายน าเงินที่ได้ท าประโยชน์
ต่อไป และส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่ิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงาม และปลอดภยั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะครู นักเรียน และบคุลากร
  เชิงคุณภาพ : ขยะจากพลาสติกในโรงเรียนลดลง
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปกีารศึกษา

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
3.2.15 งานโสตทศันูปกรณ์ 3 3.2 6 3 2 3 1.วางแผนการด าเนินงานโสตทศันูปกรณ์ 350,000     งานโสตทัศนศึกษา

หลักการและเหตุผล 2.ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง วสัดุ-ครุภณัฑ์ 
     การเรียนรู้ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีโสตทศันูปกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบยีบการจัดหารพสัดุ
ที่มีความทนัสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.ติดตามและประเมินผล การจัดชื้อจัดจ้าง
งานโสตทศันศึกษา ได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญในเร่ืองนี้ วสัดุ-ครุภณัฑ์
จึงสนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ที่ทนัสมัย 4.สรุปและรายงานผล
เพื่อใหท้นัต่อกระแสโลกาภวิฒัน์
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อใหส้ถานศีกษามีหอ้งปฎบิติัการ มีอุปกรณ์
ที่ทนัสมัย เน้นความเปน็เลิศของนักเรียน
2.เพื่อมีอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ที่ทนัสมัย
 ที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :ระบบมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์
พร้อมใช้งาน ร้อยละ90
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครูและบคุลากรโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธภิาพและ
ทนัสมัยมากยิ่งขึ้น
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
3.2.16 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3 3.2 6 2 5 5 1. ศึกษาสภาพการณ์ตัวบ่งชี้และผลประเมินที่ผ่านมา 1,307,195   กลุ่มงาน
     สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน 2. แต่งต้ังคณะท างานก าหนดเป้าหมาย บริหารงาน
ใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน โดยมีการ 3. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ทั่วไป
บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ใหม้ีความสะอาด ร่มร่ืน 4. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางาน โครงการ
สวยงาม ปลอดภยั เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวย 5. ด าเนินงานตามแผน นานาชาติ
ต่อการเรียนรู้และการปฏบิติังาน 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : 7. ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุง

1. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และภมูิทศัน์ของโครงการ 8. ประเมินผลตามงานเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ

นานาชาติใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 9. การประเมินคุณภาพภายนอก Cambridge 

2. เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองใช้ สาธารณูปโภคใหก้ับนักเรียนและ 10. สรุปผลรายงาน

บคุลากรโครงการนานาชาติ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากร จ านวน   50 คน
                   นักเรียน IP       จ านวน 237 คน
                   นักเรียน IPC     จ านวน   38 คน
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติได้รับการปรับปรุง
อาคารสถานที่และภมูิทศัน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
จัดซ้ือเคร่ืองใช้ สาธารณูปโภคใหก้ับนักเรียนและ
บคุลากรโครงการนานาชาติ
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
3.2.17 งานเชื่อมต่อระบบอินเตอรเ์น็ต IP 3 3.2 6 2 6 5 1. จ่ายค่าสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 277,344     กลุ่มงาน

วัตถุประสงค์ : 2. ามีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ บริหารงานทั่วไป

1.เพื่อจ่ายค่าสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ครอบครุมพื้นที่ของโรงเรียน โครงการ

2. เพื่อใหส้ถานศึกษามีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ นานาชาติ

ความเร็วสูง ครอบครุมพื้นที่ของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากร จ านวน   50 คน
                   นักเรียน IP       จ านวน 237 คน
                   นักเรียน IPC     จ านวน  38 คน
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติบริหารจัดการระบบ
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม้ีความทนัสมัย และสะดวกใน
การใช้งานและด าเนินการเรียนการสอน
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
3.2.18 โครงการจัดซ้ือตู้ดูดควันพรอ้มชุด 3 3.2 6 2 5 1 1. ขัน้เตรียมการ (Plan) 500,000     กลุ่มงาน
การจัดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) 1.1 จัดประชุมระดมความคิดเหน็ บริหารงาน
หลักการแลเหตุผล 1.2 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ทั่วไป
      โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้มีการก าหนด 1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ โครงการ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยใหค้วามส าคัญต่อการพฒันา 1.4 จัดประชุมแผนการพฒันาหอ้งเรียนเทคโนโลยี นานาชาติ
แหล่งเรียนรู้ พฒันารูปแบบหอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ส าหรับ 1.5 ประกาศจัดซ้ือ/จัดจ้าง
การเรียนการสอนใหท้นัสมัยยิ่งขึ้นเปน็การตอบสนองนโยบาย 2. ขัน้ด าเนินการ (Do)
ด้านการศึกษาของโรงเรียนส่งผลใหก้ับนักเรียนและครูมีบรรยากาศ 2.1 ครุภณัฑ์ตู้ดูดควนัพร้อมชุดการจัดไอระเหย
จัดการเรียนสอนวทิยาศาสตร์ทนัสมัยอย่างมีประสิทธภิาพ สารเคมี (FUME HOOD) ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพดัลม
วัตถุประสงค์ : ระบายอากาศ และทอ่ระบายไอระเหยออกสู่
1. เพื่อเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ ภายนอก
จัดกิจกรรมการสอนวชิาวทิยาสตร์เคมี โครงการนานาชาติ 3. ขัน้ตรวจสอบและประเมนิผล (Check)
เปา้หมาย 3.1 ตรวจสอบศักยภาพและการใช้งานตู้ดูดควนั
  เชิงปรมิาณ  : 1. ครุภณัฑ์ตู้ดูดควนัพร้อมชุดการจัด พร้อมชุดการจัดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD)
ไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) ตู้เก็บสารเคมีพร้อม ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพดัลมระบายอากาศ 
พดัลมระบายอากาศ และทอ่ระบายไอระเหยออกสู่ และทอ่ระบายไอระเหยออกสู่ภายนอก ติดต้ัง
ภายนอก จ านวน 1 ชุด 4. ขัน้สรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
  เชิงคุณภาพ 4.1 ประเมินโครงการด าเนินการ
1.นักเรียนสามารถใช้ตู้ดูดควนัและตู้เก็บเคมีในการทดลอง 4.2 รายงานผลโครงการ
วทิยาศาสตร์ด้วยตนเองได้อย่างปลอดภยั
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
3.2.19 โครงการจัดท าหอ้งคอมพิวเตอร ์(735) 3 3.2 6 2 5 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 3,400,000   กลุ่มงาน
โครงการนานาชาติ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต    1.1 จัดประชุมระดมความคิดเหน็ต่อโครงการจัดท า บริหารงาน
หลักการแลเหตุผล หอ้งเรียนคุณภาพนานาชาติโรงเรียนสตรีภเูกต็ ทั่วไป
     โครงการจัดท าหอ้งคอมพวิเตอร์ จึงมีความจ าเปน็และ    1.2 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการ
ส าคัญเพื่อใหก้ารท าการเรียนการสอนวชิาคอมพวิเตอร์    1.3 เสนอขออนมุติัโครงการ นานาชาติ
โครงการนานาชาติ มีความ สะดวกและรวดเร็วในการท า    1.4 จัดประชุมแผนการพฒันาหอ้งเรียนเทคโนโลยี

การเรียนการสอนมากกวา่ในปจัจุบนั และใหม้ีสภาพแวดล้อม    1.5 ประกาศจัดซ้ือ/จัดจ้าง

ที่เอื้อต่อการสอนและเหมาะสมกับนักเรียนครูผู้สอน และรายวชิา 2. ขั้นด าเนินการ (Do)

คอมพวิเตอร์ โครงการนานาชาติ    2.2 หอ้งคอมพวิเตอร์โครงการนานาชาติจ านวน 1 หอ้ง

วัตถุประสงค์ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)

1. เพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีโครงการนานาชาติ    2.2 หอ้งคอมพวิเตอร์โครงการนานาชาติจ านวน 1 หอ้ง

ใหท้นัสมัยเหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สภาพแวดล้อม 3. ขั้นตรวจสอบและประเมนิผล (Check)

ที่เอื้อต่อการสอนและเหมาะสมกับนักเรียนครูผู้สอน และ    3.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานตกแต่งบรรยากาศ

รายวชิาคอมพวิเตอร์ โครงการนานาชาติ หอ้งเรียน

เปา้หมาย    3.2 ตรวจสอบศักยภาพและการใช้งานระบบคอมพวิเตอร์
เชิงปรมิาณ  หอ้งคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 หอ้ง 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

เชิงคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยคอมพวิเตอร์และ
สามารถเรียนรู้ด้วย
2. ครูสามารถใช้คอมพวิเตอร์ในการถ่ายทอดความรู้และ
ท ากิจกรรมในการสอน
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 63 - ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

 Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  214

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.20 โครงการปรบัปรงุอาคารของกลุ่มสาระ 3 3.2 6 2 5 5 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 150,000 กลุ่มสาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. แต่งต้ังคณะท างาน การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล 3. วางแผนการท างาน การงานอาชีพ
    การปรับปรุงอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพฒันาอาคารเรียน 5. ประเมินผล
ที่เอื้อต่อการพฒันานักเรียนตามธรรมชาติอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันาอาคารเรียนใหม้ีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนและการพฒันานักเรียนอย่างเต็มตามศุฃักยภาพ
2.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครแูละนักเรยีน จ านวน 3,224 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนในบรรยากาศที่ดี
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา พฤศจิกายน - กันยายน 2564

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
3.2.21 งานระบบเครอืข่าย 2 3.2 6 2 2 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 158,000 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
     ปจัจุบนัระบบเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในชีวติ 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
ประจ าวนัมากขึ้น และข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมักจัดเก็บ 4. ประเมินผล
ผ่านระบบเครือข่าย ดังนั้น ความจ าเปน็ในการเข้าถึง 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายจึงต้องสามารถใช้งานได้
ทกุที่ทกุเวลา
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง
เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
                    ครู และบคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน ครู และบคุลากร สามารถเข้าถึง
ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธภิาพตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

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
3.2.22 งานซ่อมแซม ICT 2 3.2 6 2 5 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 47,000 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
     ระบบการท างานต่างๆ จ าเปน็ที่จะต้องมีการดูแล 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
บ ารุงรักษาเพื่อใหก้ารท างานสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 4. ประเมินผล
ได้สะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้ตลอดเวลา และมีอายุการ 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ใช้งานที่ยาวนานขึ้น ส่งผลใหล้ดค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์ใหม่ๆ เข้ามาโดยไม่จ าเปน็
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีระบบดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและ
การส่ือสารเพื่อการศึกษาและด าเนินการอย่างมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
                    ครู และบคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน ครู และบคุลากร สามารถเข้าถึง
ระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

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
3.2.23 งานงานจัดหา ICT ใหห้น่วยงาน 2 3.2 6 2 3 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 893,000 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
      การท างานในปจัุบนันี้ ระบบ ICT ได้เข้ามามีบทบาท 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
ในการท างานทกุหน่วยงานเพื่อประสิทธภิาพในการท า 4. ประเมินผล
งานดังนั้นทกุหน่วยงานจึงมีความจ าเปน็ที่จะต้อง 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
อาศัย ระบบ ICT เข้ามาช่วยในการท างาน 
ใหเ้กิดความรวดเร็วในการท างาน
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
หอ้งทดลอง หอ้งปฏบิติัการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่ทนัสมัย เน้นความเปน็เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างเพยีงพอ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครู และบคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ : ครู และบคุลากร สามารถเข้าถึงการใช้
ระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

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
3.2.24 งานหอ้งเรยีนคุณภาพ 2 3.2 6 2 3 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 135,000 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
    เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติประจ าวนั 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
มากขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในปจัจุบนั 4. ประเมินผล
จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพื่อประสิทธภิาพ 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
หอ้งทดลอง หอ้งปฏบิติัการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่ทนัสมัย เน้นความเปน็เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างเพยีงพอ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,907 คน
                    ครู โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน และครู สามารถเข้าถึง
ระบบ ICT ส าหรับเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

 Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  219

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.25 โครงการปรบัปรงุหอ้งคอมพิวเตอรห์อ้ง 422 , 423 2 3.2 6 2 3 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 250,000 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน + เงินอื่นๆ พวิเตอร์ และ
   ปจัจุบนัการเปล่ียนแปลทางเทคโนโลยีได้มีการพฒันา 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน 2,900,000 บาทส่ือเทคโนโลยี
ไปอย่างรวดเร็ว ท าใหค้รุภณัฑ์ที่มีอยู่ล้าสมัยและไม่เข้า 4. ประเมินผล
กับบริบทของเทคโนโลยี จึงจ าเปน็ต้องรเปล่ียนเทคโนโลยี 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
และการเปล่ียนแปลงนี้จึงต้องมีหอ้งและโครงสร้าง
พื้นฐานมารองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
หอ้งทดลอง หอ้งปฏบิติัการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่ทนัสมัย เน้นความเปน็เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างเพยีงพอ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : มีหอ้งเพื่อรองรับเทคโนโลยีจ านวน 3 หอ้ง
  เชิงคุณภาพ : มีหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์พร้อม
                   ใช้งานได้ตลอดเวลา
สถานที่ อาคาร 4  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

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
3.2.26 งานรบันักเรยีน 3 3.2 6 2 2 4 1. ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน 35,000 งาน
หลักการและเหตุผล    จัดท าก าหนดการรับสมัครนักเรียน รับนักเรียน
      ด้วยโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนแข่งขันสูง จึงจ า 2. จัดท าประกาศรับสมัครนักเรียน
เปน็ต้องมีกระบวนการรับสมัครนักเรียนอย่างโปร่งใส 3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร
และยุติธรรมใหเ้ปน็ไปตามนโยบายสพฐ. และแผน     นักเรียนใหม่
การรับนักเรียนของโรงเรียน 4. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่
วัตถุประสงค์ : 5. แต่งต้ังกรรมการก ากับการสอบ
1. เพื่อรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 6. ด าเนินการจัดสอบ
ที่มีคุณภาพเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีภเูก็ต 7. จัดท าผลการสอบและประกาศผลการสอบ
2. สถานศึกษามีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐาน 8. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนทกุประเภท
ที่ก าหนดทกุระดับและอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 9. ติดตามประเมินผล
ได้มาตรฐาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 1,046 คน
  เชิงคุณภาพ : รับนักเรียนได้ตามแผนการรับนักเรียน
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา ธนัวาคม 63 - เมษายน 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
3.2.27 งานบรหิารจัดการงานหอ้งสมุด 3 3.2 3 3 2 3 1. ประชุมคณะกรรมการ 227,256 หอ้งสมุด
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน
             หอ้งสมุดเปน็แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและ 3. จัดหาวสัดุ ,ครุภณัฑ์
สนับสนุนใหผู้้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นควา้ 4. ด าเนินการตามปฏทินิปฏบิติังาน
จึงจ าเปน็ต้องจัดบรรยากาศ พฒันาทรัพยากรสารนิเทศที่ทนัสมัย 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามปฏทินิปฏบิติังาน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเปน็การกระตุ้นและ     5.1. กิจกรรมยอดนักอ่าน
เสริมสร้างใหผู้้ใช้บริการเกิดทกัษะการแสวงหาความรู้     5.2. กิจกรรม Happy brithday by book
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง     5.3. กิจกรรม Read and Share
วัตถุประสงค์ :     5.4. กิจกรรม  Selfire with book
1. หอ้งสมุดมีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศเอื้อต่อ     5.5. กิจกรรม  ตอบค าถาม
การใช้บริการ 6. นิเทศ แก้ไข ปรับปรุงและพฒันา
2. หอ้งสมุดมีส่ือที่เพยีงพอ้เหมาะสม และทนัสมัย 7. ประเมินผล และรายงาน
3. หอ้งสมุดมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
 และการค้นควา้อย่างหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 2,789 คน  ครูและ
บคุลากรในโรงเรียน 249 คน และบคุคลในชุมชน 
  เชิงคุณภาพ :  ส่งเสริมใหน้ักเรียน  ครู บคุลากร
  ในโรงเรียน และชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน 
  การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง
สถานที่   หอ้งสมุดโรงเรียนสตรีภเูก็ต
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
3.2.28 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมหอ้ง 3 3.2 3 2 5 5 281,900     โครงการ
       การปรับสภาพหอ้งเรียนใหม้ีความพร้อมใน SMTE
การเรียนการสอน ต้องมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพื่อให้ ม.ปลาย
มีประสิทธภิาพสูงสุด ทางโรงเรียนจึงจ าเปน็ต้องมีการ
จัดการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายใหก้ลับมาใช้งานได้
รวมทั้งส่งเสริมใหค้รูมีความพร้อมเพื่อสนับสนุน
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อพฒันาและปรับปรุงหอ้งศูนย์กลางการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ (SMC) ใหม้ี2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล
และศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ3. เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 88 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 88 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : 624  ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - 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
3.2.29  โครงการปรบัปรงุหอ้งวัดผล 3 3.2 5 2 5 5 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 35,200       งานวดัผลและ
และประเมินผล โรงเรยีนสตรภีเูก็ต    1.1 ประชุมครูวดัผล ประเมินผล
หลักการและเหตุผล    1.2 เขียนโครงการ  
     การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอด เอื้อต่อการปฏบิติั    1.3 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่
งานใหม้ีคุณภาพ  นับวา่เปน็ปจัจัยส าคัญประการหนึ่ง 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ที่จะเปน็ส่ิงที่เสริมใหก้ารบริหารและปฏบิติังาน    2.1 ด าเนินงานตามโครงการ
เกิดประสิทธภิาพ หอ้งวดัผลและประเมินผล 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
เปน็หอ้งที่ควารมีความพร้อมในด้านความปลอดภยั    3.1 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการจัดท า
การบริการ และอ านวยความสะดวกในการบริการ โครงการ
แก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
วัตถุประสงค์ :    4.1 ตรวจวดัใหผ้ลการปฏบิติังานเปน็ไปตาม
 เพื่อใหห้อ้งวดัผลและประเมินผล มีภมูิทศัน์และ กฎหมาย สอดคล้องกับวตัถุประสงค์เปา้หมาย
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และปลอดภยั แผนการด าเนินงานและขั้นตอนปฏบิติังาน
เปา้หมาย  
  เชิงปรมิาณ  :เปล่ียนบานกระจกหน้าต่างที่ช ารุด
จ านวน 16 บาน
  เชิงคุณภาพ : หอ้งวดัผลและประเมินผลอยุ่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งาน มีความปลอดภยัและ 
เหมาะสมต่อการปฏบิติังาน
สถานที่ หอ้งวดัผลและประเมินผล
ระยะเวลา ไตรมาส 1 และ 2

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
3.2.30 โครงการปรบัปรงุหอ้งเรยีนโครงการพิเศษ 3 3.2 5 2 5 5 1.ส ารวจ 448,114 โครงการ
วิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ระดับ ม.ต้น 2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
หลักการและเหตุผล     3.ติดต่อประสานงาน ม.ต้น
               การพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิา 4.ปฏบิติัการปรับปรุงหอ้งเรียน
 วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนัก เรียนโครงการหอ้งเรียน 5.ติดตาม  และประเมินผล
พเิศษวทิยาศาสตร์ ฯ จ า เปน็ต้องมีการสนับสนุนหอ้งเรียน
 ปรับปรุงบรรยากาศในหอ้งเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้วชิาต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มพนูบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน 
   รายวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และรายวชิา
   อื่นๆ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : โต๊ะ เก้าอี้ และเคร่ืองปรับอากาศ
                  ส าหรับนักเรียนในโครงการ 209 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                   และรายวชิาอื่นๆ
สถานที่  หอ้งเรียนนักเรียนอาคาร 5 และ 6    
ระยะเวลา 1 ต.ค. 63 - 30 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
3.3  พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
3.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรยีนสตรภีเูก็ต 3 3.3 6 2 6 4

1. ประชุมคณะท างานระบบสารสนเทศและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

110,000     งานระบบ
หลักการและเหตุผล เพื่อก าหนดขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศ วเิคราะหร์ะบบ สารสนเทศ
      มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภเูก็ต ร่วมกับผู้พฒันา โปรแกรม
ใหโ้รงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

2. ด าเนินการตามระบบ จัดซ้ือจัดจ้าง
   

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยข้อมูล สารสนเทศ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ
   
มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

4. ติดต้ังโปรแกรมที่ด าเนินการพฒันา  Import
   2.4 จัดท า เผยแพร่การใช้งานระบบ ข้อมูล 

ด้วยบริบทของโรงเรียนสตรีภเูก็ตที่เปน็โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ  
  และ Update ข้อมูล สารสนเทศ 
ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน
ในด้านต่าง ๆ จึงมีจ านวนมาก 5. จัดท า เผยแพร่การใช้งานระบบ ข้อมูล สารสนเทศ 
โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล ใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง
สารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาด้วยการน าเทคโนโลยี 6. ตรวจสอบการท างานของระบบ 
และปรับปรุงแก้ไข
  

สารสนเทศ
และการส่ือสารมาช่วยแก้ปญัหาและสนับสนุน
 7.ประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
ใหเ้กิดการพฒันางานต่อไป

8. ประเมินผล / สรุปผลการด าเนินงาน
   

วัตถุประสงค์ 9. น าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พฒันาอย่างต่อเนื่อง
1. เพื่อใหส้ถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศพื้นฐานไว้
ที่จัดเก็บไวม้ีความถูกต้อง สมบรูณ์ และเปน็ปจัจุบนั

ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งานและสารสนเทศ
2. เพื่อใหส้ถานศึกษาจัดเกบ็ข้อมลูและสารสนเทศอย่างเปน็ระบบ 
ทันสมยั ทันต่อการใช้งานมกีารพัฒนาต่อเนือ่งและมกีารปรับปรุง
วธิกีารจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ
3.เพื่อใหส้ถานศึกษาน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
และพฒันาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า

 และจัดการงานของสถานศึกษา 

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
4. เพื่อใหส้ถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรม
และน่าสนใจและมีผลงานปรากฏชัด ทกุฝ่ายพงึพอใจ

ในสถานศึกษาโดยใช้วธิกีารที่หลากหลายและน่าสนใจและ
มีผลงานปรากฏชัด ทกุฝ่ายพงึพอใจ
เปา้หมาย
  เชงิปริมาณ :  ระบบฐานข้อมลู สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน
1 ระบบ / โปรแกรม e-Slip 1 โปรแกรม /เครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา(UniNet)   1 งาน         
  เชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร ครู บคุลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 ใช้ข้อมูล สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน และสารสนเทศ
เพื่อการบริหารตามโครงสร้างหลักของโรงเรียน เกิดประโยชน์
ในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน มคีวามคุ้มค่า
สถานที่    โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา     ต.ค.2563 - มิ.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
3.3.2 งานข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล 3 3.3 6 3 4 4 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 39,900 งานข้อมูล
หลักการและเหตุผล 2.มอบหมายงานใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง สารสนเทศ
          การเกบ็ข้อมลูสารสนเทศ การเข้าชั้นเรียนของนกัเรียนยังใช้ระบบ 3.จัดเตรียมเอกสาร และ
บนัทกึผ่านกระดาษ ข้อมลูที่ได้มคีวามไมช่ัดเจนและไมค่รบจ านวนนกัเรียน 4.ด าเนินการ ประเมินผล
ทั้งหมดการน าข้อมลูการเข้าชั้นเรียนของนกัเรียนไปใช้งานเพื่อแจ้งหรือ 5.รายงานผลการปฏบิติังาน
ประเมนิผล ไมเ่ปน็ปจัจุบนั ท าใหเ้กดิความล่าช้าไมท่นัทว่งท ี

ดังนั้นงานข้อมูลสารสนเทศและประเมินผลจึงน าโปรแกรมการเก็บข้อมูลการ

เข้าชั้นเรียนของนักเรียนมาใช้งานเพื่อใช้การดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

ของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนอย่างเปน็ระบบ
และเปน็ปจัจุบนั
2. เพื่อน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท าใหม้ีข้อมูลที่มีความสะดวก รวดเร็วเปน้ปจัจุบนั
เป้าหมาย

  เชิงปรมิาณ  :มีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลของนักเรียน
ร.ร.สตรีภเูก็ต 3000 คน  ถูกต้อง พร้อมใช้งาน
  เชิงคุณภาพ :เก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนผ่านคอมพวิเตอร์
ร้อยละ80
สถานที่ ร.ร.สตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 11 ต.ค. 63- 30 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
3.3.3 โครงการประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ 3 3.3 6 2 6 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 299,300     โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.1 จัดท าโครงการ แต่งต้ังคณะท างาน/ก าหนดเป้าหมาย นานาชาติ
    การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Cambridge ในโรงเรียน    1.2  ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

ของรัฐบาล จึงยังไม่เปน็ที่รู้จักแพร่หลาย  จ าเปน็ที่จะต้อง 2. ขั้นด าเนินการ (Do)

ประชาสัมพนัธโ์ครงการนานาชาติ  สู่สาธารณะเพื่อใหไ้ด้    2.1 ก าหนดรูปแบบการประชาสัมพนัธ ์
รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจการจัดการเรียนการสอน    พร้อมด าเนินการขออนุญาตจัดจ้าง
ในโครงการนานาชาติ    2.2 ประสานงานส่ือมวลชน   
วัตถุประสงค์ :    2.3 คัดเลือกรูปภาพ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ออกแบบส่ือประชาสัมพนัธท์ี่สอดคล้องกับรูปแบบ
ของโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต การประชาสัมพนัธ์
2. เพื่อใหผู้้ปกครอง ชุมชน เกิดความเข้าใจ ศรัทธา    2.4  ด าเนินการประชาสัมพนัธต์ามรูปแบบที่ก าหนด
   เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโครงการนานาชาติ  3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

เปา้หมาย    3.1 ตรวจสอบจ านวนคร้ังของ
  เชิงปรมิาณ : จุลสารประชาสัมพนัธ ์2 ฉบบั / ปี การประชาสัมพนัธผ่์านส่ือต่างๆ
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต    3.2 ตรวจสอบคุณภาพของส่ือประชาสัมพนัธ์
สามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถาน
ศึกษา โดยใช้วธิกีารที่หลายกหลาย น่าสนใจ  มีผล
ปรากฎชัด
สถานที่ โครงการนานาติ 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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ระบบดูแลช่วย
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