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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรยีนใหเ้ปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู ้และมีคุณธรรม
1.1  ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนเปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู้
1.1.1 โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 1 1.1 3 1 6 1   1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 441,400 โครงการ
หลักการและเหตุผล   2.ประชุมกรรมการและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ SMTE  
        การพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์   3.ประสานงานวทิยากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง ม.ต้น
และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษ      และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วทิยาศาสตร์ ฯ จ า เปน็ต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรม   4.จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
ปฏบิติัการทดลองแบบสมบรูณ์จากหอ้งแล็บวทิยาศาสตร์จริง   5.ด าเนินงานค่ายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์   6.ประเมินผลโครงการ
1.เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการเรียนวชิา   7.รายงานการด าเนินโครงการ
   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมและแสดงออก
   ทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
3.เพื่อใหน้ักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิา
   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่  หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.2 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้ 1 1.1 3 1 6 1  1.ส ารวจความต้องการของนักเรียน 962,530 โครงการ
หลักการและเหตุผล  2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
           การพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์  3.ติดต่อประสานงานด้านสถานที่  ยานพาหนะ ม.ต้น
และคณิตศาสตร์ ของนัก เรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษ  4.ประชุมนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครูผู้ควบคุม
วทิยาศาสตร์ ฯ จ าเปน็ต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรม  5.เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ออกไปสัม ผัสประสบการณ์จริงจากการศึกษานอกหอ้งเรียน  6.ประเมินผล  สรุปและรายงานผลการ
วัตถุประสงค์ :    ด าเนินการ
1.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้ับ
   นักเรียนในโครงการ
2.เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มี
   ความหลากหลาย
3.เพื่อใหน้ักเรียนและครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่  หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.3 โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 1.1 3 1 5 1 1.ส ารวจความต้องการของนักเรียน      229,000 โครงการ
และคณติศาสตร์ 2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
หลักการและเหตุผล 3.ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่จะสอนเสริม ม.ต้น
         การพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 4.ปฏบิติัการสอน
 และคณิตศาสตร์ ของนัก เรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษ 5.ติดตาม  และประเมินผล
วทิยาศาสตร์ ฯ จ าเปน็ต้องมีการสนับสนุน การท า 6.รายงานการด าเนินโครงการ
กิจกรรมเรียนพเิศษ เสริมในรายวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย
ในรายวชิาพื้นฐานตามเกณฑ์สถานศึกษา
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์
และแก้ไขปญัหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
3. เพื่อใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิเ์ฉล่ียสูงขึ้น 
ท าใหพ้ร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่  หอ้งเรียนนักเรียนอาคาร 5
ระยะเวลา 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.4 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักเรยีน 1 1.1 3 1 5 1,3 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 146,300     โครงการ
หอ้งเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ 1.2 2.ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน SMTE
หลักการและเหตุผล 3. ติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ ม.ปลาย
    การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้ และ 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
ทกัษะที่มุ่งพฒันาใหน้ักเรียนเกิดคุณลักษณะเพื่อเตรียม 5. จัดเตรียมเอกสาร
ความพร้อมใหน้ักเรียนเปน็นักวทิยาศาสตร์ ใหค้วาม 6. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้
ส าคัญกับผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็ม 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสู้งขึ้น
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันย 
บนความแตกต่างและความหลากหลาย
   2. เพื่อใหน้ักเรียนเกิดเจตคติที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เปาูหมายต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ใหก้ับ
นักเรียนในโครงการฯ
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 87 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ตและบา้นนักเรียน
ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณแผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

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
1.1.5 งานวัดผลและประเมินผลการเรยีน 1 1.1 3 1 1.1 4 1. วางแผนการท างานและจัดตารางสอบให้ 21,850 งานวดัผล

หลักการและเหตุผล สอดคล้องกับระเบยีบประเมินผลและปฏทินิ และประเมิน
       การด าเนินการเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผล ปฏบิติังาน ผล
การเรียนรู้และพฒันาการของนักเรียนใหส้อดคล้องกับ 2.ปรับปรุงระเบยีบประเมินผลโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาด้วยวธิทีี่หลากหลาย เหมาะสม สตรีภเูก็ตใหส้อดคล้องกับแนวทางการวดัและ
กับส่ืงที่ต้องการวดั และด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนของส านักงานวชิาการและ

มีประสิทธภิาพ งานวดัผลและประเมินผลจึงได้ก าหนด มาตรฐานการศึกษา

ใหม้ีการด าเนินการเปน็ระบบเพื่อรองรับการพฒันา 3..ใหค้วามรู้แก่ครูทกุคนในโรงเรียน
คุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ บนัทกึผลการเรียน จัดท าค าส่ังเรียนซ้ า/ เรียนเพิ่ม
1. เพื่อใหค้รูปฏบิติัการสอนทกุคน เข้าใจและปฎบิติั 5. จัดท าสมุด ปพ.5 และแบบรายงาน
การประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้ถูกต้องตาม ผลการเรียน
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 6. นิเทศ ติดตามการปฎบิติังาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 2779 คน  ครู  180 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการวดัและประเมินผลที่ถูกต้อง
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

4.ดูแลการวดัและประเมินผลใหเ้ปน็ไปอย่างถูกต้อง

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
1.1.6 งานบรหิารจัดการงานทะเบยีน 1 1.1 6 2 2 1 1. ใหเ้ลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ 13,410       งานทะเบยีน
หลักการและเหตุผล  และลงทะเบยีนใหญ่โรงเรียนทะเบยีนหลักฐาน
     การจัดท างานทะเบยีนของโรงเรียนนมีความส าคัญอย่างยิ่ง 2. ลงข้อมูลในหลักฐานทางการเรียน
ต่อการพฒันาการเรียนการสอนในปจัจุบนัที่เน้นนักเรียนเปน็ศูนย์ 3. รับค าร้องในการแก้ไขหลักฐานของนักเรียน
กลางการเรียนรู้  โดยน าผลสัมฤทธิข์องนักเรียนทกุคนเพื่อน าไปจัดท า น าเสนอเพื่อการอนุมัติเปน็ประจ าเดือนเพื่อ
เปน็เอกสารใหก้ับนักเรียนทั้งที่ก าลังเรียนอยู่ และจบการศึกษาไปแล้ว ด าเนินการต่อไป
ที่ส าคัญคือเปน็งานที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆของนักเรียนในด้าน 4. จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบยีนทกุประเภท
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนไวแ้ละพร้อมที่จะออกเอกสารที่ส าคัญ ตามสาเหตุต่างๆ
ของนักเรียน ใหก้ับนักเรียนตลอดไป 5. ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ 
1. เปน็แหล่งข้อมูลประวติัหลักของนักเรียนทั้งในอดีตและปจัจุบนั
2. เพื่อเปน็ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักเรียน
3. เพื่อการติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
4. เพื่อการบริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่บคุคลและหน่วยงาน
5. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ใหบ้ริการโดยยึดหลักความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และปฏบิติัอย่างมีระบบ
7. ใหบ้ริการข้อมูลผลการเรียนทั้งในอดีตและปจัจุบนั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ประวติันักเรียน ม.1 - ม.6 จ านวน 2,778 คน
  เชิงคุณภาพ : บริการข้อมูลของนักเรียนทั้งโรงเรียนทั้งประวติัและผลการเรียน
สถานที่  หอ้งทะเบยีน
ระยะเวลา พ.ย. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.7 งานคัดเลือกหนังสือ 1 1.1 4 2 3 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 3,068,764   งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล    1.1 ประชุมคณะท างาน และคณะกรรมการคัดเลือก กลุ่มบริหาร
      การคัดเลือกหนังสือเรียนเปน็งานส าคัญที่ต้องจัดท า หนังสือเรียน วชิาการ
อย่างมีขั้นตอนและคัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ     1.2 ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกหนังสือเรียนใหค้ณะ 
เพื่อใหน้ักเรียนใช้ในการเรียน  โดยจะต้องจัดซ้ือ กรรมการคัดเลือก
ที่มีคุณภาพใหก้ับนักเรียนทกุคน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
วัตถุประสงค์ :    2.1 กลุ่มบริหารวชิาการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
 1. เพื่อใหน้ักเรียนมีหนังสือใช้ในการเรียน ตามค าส่ังคัดเลือกหนังสือคัดเลือกหนังสือเรียน
เปา้หมาย    2.2 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนตรวจสอบ 
  เชิงปรมิาณ :  นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต 2,779 คน หนังสือเรียนที่คัดเลือกจากรายการหนังสือของ สพฐ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทกุคนมีหนังสือเรียนทกุกลุ่ม    2.3 คณะกรรมการคัดเลือกส่งรายการหนังสือที่ผ่าน  
สาระฯ อย่างมีคุณภาพ การคัดเลือกมายังกลุ่มบริหารวชิาการ
สถานที่    โรงเรียนสตรีภเูก็ต    2.4 กลุ่มบริหารวชิาการรวบรวมรายการหนังสือเรียน
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จากทกุกลุ่มสาระเพื่อด าเนินการจัดซ้ือตามระเบยีบพสัดุ

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
   3.1 กลุ่มบริหารวชิาการติดตาม ตรวจสอบการแจก 
 หนังสือเรียนและการใช้หนังสือเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
 4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
    4.1 ประเมินผลการใช้หนังสือเรียน

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
1.1.8 โครงการพัฒนาและและส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีน 1 1.1 2 1 1.1 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 72,550       งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล    1.1 ประชุมคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ กลุ่มบริหาร
      การศึกษาถือเปน็กลไกส าคัญในการพฒันาผู้เรียนใหเ้ปน็ งานวชิาการ วชิาการ
มนุษย์ที่สมบรูณ์ เปน็คนดี มีปญัญามีความสุขมีศักยภาพในการ              1.2 วางแผนการท างาน และแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวธิกีาร โครงการ
ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงพฒันาการทางด้าน  ร่างกายสติปญัญา 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
สามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง    2.1  กิจกรรมการใหเ้กียรติบตัรส าหรับนักเรียนที่มี 
การเรียนรู้ด้วยตนเองการจัดกิจกรรมต่าง ๆกลุ่มบริหารวชิาการจึงได้ คะแนนสูงสุดในรายวชิาพื้นฐาน
จัดโครงการส่งเสริมพฒันา เพื่อใหผู้้เรียนได้พฒันาตนเองในด้านความรู้    2.2 กิจกรรมการใหเ้กียรติบตัรนักเรียนที่มีผลการเรียน  

ดีเด่น นักเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากวา่ 3.75 
วัตถุประสงค์   2.3 กิจกรรมเส้นทางสู่อาชีพ My Idol
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน   2.4 กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวชิาการ
การส่ือสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิา    3.1  ติดตามและประเมินผลการท างาน
พื้นฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย    4.1 สรุปผลการจัดท าโครงการ
  เชิงปรมิาณ :  นักเรียน 2,779 คน    4.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ
  เชิงคุณภาพ :  นักเรียน มีผลสัมฤทธิท์างวชิาการ    4.3 ปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565

ความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ตามนโยบายของสถานศึกษา 

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
1.1.9 งานจัดการเรยีนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ 1 1.1 3 1 1 , 4 3 1. ประชุมครูในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางใน 25,400 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   และร่วมกับฝุาย
1. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใหเ้ปน็บคุลเหง่การ     พสัดุโรงเรียน   จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  หรือ
เรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม     ซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดี
เปา้หมาย 7. จัดนิเทศภายใน
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนจ านวน 2,779 คน 8. จัดสอนแทน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทกุระดับชั้นเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ 9. พฒันาบคุลากรโดยส่งครูเข้าอบรมสัมนา
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต อาคาร 4 10. ด าเนินการวัดผล   ประเมินผลการเรียนเป็นระยะ

ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ 11. ติดตามประเมินผล

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
1.1.10 งานเสรมิความรูG้AT PAT O-NET 1 1.1 3 1 1,2,3 2 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 85,400       งานพฒันา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหกั้บนักเรยีน 2. เขียนบนัทกึขออนุมัติ ศักยภาพ
หลักการและเหตุผล 3. ติดต่อวทิยากร นักเรียน ,
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 4. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน หวัหน้ากลุ่ม
(O-NET) เปน็การประเมินคุณภาพการศึกษา 5. จัดสอนติว สาระ
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเปน็การวดั 6. สรุป  ประเมินผล
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น  
นอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับจะเปน็
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถ
ใช้เปน็หลักฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกศาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : นักเรียนชั้นม.3 และนักเรียนชั้น ม.6
 จ านวน 858 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกศาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
สถานที่ ตามสถานที่ที่จัดการติว
ระยะเวลา ต.ค.64-ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.11 โครงการรกัการอ่านพัฒนาการเขียน ส่งเสรมิ
 1 1.1 3 1 1 1

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   56,763

ศักยภาพผู้เรยีน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย  1.1  ประชุมวางแผนปฏบิติังาน กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. ขั้นด าเนินการ (Do) การเรียนรู้
      โครงการรักการอ่านพฒันาการเขียน ฯ ส่งเสริม     2.1 จัดกิจกรรมต่างๆ  ของภาษาไทย ภาษาไทย
นักเรียนที่มีความสามารถด้านทกัษะภาษาไทยใหแ้สดงออก           ในวนัส าคัญ  วนัสุนทรภู่ วนัภาษาไทย
และพฒันาอย่างเต็มศักยภาพและพฒันานักเรียนกลุ่มอ่อน           วนัไหวค้รู  วนัแม่  วนัพอ่  และอื่น ๆ
ปานกลางใหม้ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยที่ดีขึ้น     2.2 จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิท์างการเรียน

         วชิาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น
วัตถุประสงค์ :          มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน     2.3  จัดท าบนัทกึการอ่านการเขียน แบบฝึกหดั
  การส่ือสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา ก าหนด           แบบทดสอบ ด้านการอ่านของทกุระดับชั้น
 2.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย ใหสู้งขึ้น           เพื่อน าไปสอดแทรกในการเรียนการสอน
เปา้หมาย           ตลอดปกีารศึกษา
  เชิงปริมาณ : นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯและ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 3    3.1 รวบรวมข้อมูล  การแสดงความ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียน         คิดเหน็ข้อเสนอแนะ
ที่สูงขึ้น 4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act)
สถานที่  หอ้งภาษาไทย หอประชุม โรงเรียนสตรีภเูก็ต    4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ
ระยะเวลา ต.ค.64-ก.ย. 65         ปฏบิติังาน  รายงานโครงการ

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
1.1.12 โครงการค่ายส่งเสรมิและพัฒนา อัจฉรยิภาพ 1 1.1 3 1 1.1 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 31,400 กลุ่มสาระ
ทางภาษาไทย     1.1  ประชุมวางแผนปฏบิติังาน การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล      1.2  เตรียมการการด าเนินงาน ภาษาไทย
      เพื่อใหน้ักเรียนสามารถพฒันาตนเองตามวตัถุประสงค์ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
แบบบรูณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัด     2.1 จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจ
ความสามารถและส่งเสริมใหผู้้เรียน มีทกัษะการใช้ภาษา           และมีความสามารถด้านภาษาไทย
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัสร้างเครือข่ายทางสังคม           วนัไหวค้รู  วนัแม่  วนัพอ่  และอื่น ๆ
และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข     2.2 จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพฒันาอัจฉริยภาพ
วัตถุประสงค์ :          ทางภาษาไทย 
1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผู้เรียนใหเ้ปน็ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
บคุคลแหง่การเรียนรู้และมีคุณธรรม    3.1 รวบรวมข้อมูล  การแสดงความ
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้พฒันาทกัษะภาษาไทย         คิดเหน็ข้อเสนอแนะ
เต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act)
เปา้หมาย    4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ
  เชิงปริมาณ : นักเรียนและครู  จ านวน 100 คน         ปฏบิติังาน  รายงานโครงการ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้  ความสามารถและ 
และอัจฉริยะภาพทางภาษาไทยในระดับดี  
สถานที่  หอ้งภาษาไทย หอประชุม โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ม.ค.65- ส.ค. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.13 โครงการละครเวทสีรา้งสรรค์ 1 1.1 3 1 1.1 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 65,000 กลุ่มสาระ
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรยีนใหเ้ปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู ้     1.1  ประชุมวางแผนการการด าเนินงาน การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล 2. ขั้นด าเนินการ (Do) ภาษาไทย
  โครงการละครเวทสีร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน     2.1 กิจกรรมละครเวทเีชิงสร้างสรรค์
ใหเ้ปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้การสร้างสรรค์       2.2 การฝึกซ้อมละครและการแสดงผลงาน
โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านละครเวท ี 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ซ่ึงเปน็นวตักรรมทางการเรียนรู้ที่ช่วยใหผู้้เรียน    3.1 รวบรวมข้อมูล  ความคิดเห็น และการประเมินผล

ฝึกการใช้ทกัษะการคิดวเิคราะห ์คิดสร้างสรรค์ 4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act)
และการพฒันาศักยภาพของตนเองรอบด้าน       4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ
วัตถุประสงค์ :        ปฏบิติังาน  รายงานโครงการ1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้และร่วม
กิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วชิาภาษาไทย
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนร้อยละ 80  ที่มีความสนใจใน
ด้านการแสดง
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้และมีคุณธรรม
สถานที่  หอ้งภาษาไทย หอประชุม โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ก.พ.65 - ส.ค. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 1 1.1 3 1 1, 2, 5 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ 13,500 ครูทกุคนใน
   วิชาคณติศาสตรต์อนต้น     และแบง่หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2.  รับสมัครนักเรียน ม.3 และ ม.6 ทั้งหมด คณิตศาสตร์
      กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา 3.  จัดกิจกรรมใหก้ับนักเรียน
คณิตศาสตร์ เปน็กิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ 4.  สรุป ประเมินผล และติดตามผล
พฒันาตนเอง ใหน้ักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถพฒันาตนเองได้อย่างมีเต็ม
ศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความสามารถในการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
2. เเพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ม.3 และ ม.6
จ านวน 858 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน 78 % ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถาน
ศึกษาก าหนด และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา1  ต.ค. 64 - 28 ก.พ. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.15 โครงการพัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีน 1 1.1 3 1 4 3 1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน 167,450 กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 4 5 5 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ วทิยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล 5 6 3.ปฏบิติังานตามแผน และเทคโนฯ
    การทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติยังได้ผลไม่เปน็ที่ 7 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
น่าพอใจ กลุ่มสาระฯจึงต้องมีการส่งเสริม/พฒันา 5.ประเมินและรายงานผล
ศักยภาพของนักเรียนใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดและเพื่อยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดย
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมทกัษะและเจตคติที่ดีต่อวทิยาศาสตร์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนม.1-ม.6 จ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิฯ์บรรลุตามเปาูหมาย
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.64 - ก.ย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.16  งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาฯ 1 1.1 6 2 5 1 1. จัดประชุมครู แจ้งนโยบาย พฒันางาน 47,660 กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มสาระ เรียนรู้สุขศึกษา
   การจัดการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธภิาพ เพื่อให้ 3. จัดอัตราก าลังครูในกลุ่มสาระ และพลศึกษา
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ครูผู้สอนจ าเปน็ต้อง 4. จัดซ้ือ,จัดหาอุปกรณ์ ส่ือประกอบการเรียนการสอน

พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพและทนัสมัย 5. จัดท าโครงสร้างการสอนและแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา

เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักสูตรและใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐาน 6. จัดท านิเทศภายในกลุ่มสาระ
สากลอย่างมีคุณภาพ 7. พฒันาบคุลากรโดยส่งครูเข้าอบรม
วัตถุประสงค์ : 8. จัดท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียน
  เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิาพื้นฐาน 9. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และสนามกีฬา
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 10. ติดตามประเมินผล
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.17 งานพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 1 1.1 4 3 2 4 1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการจัดและพฒันา 13,000 ภาษาต่าง
หลักการและเหตุผล หอ้งปฏบิติัการทางภาษาอังกฤษ ภาษา ประเทศ
      ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใหเ้ปน็บคุคลแหง่การ ฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และ
เรียนรู้ โดยการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเทา่เทยีม ภาษาญี่ปุุน
ทางการศึกษาถือเปน็การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. จัดซ้ือ จัดหา และผลิตส่ือที่เหมาะสม 
ทกุมิติโดยในการจัดการเรียนการสอนใหห้ลากหลายต้อง ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียน
จัดหาส่ือนวตักรรมประเภทต่างๆทกุสาระภาษาที่ส่งเสริม 3. ก าหนดตารางการใช้หอ้ง
การเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 4. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามตาราง
วัตถุประสงค์ : 5. ใหบ้ริการแก่ครูและนักเรียน
1. เพื่อพฒันาศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส 6. ติดตามและประเมินผล
จีน และญี่ปุุน
2. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนที่เพยีงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายใหเ้กิดประสิทธภิาพ
3. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนใหต้รงกับความต้องการ/
ความสนใจของนักเรียน
เปา้หมาย :
เชิงปริมาณ : นักเรียนม.1 - ม.6 จ านวน 2,779 คน
เชิงคุณภาพ: นักเรียนเกิดความเสมอภาค และความเทา่เทยีม
ทางการศึกษา
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.18  โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษา 1 1.1 3 1 1, 5 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 36,792 กลุ่มสาระ
อังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล 1.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ภาษาต่างประเทศ

   การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์และกิจกรรม 2. ขั้นด าเนินการ (Do) (ภาษาอังกฤษ)
การประกวดแข่งขันจัดท า Podcast เปน็การจัดกิจกรรม 2.1 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 2.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โดยพฒันาทกัษะทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทกัษะ  คือ การฟงั 2.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
การพดู การอ่านและการเขียนรวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาส       -  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
ได้ฝึกทกัษะภาษาจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถส่งเสริม       ออนไลน์โดยแบง่นักเรียนใน
ใหไ้ด้รับประสบการณ์และหาความรู้ต่างๆ ทางภาษา       แต่ละระดับชั้นออกเปน็ 4 กลุ่ม
วัตถุประสงค์ :       โดยเข้าร่วมกิจกรรมระดับชั้น
1. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษากับ       ละ 2 วนั 
เจ้าของภาษาได้ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน     (Check)
สูงขึ้น โดยพฒันาทกัษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act)
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :  นักเรียน ม. 2และ 4 จ านวน 400 คน
  เชิงคุณภาพ :  ส่งเสริมและพฒันาความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียนใหส้อดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
สถานที่ ด าเนินกิจกรรมผ่านทางออนไลน์และ
โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.19 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศส 1 1.1 3 1 1.1 1 , 2 1.ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมต่างๆใหน้ักเรียนทราบ 14,200 วชิาการ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 2.วางแผนการด าเนินงาน
หลักการและเหตุผล 3.ด าเนินงานตามโครงการ
     การจัดใหม้ีการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียน 4.ประเมินโครงการ
จึงมีความส าคัญและจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและ 5.รายงานโครงการ
พฒันาใหน้ักเรียนมีศักยภาพในการใช้ภาษาอันได้แก่ ฟงั พดู
อ่าน เขียน ใหอ้ยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถสอบผ่านการสอบ
วดัระดับมาตรฐานากลภาษาฝร่ังเศส นักเรียนมีศักยภาพ
ด้านวชิาการ มีโอกาสแสดงความสามารถด้านภาษา และ
สามารถใช้ภาษาฝร่ังเศสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน
ต่างโรงเรียนหรือกับชาวฝร่ังเศส
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมทกัษะความสามารถในการส่ือสารภาษา
กับเจ้าของภาษา
2.เพื่อส่งเสริมทกัษะความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
เปา้หมาย
  เชงิปริมาณ : นกัเรียนแผนการเรียนองักฤษ -ฝร่ังเศส จ านวน 123 คน

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพ
ตระหนักและเหน็ความส าคัญของภาษาฝร่ังเศส 
สถานที่   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.20 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่น 1 1.1 3 1 1, 5 1, 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 10,700 ภาษาญี่ปุุน
   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน    1.1 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง/ประสานงานวทิยากร
หลักการและเหตุผล    1.2 ประชาสัมพนัธน์ักเรียน/ก าหนดวนัเวลา
    ปจัจุบนัภาษาญี่ปุุนเปน็หนึ่งในภาษาที่มีผู้ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
สนใจเรียนเปน็จ านวนมาก การเรียนรู้ผ่าน    2.1 ฝึกซ้อมนักเรียน/ประชาสัมพนัธ/์รับสมัคร
 Platform ที่เหมาะสมจะช่วยสร้างแรงจูงใจ    2.2 เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุุนได้อย่างมี    2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ
ประสิทธภิาพ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ :    3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม/ความพงึพอใจ
1. ส่งเสริมทกัษะส่ือสารภาษาอย่างเปน็ธรรรมชาติ    3.2 ผลสอบวดัระดับ
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษา 4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act)
เปา้หมาย    4.1 สรุปผลการแข่งขัน
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนแผน 124 คน    4.2 รายงานผล
  เชิงคุณภาพ : ใช้ภาษาขั้นต้นในการส่ือสารได้
สถานที่ รร.สตรีภเูก็ต (ออนไลน์)
ระยะเวลา ช่วงหลัง ปงม.65 ภาคเรียนที1่/2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.21 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ 1 1.1 3 1 1,5 1 1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดรูปแบบ 42,600 ภาษาจีน
(ภาษาจีน)เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ของกิจกรรมเวลาในการก าหนดหน้าที่รับ
หลักการและเหตุผล ผิดชอบของบคุลากร
    การจัดการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาจีนมีนักเรียน 2.จัดกิจกรรมทางภาษา
ใหค้วามสนใจเปน็จ านวนมากและมีความคาดหวงัในการเรียน 3.จัดกิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษาจีนใหป้ระสบความส าเร็จทางกลุ่มสาระ(ภาษาจีน) 4.ติดตามประเมินผล
จึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใหท้นั 5.รายงานผลการปฏบิติังาน
ต่อยุคสมัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารภาษาจีน
กับเจ้าของภาษาได้
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารภาษาจีน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดได้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนที่เรียนภาษาจีน 747 คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีความรู้และทกัษะทาง
       ด้านภาษาจีนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
สถานที่    โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ช่วงแรก ปงม. 65 (ต.ค.64-มี.ค.65)	
ช่วงหลัง ปงม. 65 (เม.ย.65-ก.ย.65)	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.22 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาเยอรมัน 1 1.1 3 1 1,5 1,3 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 34,445 ภาษาเยอรมัน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรยีน   1.1 วางแผน
หลักการและเหตุผล   1.2 ฝึกฝนทกัษะ เตรียมความพร้อมภาษาเยอรมัน
   การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในชั้นเรียนจะสัมฤทธิผ์ล ใหก้ับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน  
ดียิ่งขึ้นถ้าผู้เรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงภายนอก 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
หอ้งเรียนได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับเพื่อนนักเรียน   2.1 น าคณะนักเรียนเดินทางไปกรุงเทพ ฯ
จากโรงเรียนอื่นๆ จึงได้สนับสนุนการเสริมสร้างทกัษะ   2.2 เข้าร่วมแข่งขันและทศันศึกษา
แสดงความสามารถทางภาษา และ ได้ศึกษาภาษาเยอรมัน 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
จากประสบการณ์จริง ตลอดจนได้ท าความรู้จักและ   3.1 ผลการแข่งขันทกัษะภาษาที่ได้รับ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็กับเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ   3.2 แบบส ารวจความคิดเหน็ของนักเรียน
วัตถุประสงค์ 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
1. เพื่อใหน้ักเรียนส่ือสารกับเจ้าของภาษาได้    4.1 รายงานผลใหผู้้บริหารทราบ
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน    4.2 ปรับปรุงข้อบกพร่องจากแข่งขัน
การส่ือสารภาษาเยอรมันได้
เปา้หมาย
    เชิงปริมาณ : นักเรียนแผนภาษาเยอรมันและนักเรียนใน
ศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาคใต้ จ านวน 180 คน 
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนตระหนักและเหน็ความส าคัญใน
การเรียนภาษาเยอรมันและใช้ภาษาเยอรมันในชีวติประจ าวนั
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสถานที่ตามที่ผู้จัดก าหนด
ระยะเวลา ไตรมาสที่ 1-4

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
1.1.23 โครงการประกวดแข่งขันจัดท าคลิปวีดีโอ 1 1.1 1, 3 และ 1 3 และ  4 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 35,000 กลุ่มสาระ
ในหวัข้อที่เก่ียวกับทอ้งถ่ินภเูก็ตและสถานการณ์ 1.3 4 1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและวางแผน ภาษาต่าง
ในโลกปจัจุบนัโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 1.4 1.2 ประชาสัมพนัธใ์หน้ักเรียนโรงเรียน ประเทศ
หลักการและเหตุผล รับทราบ
     ภาษาต่างประเทศ ไม่วา่จะเปน็ภาษาอังกฤษซ่ึงเปน็ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ภาษาสากลของโลก และภาษาอื่นๆ ได้แก่ เยอรมัน 2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
ฝร่ังเศส รัสเซีย จีน ญี่ปุุน และพม่า ล้วนมีบทบาท 2.2 ประสานงานและด าเนินการด้าน
ส าคัญ เราจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาความ สถานที่ เอกสาร วสัดุอุปกรณ์
รู้ความสามารถของนักเรียนด้านการใช้ภาษาต่าง 2.3 ด าเนินงานตามโครงการ
ประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษา 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ : 3.1 ประเมินโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  4.1 รายงานโครงการ
และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการท างานเปน็ทมี
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ จ านวน 80 คน

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนตระหนักและเหน็ความส าคัญ
ของการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษา
ต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทอ้ง่ินภเูก็ตและ
สถานการ์ในโลกปจัจุบนัได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที ่ โรงเรียนสตรีภเูกต็และในรูปแบบออนไลน์
ระยะเวลา  ก.ค. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.24 โครงการภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน 1 1.1 3 1 4 3 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 189,000 กลุ่มสาระ

หลักการและเหตุผล 6 5 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ การเรียนรู้

    สังคมทกุวนันี้ การศึกษาเปน็ส่ิงจ าเปน็ในการประกอบอาชีพ 1.2 น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ภาษาต่างประเทศ

และสังคมไทยปจัจุบนัภาษาต่างประเทศเปน็ส่วนหนึ่งของการใช้ . 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
เปน็ใบเบกิทางในการสมัครเข้าท างานในสถานประกอบการและ    2.1 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
เปน็ภาษาสากลของทั่วโลก จังหวัดภเูกต็เปน็หนึง่ในเมอืงท่องเที่ยว    2.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
ยอดนิยมระดับโลก มีนักทอ่งเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมา    2.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ทอ่งเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับคนในจังหวดัเปน็จ านวนมาก  -จัดกิจกรรมโครงการสอน
โครงการภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน เปน็โครงการที่ส่งเสริมการใช้ ภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน จ านวน 7 
ภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งพฒันาทกัษะานการส่ือสารภาษา ภาษา ระยะเวลาในการสอนภาษาละ 
ต่างประเทศผ่านกิจกรมมการเรียนรู้ ทั้งนี้สามารถส่งเสริมให้ 20 ชั่วโมง
ผู้ที่สนใจได้รับประสบการณ์และความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
และน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 3.1 ส ารวจความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วม  
เปา้หมาย กิจกรรม

เชิงปรมิาณ : ประชาชนและเยาวชนในจังหวดัภเูก็ตที่สนใจ    3.2 ประเมินผลจากชิ้นงาน
จ านวน 175 คน    3.3 ประเมินผลความส าเร็จของ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนในจังหวดัภเูก็ตได้รับ
การพฒันาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศตระหนักและเหน็
ความส าคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบอาชีพ 
สถานที่  ออนไลน์และโรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา มีนาคม - มิถุนายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2022 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2565  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต     61

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.25  โครงการ เปดิโลกทศัน์แนะแนวศึกษาต่อ 1 1.1 4 1 6 2 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 5,450 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. การติดต่อวทิยากร
       ปจัจุบนัการเรียนรู้ที่ส าคัญไม่ใช่อยู่ในหอ้งเรียนเพยีง 3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
อย่างเดียว แต่การเรียนรู้ไร้พรมแดนไร้ขอบ เขตที่เกิดขึ้นจาก 4. ติดต่อสถานที่และจัดเตรียมการ
นอกหอ้งเรียนจากประสบการณ์ตรงที่พบเจอในชีวติประจ าวนั 5. ประชาสัมพนัธโ์ครงการและจัดท า
ได้กลายเปน็ปจัจัยส าคัญ ท าใหผู้้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ  ก าหนดการอบรม (ร่วมกับวทิยากร)
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น จ าเปน็ต้องมีการเสริม 6. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด
สร้างประสบการณ์ ใหน้ักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักโลกการศึกษา 7. สรุปการด าเนินงานและประเมินผล
รู้จักโลกอาชีพ และเตรียมความพร้อมในในการเลือกเรียนใหต้รงกับ
ความถนัด ความสามารถ บคุลิกภาพ และอาชีพที่สนใจได้
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของบคุลิกภาพและ
แนวทางการพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได้
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถสร้างความประทบัใจต่อ
ผู้อื่นหรือปฏบิติัตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ม.3     จ านวน  421  คน
                   ผู้ปกครอง ม .3   จ านวน  421  คน
  เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งระดับ ม.3
 ได้รับข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพได้อย่างเหมาะสม
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ธ.ค.64 - มี.ค.65

สนองนโยบาย
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.26  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และความเปน็เลิศ 1 1.1 3 1 5 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 342,600     กลุ่มงาน
ทางวิชาการและผู้น าทางภาษา     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหารงาน
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
  การพฒันาทกัษะส่ือสารภาษาอังกฤษ รักการเรียนรู้     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
ที่สูงขึ้น เปน็นวตักร นักคิด เปน็ผู้ประกอบการ ยุคใหม่และอื่นๆ    2.1 กิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษผ่านการ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง เปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้ แสดงละครส้ัน
คิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู้ มีทกัษะและคุณลักษณะ    2.2 กิจกรรมทดสอบวดัระดับความสามารถทาง
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษ ม.1 - 6
วัตถุประสงค์ :    2.3 กจิกรรม Academic Excellent

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด     3.1 นิเทศการด าเนินงาน
 เชิงปรมิาณ :  ครูและบคุลากร  จ านวน   50 คน     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
                    นักเรียน          จ านวน 264 คน 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
 เชงิคุณภาพ : นกัเรียนมคีวามสามารถในการอา่น     4.1 ประเมินโครงการ
การเขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
โรงเรียนก าหนด
สถานที่   โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.27  โครงการ SMART CAMP (IP) 1 1.1 3 1 2 2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 421,000     กลุ่มงานพฒันา

หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ

      เปดิโอกาสใหน้ักเรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการคิดแบบ 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP

วเิคราะห ์พฒันาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ 1.3 ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงานและแต่งต้ัง โครงการ

การเผชิญปญัหา หาแนวทางและด าเนินการแก้ไขปญัหาสามารถ คณะกรรมการด าเนินงาน นานาชาติ

ท างานร่วมกับผู้อื่น 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
วัตถุประสงค์ : 2.1 กิจกรรมฐาน
1.เพื่อพฒันานักเรียนใหม้ีความสามารถในการคิด 2.2 อบรมการใช้ส่ือ ICT ในการน าเสนอ
วเิคราะห ์คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภปิรายแลก 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
เปล่ียนความเหน็ และแก้ปญัหา ตามเกณฑ์ที่สถาน 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
ศึกษาก าหนด 3.2 รายงานโครงการ
เป้าหมาย 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
  เชิงปรมิาณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
   จ านวน 139 คน 
   ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ จ านวน 41 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
สถานที่ด าเนินงาน จังหวดัภเูก็ตหรือจังหวดัอื่นๆ
ภายในประเทศ
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2022 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2565  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต     64

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.28  โครงการ University Visits (IP,IPC) 1 1.1 4 1 6 5 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 238,248     กลุ่มงานพฒันา

หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ

     เพื่อใหน้ักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 IP  และ 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP

Year 11 IPC ได้รับฟงัการแนะแนวการศึกษาต่อจาก 1.3 ประชุมชี้แจง โครงการ

มหาวทิยาลัยที่นักเรียนสนใจโดยตรง ซ่ึงการได้เหน็บรรยากาศ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ

และส่ิงแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัย สามารถช่วยใหน้ักเรียน 2.1 เยี่ยมชมมหาวทิยาลัย
ตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนได้เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น 2.2 แนะแนวการศึกษาต่อ
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อนักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
เปา้หมาย 3.2 รายงานโครงการ
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน ม.5 IP, Y11 IPC 43 คน 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ 4 คน 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนกลุ่มเปาูหมายมีนักเรียนมี
ความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สถานที่: มหาวทิยาลัยรัฐบาลชื่อดังในประเทศ
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

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
1.1.29 โครงการพัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีนด้านศิลปะ 1 1.1 6 2 4 4 1. ประชุมวางแผน 86,520 กลุ่มสาระ

หลักการและเหตุผล 2. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจและคัดเลือกนักเรียน การเรียนรู้
   การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งเน้นใหม้ี    ที่มีความสามารถพเิศษทางด้านศิลปะตามความถนัด ศิลปะ
การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเปน็ส าคัญ ใหผู้้เรียนได้ปฏบิติัจริง 3. จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสอน และการฝึกซ้อม
แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และวธิกีารเรียนรู้ 4. ด าเนินการสอนและฝึกปฏบิติัจริง  เพื่อเตรียม
อย่างหลากหลาย จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์    แข่งขันรายการต่างๆ

ทางการเรียนของผู้เรียนและต่อยอดผู้เรียนที่มีศักยภาพเปน็พเิศษ 5. สรุปประเมินผล

สู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพฒันาใหผู้้เรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิาพื้นฐาน
 ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 2) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านทศันศิลป ์ดนตรี
 และนาฏศิลป ์สู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 มีจ านวน 2,779 คน
และร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เปน็ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน 
  เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิาพื้นฐาน -
เพิ่มขึ้นและมีความรู้ มีความสามารถทางด้านศิลปะระดับมืออาชีพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ

1.2  ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.2.1  งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร,ี ยุวกาชาด ม.1-ม.2 1 1.2 1 1 3 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 44,210 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 3. นักเรียนเข้าเรียนกิจกรรมในเคร่ืองแบบ
2551ได้จัดใหก้ิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี, ยุวกาชาด เปน็หนึ่ง ตามที่ได้เลือกไว้
ในกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อใหน้ักเรียนแสดงถึงความจงรัก 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์และประเทศชาติฝึกใหน้ักเรียน 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
มีความรับผิดชอบต่อการพฒันาตนเองเนื่องจากหลักสูตรฯก าหนด 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ใหม้ีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาดส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 923 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รู้จัก บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานที่   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.2  งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 1.2 1 1 3 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 10,671 งานกิจกรรม

หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร

     การจัดการศึกษาในปจัจุบนัของกระทรวงศึกษาธกิาร 3. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลายที่ได้รับเลือกใหเ้รียน
ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้มีการพฒันาการ นักศึกษาวชิาทหารเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวชิาทหาร
ครบทกุด้าน ไม่วา่จะเปน็ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
สติปญัญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
นักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การส่งเสริมใหผู้้เรียนตามที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 132 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้การเปน็ผู้มีระเบยีบวนิัย
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.3 โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 1 1.2 1 1 3 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 63,545 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 3. ครูและนักเรียนยุวกาชาด ม.3 ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
2551  ได้จัดใหก้ิจกรรมยุวกาชาด เปน็หนึ่งในกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย และกิจกรรมเข้าค่าย
พฒันาผู้เรียนเพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการพฒันา 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ตนเอง เนื่องจากการเข้าค่ายเปน็หลักสูตรบงัคับใหยุ้วกาชาด 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ระดับ ม.3 ต้องเข้าค่ายส าหรับการประเมินผลกิจกรรม  6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 191 คน
 เชิงคุณภาพ : ยุวกาชาดน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
เพื่อใหอ้ยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ม.ค. - ก.พ. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.4 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ีระดับชั้น ม.3 1 1.2 1 1 3 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 57,790 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 3. ครูและนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 ทกุคนเข้าร่วม
 2551  ได้จัดใหก้ิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี, ยุวกาชาด เปน็หนึ่ง กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย และกิจกรรม
ในกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีความรับ เข้าค่าย
ผิดชอบต่อการพฒันาตนเอง เนื่องจากการเข้าค่ายเปน็ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
หลักสูตรบงัคับใหลู้กเสือ - เนตรนารี ระดับ ม.3 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ต้องเข้าค่ายส าหรับการประเมินผลกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 249 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
เพื่อใหอ้ยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถานที่ น้ าตกโตนไพร จ.พงังา
ระยะเวลา ม.ค. - ก.พ. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.5 โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ 1 1.2 1 1 3 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 3,500 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
         การจัดการศึกษาในปจัจุบนัของกระทรวงศึกษาธกิาร 3. นักศึกษาวชิาทหารชั้นปทีี่ 2 เข้ารับการฝึกการเปน็
ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้มีการพฒันาการ นักศึกษาวชิาทหารอ านวยการ
ครบทกุด้าน ไม่วา่จะเปน็ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
สติปญัญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
นักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การส่งเสริมใหผู้้เรียนตามที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
3. เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบยีบวนิัย ความเปน็ผู้น า
ใหแ้ก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อื่นได้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความอดทน ความมีระเบยีบวนิัย
รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - เม.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.6 โครงการเตรยีมความพรอ้มนักศึกษาวิชาทหารใหม่ 1 1.2 1 1 3 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 7,500 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
        การจัดการศึกษาในปจัจุบนัของกระทรวงศึกษาธกิาร 3. นักเรียน ม.ปลาย ที่ได้รับคัดเลือกใหเ้รียนวชิาทหาร
ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้มีการพฒันาการ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนวชิาทหาร
ครบทกุด้าน ไม่วา่จะเปน็ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
สติปญัญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
นักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การส่งเสริมใหผู้้เรียนตามที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
3. เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบยีบวนิัย ความเปน็ผู้น า
ใหแ้ก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อื่นได้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 90 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้การเปน็ผู้มีระเบยีบวนิัย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - เม.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.7 โครงการฝึกอบรมระเบยีบวินัยจราจร 1 1.2 1 1 2 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 18,300 งานกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. นักศึกษาวชิาทหารเข้ารับการอบรมการฝึกการปฏบิติั
         การจัดอบรมนักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การใหค้วามรู้ หน้าที่จราจร
ในเร่ืองระเบยีบวนิัยจราจร เพื่อน ามาปรับใช้ในชีวติประจ าวนั 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
และการปฏบิติัหน้าที่นักศึกษาวชิาทหารจิตอาสาจราจร 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
และเปน็การฝึกความอดทน ความมีระเบยีบวนิัย ความเปน็ผู้น า 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมที่จะช่วยงานครู องค์กร
และชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
3. เพื่อฝึกระเบยีบวนิัยจราจรใหก้ับนักศึกษาวชิาทหาร
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 71 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระเบยีบ
วนิัยจราจร
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ม.ค. - มี.ค. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.8 งานวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 1 1.2 1 1 7 1 1. ขออนุญาตด าเนินงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย 40,957 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
        กิจกรรมวนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ เปน็กิจกรรม 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมและพฒันานักเรียนใหม้ีคุณธรรม 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
จริยธรรมที่ดีอันจะน าไปสู่ชีวติที่มีคุณภาพตลอดจนเปน็ 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
การเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญญู 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
กตเวทแีละแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
พระมหากษตัริย์และประเทศชาติ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรัก
ภกัดี ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์และประเทศชาติ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและตามที่ได้รับหนังสือ
ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.9 งานธนาคารโรงเรยีน 1 1.2 3 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 2,000 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นอกหลักสูตร
       งานธนาคารโรงเรียนเปน็กิจกรรมส่งเสริมให้ 3. ประชาสัมพนัธใ์หน้ักเรียนเข้าใหม่ทกุคนมาเปดิ
นักเรียนรักการออม รู้จักการประหยัดอดออม สมุดบญัชี ตามเวลาท าการของธนาคารโรงเรียน
วัตถุประสงค์ : 4. เปดิใหบ้ริการแก่นักเรียนตามวนัเวลาที่ได้แจ้ง
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 5. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 6. ประเมินผลการด าเนินงาน
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกัน 7. สรุปผลการด าเนินงาน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รู้จักการประหยัดอดออม
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

สนองนโยบาย
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.10 งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 1 1.2 1 1 7,9 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 2,400 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
     กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตยและคณะกรรมการนักเรียน 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดขึ้นมาเพื่อเปน็การปพูื้นฐานประชาธปิไตยใหแ้ก่ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
นักเรียนใหรู้้จักวธิกีารปฏบิติัตนใหถู้กต้องตามภาระหน้า 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่และมีวถิีชีวติตามหลักประชาธปิไตย สามารถด ารงตน 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ใหอ้ยู่ในสังคมได้อย่างเปน็สุข 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีนิสัยรักความเปน็ประชาธปิไตย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ม.ค. - ก.พ. 65

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.11 โครงการ นักเรยีนมุฑิตาจิตครแูละลูกจ้าง 1 1.2 3 1 7,9 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 10,290 งานกิจกรรม
ที่เกษียณอายุราชการ 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
       ทางโรงเรียนและกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนได้ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
เหน็ความส าคัญของข้าราชการ การศึกษาและลูกจ้าง 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
จึงจัดงานมุทติาจิตใหแ้ก่ครูบคุลากรทางการศึกษาและ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ลูกจ้างเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและลูกจ้างที่เกษยีณ 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
ใหน้ักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทต่ีอครูและ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ลูกจ้างที่จะเกษยีณอายุราชการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทต่ีอครูที่เกษยีณอายุราชการ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ก.ค. 65 - ก.ย. 65

งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.12  โครงการ กีฬาสี/กีฬาจังหวัด 1 1.2 3 1 10 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 189,400 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
       นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬา 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อใหน้ักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ได้ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ รู้จักการท างานเปน็ทมี 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสนามสุระกุล
ระยะเวลา ก.ค. 65 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.13 โครงการ ส่งเสรมิศักยภาพผู้น าและ 1 1.2 1 1 7 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 29,489 งานกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรยีน 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
     นักเรียน มุ่งเน้นใหน้ักเรียนเปน็ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามระบบประชาธปิไตย ควบคู่กับความเปน็เลิศทางวชิาการ 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกระดม ความคิดและแสดงพลังขับเคล่ือน 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
วัตถุประสงค์ : 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
 เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานกิจการสภานักเรียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  พ.ค. - ก.ค. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.14 โครงการ สืบสานวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 1 1.2 1 1 4 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 64,100 งานกิจกรรม
ภเูก็ตและการเสรมิสรา้งเอกลักษณไ์ทย 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
    ในสังคมโลกาววิฒัน์ยุคปจัจุบนั มนุษย์มีการติดต่อส่ือสารกัน 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ได้สะดวกและรวดเร็ว ท าใหเ้ยาวชนได้รับวฒันธรรมที่ 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
แปลกใหม่ หล่ังไหลเข้ามาในโรงเรียน เพื่อใหน้ักเรียน 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ได้เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิ่นที่ดีงามทางกลุ่มกิจกรรม 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
พฒันาผู้เรียนจึงได้จัดโครงการสืบสานวฒันธรรมฯขึ้นมา 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความภมูิใจในทอ้งถิ่นและความเปน็
ไทย ตามที่สถานศึกษาก าหนด
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักใน
ความดีงาม ตลอดจนสืบสานวฒันธรรม และภมูิปญัญา
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.15 งานขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.2 1 1 1.2 4 1.ขั้นเตรียมการ 10,000 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การเรียนรู้
   โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.ขั้นด าเนินการ สังคมศึกษาฯ
พอเพยีงมาเปน็ฐานในการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล   - ด าเนินการตามแผนปฏบิติัการ
สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อ 3. ขั้นสรุปและประเมินผล
เปน็แนวทางที่จะสร้างภมูิคุ้มกันใหก้ับตนเอง เกิดความ   - รายงานการปฏบิติังาน  ประเมินความพงึพอใจ
สามัคคี และด าเนินชีวติอย่างพอเพยีง     เพื่อพฒันางานในคร้ังต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยพอเพยีงใหก้ับนักเรียน
2.เพื่อน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้เปน็ภมูิคุ้มกัน
  สู่การปฏบิติัจริง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ม.4  จ านวน  501  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

               พอเพยีงไปปฏบิติัในชีวติประจ าวนั
สถานที่ : หอประชุมมะฮอกกานี  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

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
1.2.16 โครงการส่งเสรมิพระพุทธศาสนา และจรยิธรรม 1 1.2 3 1 7,8,9,10 4 1.ขั้นเตรียมการ 12,800 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   - ครูประชุม วางแผน ต้ังคณะท างานและก าหนด การเรียนรู้
    การจัดการศึกษาในปจัจุบนัมุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีความรู้     ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม สังคมศึกษาฯ
ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ทางกลุ่มสาระ 2.ขั้นด าเนินการ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดย    - จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปญัหาทาง
การจัดกิจกรรมตอบปญัหาวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา      พระพทุธศาสนา
และการประกวดคลิปวดีีโอสร้างสรรค์ ไทยดีมีมารยาท    - กิจกรรมการประกวดคลิปวดีีโอสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค์      หวัข้อไทยดี มีมารยาท
1.เพื่อปลูกฝังมารยาทที่ดีใหก้ับนักเรียน 3. ขั้นสรุปและประเมินผล
2.เพื่อใหน้ักเรียนมีความรัก  ตระหนักถึงความ     รายงานการปฏบิติังานโครงการ
   ส าคัญของวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 2,779  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้ด้านมารยาทไทย
                     วนัส าคัญทางพทุธศาสนาไปปรับใช้ได้
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.17 โครงการน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.2 1 1 7 4 1.ขั้นเตรียมการ 14,600 กลุ่มสาระ
สู่ชั้นเรยีน   - ประชุมวางแผนด าเนินการ การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล   - แจ้งใหค้รูแกนน าและนักเรียนแกนน าทราบ สังคมศึกษาฯ
     โรงเรียนสตรีภเูก็ตจัดท าโครงการน าหลักปรัชญาของ     ก าหนดการและสถานที่การอบรม
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่ชั้นเรียน โดยการจัดกิจกรรมอบรม 2.ขั้นด าเนินการ
ครูแกนน าและนักเรียนแกนน า เพื่อพฒันาหลักสูตร  - จัดกิจกรรมการอบรมครูแกนน าและนักเรียนแกนน า
การเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่ชัดเจน 3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล
เปน็รูปธรรมมีเนื้อหาที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละ  - ครูแกนน าและนักเรียนแกนน าประเมินผลโครงการ
สภาพภมูิสังคมและน าไปขยายผลสู่ชั้นเรียน 4.ขั้นสรุปและปรับปรุง
วัตถุประสงค์  - สรุปผลการจัดท าโครงการและรายงานโครงการ
1.เพื่อใหค้รูแกนน าและนักเรียนแกนน าศึกษาเรียนรู้
  แนวพระราชด าริและการทรงงาน
2.เพือ่ให้ครูแกนน าและนักเรียนแกนน ามีความรู้
   ความเข้าใจที่ชัดเจน น าไปขยายผลสู่ชั้นเรียนได้
เปา้หมาย
 เชิงปรมิาณ  : ครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 177 คน
 เชิงคุณภาพ : ครูแกนน าและนักเรียนแกนน ามีความรู้
                    ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
สถานที่ : หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

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
1.2.18 งานแข่งขันกีฬาสี 1 1.2 3 2 3 1 1. จัดแบง่สี นักเรียน ม.1 - ม.6 โดยวธิกีารสุ่มแบบไม่ 45,750 กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล เจาะจง ทั้ง 5 สี เรียนรู้สุขศึกษา
  การออกก าลังกายท าใหร่้างกายแข็งแรง ปราศจาก 2. จัดประชุมครูในกลุ่มสาระ แบง่งานรับผิดชอบ และพลศึกษา
โรคภยัไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ 3. ก าหนดวนัแข่งขันกีฬาสี
ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 4. ก าหนดวนัประชุมสี
มีน้ าใจนักกีฬาและเกิดทกัษะการท างานร่วมกับ 5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 6. ด าเนินการแข่งขัน และติดตาม
วัตถุประสงค์ : 7. สรุปผลการจัดการแข่งขัน
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
  เชิงปรมิาณ  : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต และ สนามสุระกุล
ระยะเวลา 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.19 งานแข่งขันกีฬาจังหวัด 1 1.2 3 2 3 1 1. ประชุมครูสุขศึกษาและพลศึกษา 133,600 กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล แบง่งานรับผิดชอบ เรียนรู้สุขศึกษา
   การออกก าลังกายท าใหร่้างกายแข็งแรง ปราศจาก 2. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมและฝึกสอนกีฬา และพลศึกษา
โรคภยัไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ แต่ละประเภทที่ส่งเข้าแข่งขัน
ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 3. รับสมัครนักกีฬาทกุประเภท
มีน้ าใจนักกีฬา เพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬาสร้างความ 4. ฝึกซ้อมนักกีฬา
สัมพนัธอ์ันดีระหวา่งโรงเรียนในจังหวดัภเูก็ต เปดิ 5. น านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
โอกาสใหน้ักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 6. น านักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ : 7. ติดตามรวบรวมผลการแข่งขัน
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 8. ติดตามประเมินผล
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ
สถานที่ สนามกีฬาสุระกุล
ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.20 โครงการฟุตบอลชายและบาสเกตบอลหญงิ ส .ภ.ก.คัพ 1 1.2 3 2 3 1 1. ประชาสัมพนัธ์ 20,000 กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล 2 เรียกประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้สุขศึกษา
  การออกก าลังกายท าใหร่้างกายแข็งแรง ปราศจาก 3. ก าหนดวนัแข่งขัน และพลศึกษา
โรคภยัไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ 4. ท าการแข่งขัน
ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 5. ติดตามประเมินผล
มีน้ าใจนักกีฬา ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์หา่งไกล
จากสารเสพติดและอบายมุข
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทั้งหมด 856 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.21 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 1 1.2 3 2 3 1 1. ประชาสัมพนัธ์ 21,600 กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล 2 เรียกประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้สุขศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดท า 3. ก าหนดวนัแข่งขัน และพลศึกษา
โครงการเพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักเรียน 4. ท าการแข่งขัน
ด้านกีฬา ใหผู้้เรียนมีการต่อยอดความสามารถทาง 5. ติดตามประเมินผล
กีฬาอย่างเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสนใจ
เพื่อผลงานในระดับจังหวดั ภาค และประเทศ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนที่มีความสามารถ ทั้งหมด 48 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.22 โครงการ Smart Fit & Firm 3 1.2 3 1 10 3 1. ประชุมคณะกรรมการที่ดูและ และรับผิดชอบ 58,705 กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล 2 ก าหนดแนวทางการใหบ้ริการ เรียนรู้สุขศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดท า 3. ตรวจสอบราคาวสัดุ ครุภณัฑ์ ในโครงการ และพลศึกษา
จัดโครงการ Smart Fit & Firm ขึ้น เพื่อเปน็พื้นที่ 4. ท าการจัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ ในโครงการ
ส าหรับใหน้ักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน 5. ท าการจัดสถานที่ใหบ้ริการ
ได้มีมุมในออกก าลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 6. ท าการประชาสัมพนัธ ์และเปดืใหบ้ริการ
อันจะส่งผลไปสู่การมีบคุลิกภาพที่ดี สมรรถภาพทางกายดี 7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
และลดปญัหาภาวะน้ าหนักเกินแก่ผู้เข้าร่วมต่อไป 8. แจกแบบประเมิน ใหผู้้เข้าร่วมประเมิน
วัตถุประสงค์ : 9. สรุปโครงการ
1  เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 10. จัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
3. เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ร่วมกิจกรรมร่วมกันบน
ความแตกต่าง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
สถานที่ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.23 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอนการงานอาชีพ 1 1.2 3 1 6 5 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 108,791     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 2,778 คน มีส่ือและอุปกรณ์
ในการเรียนที่มีประสิทธภิาพ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.24 โครงการ การจัดการแข่งขันจัดพานไหว้ครู 1 1.2 3 1 6 5 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 30,000 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างาน การเรียนรู้
   ประเพณีการไหวค้รูเปน็เอกลักษณ์ทางประเพณี 3. วางแผนการท างาน การงานอาชีพ
อันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ใหค้วามเคารพเทดิทนู 4. จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน
คุณครู การท าพานดอกไม้ส าหรับไหวค้รูนั้น นักเรียน 5. ตัดสินการประกวดและแข่งขัน
ควรท าด้วยความสามารถของนักเรียนเอง ซ่ึงเปน็ทกัษะ 6. ประเมินผล
ด้านงานฝีมือ นักเรียนได้ฝึกการท างานเปน็ทมี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้สึกภมูิใจกับ
ผลงานของตนเอง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทติา
คุณต่อคุณครู 
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และทกัษะในการจัดท า
พานดอกไม้ส าหรับไหวค้รู
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : จ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด 81 หอ้งเรียน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้และทกัษะในการ
จัดท าพานดอกไม้ส าหรับไหวค้รู
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา มิถุนายน - กรกฎาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.25 โครงการนักเรยีนเพ่ือนที่ปรกึษา YC 1 1.2 4 1 2 5 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 4,500 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. ประชาสัมพนัธแ์ละรับสมัคร
      โรงเรียนจ าเปน็ต้องเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ร่วมถึง 3. ประชุมชี้แจงนักเรียนYC พร้อมแจก
ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปน็     เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษา
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล 5. ฝึกทกัษะการใหค้ าปรึกษาแก่YCในสถานการณ์จ าลอง
ภายใต้การสอนแนะ (Coach) ของครูแนะแนว    6. นักเรียนYCปฏบิติังานใหค้วามช่วยเหลือ
ดูแลช่วยเหลือและเปน็ที่ปรึกษาแก่เพื่อนด้วยกันเปน็ เพื่อนนักเรียนจากสถานการณ์จริง
เบื้องต้นในปญัหาที่ไม่ซับซ้อน 7. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม YC
วัตถุประสงค์ 8. คัดเลือกและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหตัถกรรม
1. เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)เปน็เยาวชน     นักเรียน
ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้  (Knowledge) 9. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทศันคติ (Attitude)   และความสามารถ(Ability) 10. ขยายเครือข่ายจ านวนนักเรียนYC
ในการด ารงชีวติสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อใหน้ักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีบทบาทในการ
แก้ปญัหาใหก้ับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC     120 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  ได้รับการพฒันา
สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเพือ่นนักเรียนด้วยกันได้
 อย่างเหมาะสม
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.64-ก.ย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.26  โครงการ OBEC Cambridge School 1 1.2 3 1 2,9 2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 394,044     กลุ่มงานพฒันา
Summit (IPC) 1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ ศักยภาพ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน ผู้เรียน IP
     เพื่อพบปะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) โครงการ
การสอนในหลักสูตร Cambridge เพื่อสานสัมพนัธ ์ 2.1 จัดท าโครงการและน าเสนอโครงการ นานาชาติ
สร้างแรงบนัดาลใจ ในการพฒันาตนเองใหส้ามารถ 2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่และ
แข่งขันในเวทโีลกอย่างสง่างาม เอกสารทั้งหมด
วัตถุประสงค์ : 2.3 ด าเนินงานตามโครงการ
1.นักเรียนมีความสามารถในการคิด วเิคราะห ์คิดอย่าง 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
มีวจิารณญาณ อภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และแก้ปญัหา 3.1 ประเมินโครงการ
2. เพื่อสร้างเสริมแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเองให้ 3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
สามารถแข่งขันในเวทโีลกได้อย่างสง่างาม 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร และครูได้มีโอกาสแลก
เปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : ผู้บรหาร ครูและนักเรียน IPC จ านวน 42 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งกัน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ได้แสดงความสามารถและได้รับ
การพฒันาทกัษะที่ส าคัญใหส้ามารถแข่งขันในเวทโีลกและ
ผู้บริหารโรงเรียนได้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานที่ด าเนินงาน โรงแรม S.D Avenue กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.27 โครงการ International Day 1 1.2 3 1 9 2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 92,100       กลุ่มงานพฒันา
หลักการและเหตุผล    1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ
      ส่งเสริมผู้เรียนใหรู้้จักประเพณี วฒันธรรมของ    1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP
เจ้าของภาษาและของต่างประเทศ ท าใหผู้้เรียนเข้า    1.3 ประชุมชี้แจง โครงการ
ใจถึงประเพณีวฒันธรรม เปรียบเทยีบ ความเหมือน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
และความแตกต่างระหวา่ง วฒันธรรมของเจ้าของ    2.1 จัดกิจกรรม
ภาษากับวฒันธรรมไทย 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ :    3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
1.เพื่อใหน้ักเรียนร้อยละ 92 สามารถร่วมกิจกรรม    3.2 รายงานโครงการ
ที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย    4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏบิติังาน
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน IP      จ านวน  233 คน
                  นักเรียน IPC    จ านวน   36 คน 
                  ครูและบคุลากร จ านวน   52 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานที่: โรงเรียนสตรีภเูก็ตและโรงเรียนเจ้าของ
ภาษาในต่างประเทศ
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.28  โครงการ Outside Classroom Learning 1 1.2 3 1 9 2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 851,000     กลุ่มงานพฒันา
หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ
    ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ รักจะที่เรียน 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP
รู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุก กับการเรียน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) โครงการ
รู้และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกหอ้งเรียน อย่างสร้าง 2.1 กิจกรรมจิตอาสา สอนหนังสือใหน้้อง บริจาคส่ิงของ นานาชาติ
สรรค์ มีจิตส านึกในความเปน็พลเมืองไทยละพลโลก 2.2 เรียนรู้วถิีชุมชน 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ : 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
1. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกัน 3.2 รายงานโครงการ
บนความแตกต่างและหลากหลาย 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
เชิงปรมิาณ : ครูและนักเรียนจ านวน 311 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ทกัษะชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ทกุภาคของประเทศไทย
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.29 งานบรกิารอนามัยและปฐมพยาบาล 1 1.2 5 1 10 5 1.ประชุมครู วางแผนการด าเนินงาน 5,050        งานอนามัย
หลักการและเหตุผล 2.ใหบ้ริการอนามัย และปฐมพยาบาล
       การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียนและ 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
บคุลากรในโรงเรียนใหม้ีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย และโรงพยาบาล
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เปน็ส่ิงส าคัญอย่างยิ่งที่ต้อง 4.ติดตาม ประเมินผล
ส่งเสริม ดังนั้นเพื่อใหน้ักเรียนได้รับการพฒันาด้าน 5.สรุป รายงานผล
สุขภาพที่ดี ปฏบิติัตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู้
ความเข้าใจในการปอูงกันและดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง จึงได้จัดใหม้ีงานบริการอนามัยและ
ปฐมพยาบาลขึ้น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน
2. เพื่อใหม้ียาเวชภณัฑ์และอุปกรณ์ใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ
3. เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยใหแ้ก่นักเรียนและ
บคุลากรในโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 2,779 คน บคุลากร 200 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.30  โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมโรคติด 1 1.2 5 1 10 5    1 จัดท าโครงการ 55,450.00   งานอนามัย
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยีน    2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
หลักการและเหตุผล    3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
งานอนามัยโรงเรียนได้จัดท าโครงการเฝูาระวงัปอูงกันและ    4 ใหค้วามรู้
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน    5 ประเมินความพงึพอใจ
โรงเรียนเพื่อควบคุมเฝูาระวงัและปอูงกันการระบาดของ    6 สรุปผลการด าเนินโครงการ
โรคติดเชื้อไวรัส ต้ังรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)ใหท้นัต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างเสริมใหน้ักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน 
มีความรู้เกี่ยวกับการปอูงกันการติดเชื้อโรคโควดิ-19
2.เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียนปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควดิ-19
3.เพื่อสร้างเสริมใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน
สตรีภเูก็ตมีสุขภาวะทางกายที่ดีคิดเปน็ร้อยละ 85   
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการปอูงกันการติดเชื้อและโรงเรียน
ปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควดิ-19
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.31 งานบรกิารอาหารกลางวัน 1 1.2 5 1 1.2 5 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค มาประกอบอาหาร 2,868,000 งานโภชนาการ
หลักการและเหตุผล ใหก้ับนักเรียน โดยการจ้างบคุคลภายนอกมา
        การจัดอาหารกลางวนัในโรงเรียนใหเ้ด็กนักเรียน ประกอบอาหารกลางวนั พร้อมทั้งจัดตักอาหาร
เปน็ส่ิงส าคัญมากเพราะเด็กในวยันี้เปน็วยัที่ก าลัง ใหน้ักเรียนและล้างเก็บท าความสะอาด
เจริญเติบโตในทกุๆด้าน คือทั้งด้านร่างกาย ใหเ้รียบร้อย
อารมณ์และสังคม ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท า
อาหารกลางวนัเพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบรูณ์แข็งแรง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวนั
ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 จ านวน
478 คน คณะครู บคุลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน คณะครู บคุลากร เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างในโรงเรียนทั้งหมดได้บริโภคอาหารที่
มีประโยชน์ สะอาดตามหลักอนามัย
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต ต าบลตลาดใหญ่ อเมือง จ.ภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.32 งานสหกรณโ์รงเรยีน 1 1.2 3 1 1.2.4 4 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - งานสหกรณ์
หลักการและเหตุผล 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฝุายขายและผู้จัดการฯ โรงเรียน
  สหกรณ์มีหน้าที่ในการจัดหาอาหาร เคร่ืองด่ืม และ 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อ
อุปกรณ์การเรียนมาจ าหน่าย เพื่อใหน้ักเรียนและบคุลากร มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ได้อุปโภคบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 4. วางแผนการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการตามวาระ
มีความสะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ที่จ าเปน็ หรือเร่งด่วน
วัตถุประสงค์ : 5. ควบคุมดูแลการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ ใหเ้ปน็ไปตาม
1. เพื่อใหน้ักเรียนและบคุลากรในโรงเรียนมีสุขภาวะ แผนปฏบิติังานและมติของคณะกรรมการ
ทางร่างกายและจิตสังคมตามที่สถานศึกษาก าหนด 6. ตรวจสอบการเงินและบญัชี
2. เพื่อใหเ้ปน็แหง่เรียนรู้หลักการสหกรณ์แก่นักเรียน 7. สรุปผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนและบคุลากร จ านวน 2,779 คน 8. จัดสรรผลก าไร ขาดทนุ ตามมติคณะกรรมการ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนและบคุลากรมีสุภาวะที่ดี
และได้เรียนรู้ระบบ หลักการสหกรณ์
สถานที่ อาคารหลวงพอ่แช่ม 100 ป ีโรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.33 โครงการหว่งใยใส่ใจนักเรยีน 1 1.2 3 1 7 1 1.ประชุมชี้แจง/วางแผนการด าเนินงาน 15,200       กลุ่มบริหาร
หลักการและเหตุผล 2.สรุปจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ กิจการนักเรียน
        กรณีที่มีนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 3.ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
กลุ่มงานส่งเสริมระเบยีบวนิัยนักเรียน จึงได้ด าเนินการ 4.จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม เปน็เวลา 2 วนั
จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้วยความคาดหวงัที่จะให้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
นักเรียนรู้จักตนเองและพฒันาตนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม 6. รายงานผลการด าเนินการ
ที่สอดรับกับวสัิยทศัน์ของโรงเรียนสตรีภเูก็ต
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างใหน้ักเรียนมีวนิัยในตนเอง
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่พงึ
ประสงค์
3.เพื่อลดปญัหาพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของนักเรียน
ใหล้ดน้อยลง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าค่าย มีวนิัยที่ดีขึ้นและ
ผ่านคุณลักษณะอันพงึประสงค์
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา เดือน มีนาคม 2565

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
1.2.34 โครงการอบรมสารวัตรนักเรยีน 1 1.2 3 1 2 2 1.ประชุมชี้แจง/วางแผนการด าเนินงาน 6,020        กลุ่มบริหาร
หลักการและเหตุผล 2.เตรียมการประสานงาน กิจการนักเรียน
      จัดอบรมสารวตัรนักเรียนเพื่อใหค้อยสอดส่องดูแล 3.ด าเนินการอบรม
พฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนที่ไม่พงึประสงค์ เพื่อให้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
การปฏบิติัเปน็ไปอย่างถูกต้องและเต็มตามศักยภาพ 6. รายงานผลการด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพฒันาสารวตัรนักเรียนใหม้ีบทบาทหน้าที่และ
วธิกีารท างานอย่างถูกต้อง
2.เพื่อใหส้ารวตัรนักเรียนได้ปฏบิติังานภายในกรอบทศิ
ทางเดียวกัน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนเข้าอบรมจ านวน 100 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนปฏบิติัหน้าที่สารวตัรได้ถูกต้อง
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.35 โครงการสรา้งความเข้มแข็งโรงเรยีนสุจรติ 1 1.2 1 1 1.2 1 1. ประชุม/วางแผน 24,050       งานระบบ
หลักการและเหตุผล 2.แต่งต้ังคณะด าเนินการ ดูแลช่วยเหลือ
       เปน็การปลูกจิตส านึกใหก้ับนักเรียนในเร่ืองของคุณธรรม 3.นักเรียนด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ นักเรียน
จริยธรรมและปอูงกันการทจุริต เพื่อใหโ้ครงการได้ขับเคล่ือน 4.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินตามโครงการ
ตามนโยบายของสพฐ. 5.ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 6.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
1.ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 7. รายงานผลการด าเนินงาน
มีส่วนร่วมในการระดมปญัญา การปอูงกันการทจุริตการปลูกฝัง 9. รายงานผลการด าเนินงาน
จิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชน สังคม
2.เพื่อพฒันานักเรียนใหเ้กิดผล3ด้าน คือหล่อหลอม
กล้าหาญ สร้างปญัญาใหน้ักเรียนเก่งและพฒันาชีวติใหม้ั่นคง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้า
ใจในเร่ืองสุจริตการปอูงกันการทจุริต
เชิงคุณภาพ :นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การเผยแพร่ความรู้ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตลอดปงีบประมาณ

งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ

1.2.36  โครงการ พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมนักเรยีน 1 1.2 3 1 1.2 2  1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 61,480 งานพฒันา
หลักการและเหตุผล     1.1 ประชุมในกลุ่มงานกิจการนักเรียน คุณธรรม จริย
   ตามนโยบายของโรงเรียนสตรีภเูก็ต ในเร่ืองของคุณธรรม     1.2 วางแผนเขียนโครงการ ธรรมนักเรียน
จริยธรรมที่ดีตามวถิีพทุธและโรงเรียนคุ้มครองสิทธเิด็กมีนโยบาย  2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ในการดูแลเด็กใหม้ีประสิทธภิาพ ใหม้ีพฒันาการที่มีความสมบรูณ์     2.1 ด าเนินการตามแผนปฏบิติัการของโครงการ
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญาและความรู้โดยการปลูกฝังคุณธรรม  3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
จริยธรรม งานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเล็งเหน็วา่การที่      3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามแผน
นักเรียนมีศักยภาพของโลกต้องมีการพฒันาควบคู่กับหลัก ปฏบิติัการของโครงการ
คุณธรรมเพื่อใหเ้ยาวชนเปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตใจที่ดีงาม   4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
มีความสุขในการท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป      4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงานโครงการ/พฒันา
วัตถุประสงค์ :  งานในคร้ังต่อไป
1. เพื่อปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหน้ักเรียนน าหลักไปใช้ใน
การด าเนินชีวติ
2. เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความตระหนักในการเปน็คนดีมีคุณธรรม
น าชีวติ มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6
จ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความตระหนักใน
การเปน็คนดีมีคุณธรรมน าชีวติมีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต/ส านักปฏบิติัธรรมวดัเก็ตโฮ่ ฯลฯ
ระยะเวลา ตลอดปงีบประมาณ

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

1.2.36  โครงการสืบสานประเพณวีิถีคนภเูก็ต 1 1.2 3 1 8 2  1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 500,000 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล     1.1 ประชุมก าหนดกิจกรรม นอกหลักสูตร
     ประเพณีวฒันธรรมเปน็ส่ิงที่ดีงามซ่ึงบง่บอกถึงเอกลักษณ์
ของชุมชนและทอ้งถิ่นนั้น ๆ มีการสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบรุุษ  2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ประเพณีวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิ่นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ     2.1 ด าเนินการตามแผนปฏบิติัการของโครงการ
สภาพแวดล้อมของทอ้งถิ่นนั้น ๆ เพื่อใหน้ักเรียนทกุคนได้เรียนรู้  3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วฒันธรรมทอ้งถิ่นของตนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น      3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามแผน
วัตถุประสงค์ : ปฏบิติัการของโครงการ
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความภมูิใจในทอ้งถิ่น มีภมูิรู้ มีความเข้าใจ    4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
สามารถส่ือสารเอกลักษณ์ความเปน็ภเูก็ตได้ตามที่สถานศึกษา      4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงานโครงการ/พฒันา
ก าหนด  งานในคร้ังต่อไป
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6
จ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรม ประเพณีของ
ทอ้งถิ่นของตนและเกิดความภาคภมูิใจรักหว่งแหน อนุรักษไ์ว้
สถานที่     โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตลอดปงีบประมาณ

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
1.3  พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีทกัษะและความรบัผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี
1.3.1 โครงการส่งเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนด้านทกัษะ 1 1.3 3 3 1 3 1. ประชุมครูในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางใน 118,000 ศูนย์คอม
และการใช้ดิจิทลั(Digital Literacy)     การด าเนินงาน พวิเตอร์ และ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน ส่ือเทคโนโลยี
      ปจัจุบนั โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 3. จัดท าปฏทินิงาน
ที่เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาเกี่ยวข้องการกับการเรียนรู้ จึงมี 4. จัดหาวสัดุอุปกรณ์
ความจ าเปน็ที่น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 5. จัดอบรมเพื่อพฒันาครูผู้เกี่ยวข้อง
สูงสุดเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการพฒันาสมรรถนะ 6. ด านินการวัดผล   ประเมินผลการเรียนเป็นระยะ

ผู้เรียนด้านทกัษะและการใช้ดิจิทลั(Digital Literacy) 7. ติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถเรียนโดยกระบวนการ
วทิยาศาสตร์และใช้รูปแบบโครงงานเปน็ฐานได้
3. เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทกุระดับชั้นเรียนวชิาวทิยาการค านวณ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต อาคาร 4 ชั้น 2
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
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
1.3.2 โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์นักเรยีนแผนการเรยีน 1 1.3 3 3 1 3 1. เขียนโครงการน าเสนอฝุายบริหาร (เงินอื่นๆ) ศูนย์คอม
วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และคอมพิวเตอร์ 2. ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการ 10,000       พวิเตอร์ และ
หลักการและเหตุผล 3. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มเปาูหมาย ส่ือเทคโนโลยี
        การเรียนรู้ด้านวชิาการต่างๆ และการพฒันาความรู้ 4. ด าเนินงานตามโครงการ
ความสามารถของผู้เรียนจ าเปน็ที่ผู้เรียนต้องศึกษาทั้งใน 5. สรุป ติดตามและประเมินผล
หอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน และเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาของหน่วยงานต่างๆ นับวา่เปน็การเรียนรู้ที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพฒันาความรู้ของนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการประเมิสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด
2 เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/4,3/4
 จ านวน 80 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
สถานที่ มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต , มอ. ภเูก็ต
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
1.4  พัฒนาผู้เรยีนใหเ้ปน็พลโลก
1.4.1 งานแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์และสะเต็ม 1 1.4 2 1 2 2 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 5,500        โครงการ
หลักการและเหตุผล 2. คัดเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมการเข้าร่วม SMTE
     การจัดเวทเีพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความสามารถ การแข่งขันประเภทต่างๆ ม.ปลาย
ของผู้เรียนในการสร้างนวตักรรม และความสามารถ 3. เข้าร่วมงานแข่งขันฟสิิกส์สัประยุทธแ์ละ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ สะเต็มระดับภาคใต้
อีกทั้งยังส่งเสริมใหน้ักเรียนได้มีประสบการณ์จริงจาก 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ฝึกแก้ปญัหาได้ด้วยตนเองอย่างเปน็ระบบ
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อใหน้ักเรียนสร้างนวตักรรมเพื่อแก้ไขปญัหา
ในการแข่งขันฟสิิกส์สัประยุทธแ์ละสะเต็มระดับภาคใต้
   2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานหอ้งเรียน
พเิศษวทิยาศาสตร์
   3. เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมแข่งขันทกัษะด้านวชิาการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 5 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย
ระยะเวลา : มกราคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.2 งานมหกรรมวิชาการ SMTE กลุ่มภาคใต้ตอนบน 1 1.4 2 1 2 2 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 87,100       โครงการ
หลักการและเหตุผล 2. คัดเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมการเข้าร่วม SMTE
       การจัดเวทเีพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความสามารถ การแข่งขันประเภทต่างๆ ม.ปลาย
ของผู้เรียนในการสร้างนวตักรรม และความสามารถ 3. เข้าร่วมงานวนัวชิาการ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
อีกทั้งยังส่งเสริมใหน้ักเรียนได้มีประสบการณ์จริงจาก
ฝึกแก้ปญัหาได้ด้วยตนเองอย่างเปน็ระบบ
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อใหส้ร้างนวตักรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
วนัวชิาการเปดิบา้นหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
   2. เพิ่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานหอ้งเรียน
พเิศษวทิยาศาสตร์
   3. เพื่อใหน้ักเรียนร่วมแข่งตอบปญัหาด้านวชิาการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ

1.4.3 โครงการค่ายวิทยาศาสตรฯ์และแหล่งเรยีนรู้ 1 1.4 4 1 2 3 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 362,500     โครงการ

SMTE ม.ปลาย 2. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน และ SMTE
หลักการและเหตุผล ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ม.ปลาย
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่น านักเรียนไป
ที่มีการส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและ เข้าค่ายวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศึกษา
นอกหอ้งเรียน เพื่อเปดิโอกาสใหแ้ก่ผู้เรียนและเสริมสร้าง แหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์โดยตรง ฝึกการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกัน 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
วัตถุประสงค์ : 5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
1  เพื่อใหน้ักเรียนมืทกัษะในการสร้างเครือข่าย 6. ด าเนินการเข้าค่ายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ และศึกษาแหล่งเรียนรู้
2  เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
กล้าแสดงออกทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และพฒันาทกัษะใน การเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3  เพื่อใหน้ักเรียนเกิดเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 59 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.4 งานกิจกรรมชุมนุม 1 1.4 3 3 1 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ในหลักสูตร
       ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 3. ประชาสัมพนัธใ์หน้ักเรียนทกุคนเข้าเลือกลง
 2551 ได้ก าหนดใหจ้ัดหลักสูตรกิจกรรมชุมนุมใหแ้ก่นักเรียน ทะเบยีนชุมนุม
เพื่อพุ่งพฒันาความมีระเบยีบวนิัย ความเปน็ผู้น า 4. นักเรียนเรียนชุมนุมตามที่ตนเองได้เลือกไว้
 ผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 5. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
รู้จักแก้ปญัหา ช่วยเหลือแบง่ปนั โดยใหส้อดคล้องกับ 6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนใหไ้ด้ 7. สรุปผลการด าเนินงาน
ลงมือปฏบิติัด้วยตนเองในทกุขั้นตอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนทกุระดับชั้นมีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้สร้างนวตักรรม, สร้างเครือข่าย
และเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สถานที่    โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.5 โครงการ Harmony Day 1 1.4 3 3,1 1,3 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 104,670 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
         กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพฒันานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะ 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
อันพงึประสงค์ตามที่สังคมต้องการ ควบคู่กับการจัดการ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
พทุธศักราช 2551 เปน็การฝึกทกัษะการวางแผนการท างาน  6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือ การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน           7. ประเมินผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
1. เพื่อใหน้ักเรียนทกุระดับชั้นมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเกิดทกัษะเรียนรู้การท างานและ
เกิดความภาคภมูิใจต่อชิ้นงานของตนเอง
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสนามสุระกุล
ระยะเวลา  ธ.ค. 64 - ก.พ. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.6 โครงการกิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ 1 1.4 3 3 1 2,3 1. เขียนโครงการน าเสนอฝุายบริหาร (เงินอื่น ๆ) ศูนย์คอม
นักเรยีนแผนการเรยีน วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์ 2. ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการ 41,600 พวิเตอร์ และ
และคอมพิวเตอร์ 3. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มเปาูหมาย ส่ือเทคโนโลยี
หลักการและเหตุผล 4. ด าเนินงานตามโครงการ
      การเรียนรู้ด้านวชิาการต่างๆ และการพฒันาความรู้ 5. ปฏบิติัการตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ความสามารถของผู้เรียนจ าเปน็ที่ผู้เรียนต้องศึกษา 6. สรุป ติดตามและประเมินผล
ทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2 นักเรียนและผู้ปกครองมีความพงึพอใจในกระบวน
การจัดกิจกรรม
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนชั้น ม. 2/4 ,3/4 จ านวน 80 คน
ครู 5 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้  มีประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ จังหวดั ภเูก็ต กาญจนบรีุ กรุงเทพฯ และปทมุธานี
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
1.4.7 งานแข่งขันทกัษะวิชาการ 1 1.4 3 1 1,2,3,4 2 1. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ 300,000 งานพฒันา
หลักการและเหตุผล 2. เสริมทกัษะใหน้ักเรียน ศักยภาพ น.ร.
      หลักสูตรแกนกลาง 2551 ได้เน้นใหน้ักเรียนใหม้ีความรู้ 3. กลุ่มสาระบนัทกึเสนอขออนุญาต และ
ด้านวชิาการ ทกัษะที่จ าเปน็ต่อการเปน็พลเมืองไทย 4. ฝึกและเตรียมความพร้อมใหก้ับนักเรียน หวัหน้ากลุ่ม
และพลเมืองโลก และเปดิโอกาสผู้เรียนได้แสดงออก 5. น านักเรียนเข้าแข่งขัน สาระฯ
ทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้าน
วชิาการ ศิลปวฒันธรรมของชาติ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
ภมูิปญัญาไทย ศิลปะ นาฏศิลปแ์ละงานอาชีพ
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ๆ 
ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเปน็แนวทางที่
จะพฒันาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 300 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สถานที่  ตามศูนย์การแข่งขันแต่ละคร้ัง
ระยะเวลา  ต.ค.64 - ก.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ งบประมาณ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน

           

Annual Action Plan 2022 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2565  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต     112

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.8 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานที่ 1 1.4 3 1 8,9 2

1.ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบใน
แต่ระดับ

611,380     งานพฒันา
หลักการและเหตุผล

ชั้นของนักเรียนแสดงความคิดเหน็และเสนอ
ความคิดใน

ศักยภาพ น.ร.
      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทศันศึกษาแหล่งเรียนร็นอกสถานที่ และ
2551 ก าหนดใหโ้รงเรียนจัดกิจกรรมการสอนทหีลากหลาย

2. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของ
นักเรียนใน

หวัหน้ากลุ่ม
ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความจ าเปน็ที่โรงเรียน แต่ละระดับ สาระฯ
ต้องมีแหล่งเรียนรู้ใหเ้พยีงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 3.ด าเนินการ
การสอนร่วมทั้งประสานความร่วมมือจากหลายฝุาย 4. สรุป และประเมินผล และติดตามผล
และความร่วมมือจากชุมชน
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.  เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ และเปดิโลกทศัน์ของนักเรียน
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆนอกหอ้งเรียน
3.เพื่อใหน้ักเรียนน าประสบการณ์จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์และแก้ปญัหา
ในชีวติประจ าวนั
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียน 100 % ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่   ตามสถานที่ที่กลุ่มสาระได้จัดขึ้น
ระยะเวลา  ต.ค.64- ก.ย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.9 โครงการค่ายคณติศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 1.4 3 1 1, 2, 5 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ 42,000 ครูทกุคนใน
หลักการและเหตุผล     และแบง่หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ
      กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เปน็กิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียน 2.  รับสมัครนักเรียนที่สนใจ คณิตศาสตร์
ได้พฒันาตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปญัหา 3.  จัดค่ายใหก้ับนักเรียน
อย่างมีระบบกฏเกณฑ์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 4. สรุป ประเมินผล และติดตามผล
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย
  และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน
  มีเจตคติที่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 140 คน
และครูจ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน 85 % ที่เข้าร่วมโครงการ
มีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และมีเจตคติที่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์
สถานที่   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.10 โครงการชุมนุมเยาวชนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 1 1.4 5 1 1.1 5 1.ขั้นเตรียมการ 8,000 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การเรียนรู้
      โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้ก าหนดกลยุทธน์โยบายและผู้เรียน   -  แจ้งใหน้ักเรียนทราบถึงสถานที่ในการไปปลูกปาุ สังคมศึกษาฯ
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชุมนุม      ชายเลน
เยาวชนอนุรักษส่ิงแวดล้อมจึงต้ังโครงการปลูกปาุชายเลน 2.ขั้นด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยราชการขึ้น   - น าสมาชิกชุมนุมไปปลูกปาุชายเลนตามสถานที่
วัตถุประสงค์     ที่ก าหนด
1.เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 3.ขั้นสรุปและประเมินผล
2.เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าเยาวชนอนุรักษ์   - รายงานการปฏบิติังาน  ประเมินความพงึพอใจ
   ส่ิงแวดล้อม     และประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 51  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทกัษะการ
                      เปน็ผู้น า มีจิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์  
สถานที่ : ปาุชายเลนในจังหวดัภเูก็ต
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.11 งานศิลปะสู่ชุมชน 1 1.4 3 1 6,8,9 5 1. ประชุมวางแผน 211,480 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมวางแผน การเรียนรู้
       ชุมชุนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพฒันาของโรงเรียน 3. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจและคัดเลือกนักเรียน ศิลปะ
ในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันแบบเกื้อกูล เพื่อใหไ้ด้    ที่มีความสามารถพเิศษทางด้านศิลปะตามความถนัด
รับการสนับสนุนจากชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4. จัดซ้ือวสัดุเพื่อฝึกซ้อม
จึงเหน็ความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ 5. ด าเนินการฝึกซ้อมและร่วมงานชุมชนต่าง ๆ
นักเรียนและน าเสนอผลงานสู่ชุมชน 6. สรุปประเมินผล
วัตถุประสงค์ : 7. รายงานผลการด าเนินงาน
 1) เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2) เพื่อใหโ้อกาสนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและสร้าง
สรรค์ผลงานสู่ชุมชน
 3) เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ
  1) มีครูผู้สอน จ านวน 11 คน 
  2) นักเรียนระดับขั้น ม.1-ม.6 จ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทกัษะความช านาญทางด้าน
ทฒันศิลป ์ดนตรี และนาฎศิลป ์และโรงเรียนมีสัมพนัธ์
ที่ดีกับชุมชน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.12 งานแนะแนวการศึกษา+อาชีพ 1 1.4 3 1 6 2,5 1.ขั้นเตรยีมการ(Plan) 12,560    โครงการ
     ปจัจุบนัการเรียนรู้และการพฒันาความสามารถนักเรียน 1.1.จัดท าและขออนุมัติโครงการ นานาชาติ
จ าเปน็ที่นักเรียนต้องศึกษาทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 1.2.แต่งต้ังคณะกรรมการท างาน งานแนะแนว
จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบตัว ซ่ึงสอดค้องกับนโยบายและจุดเน้น 1.3.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารปงีบประมาณพ.ศ. 2562 2.ขั้นด าเนินการ(Do)
โดยมุ่งเน้นจัดการเรียนที่หลากหลายที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ 2.1.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อจากสถาบนัต่างๆทั้งรัฐ
การมีงานท ารวบถึงการเรียนรู้เน้นด้วยวธิกีารActive  Learning และเอกชนรวมทั้งรุ่นพี่แนะแนวรุ่นน้อง
เน้นพฒันาทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฏบิติั เรียนรู้ทกุที่ 2.2.กิจกรรมแบบทดสอบ SDQ (แบบประเมินตนเอง)
อย่างมีความสุข 2.3.กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ(จากแหล่งเรียนรู้นอก
วัตถุประสงค์ :  จากแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน)
1.เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือ 3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check)
ข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.1นิเทศการด าเนินงาน
2.เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีการเลือกศึกษาต่อและ 3.2ตรวจสอบและเตรียมผลการด าเนินงาน
ก้าวสู่อาชีพในศตวรรษที2่1 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปาูหมาย 4.1ประเมินโครงการ
  เชิงปริมาณ  : .นักเรียนIP จ านวน 218 คน (ม.4-6/2เทอม) 4.2สรุปและรายงานผลโครงการวางแผนปรับปรุง
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ พฒันา
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้
มาใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
สถานที่ โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา: ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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