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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครแูละบคุลากรใหม้ีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21
2.1  ส่งเสรมิครแูละบคุลากรด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ
2.1.1  งานบนัทกึหลังสอนและส ารวจเวลาเรยีน 2 2.1 2 3 4 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 82,000       งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล    1.1.ประชุมชี้แจง แจ้งนโยบาย พฒันางาน กลุ่มบริหาร
       การจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนจ าเปน็ต้องบนัทกึ หวัหน้ากลุ่มสาระเพื่อวางแนวทางในการ วชิาการ
หลังสอนและส ารวจเวลาเรียน เพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการวดัผลและ ปฏบิติังาน
ประเมินผลการเรียนรู้ และ ใช้ส าหรับการปรับปรุงและพฒันา 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
แผนการจัดการ เรียนรู้ใหดี้ยิ่งขึ้น    2.1 หวัหน้ากลุ่มสาระฯทกุกลุ่มสาระรับสมุด
วัตถุประสงค์ : บนัทกึหลังสอนและสมุดส ารวจเวลาเรียนที่หอ้งวชิาการ
1. เพื่อใหค้รูได้บนัทกึหลังการสอน    2.2. ครูแต่ละกลุ่มสาระจัดท าบนัทกึการสอนและ
2. เพื่อใหค้รูส ารวจเวลาการเข้าเรียนของนักเรียน ส ารวจเวลาเรียนในหอ้งที่รับผิดชอบ
เปา้หมาย 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
  เชิงปรมิาณ :  ครูโรงเรียนสตรีภเูก็ต 180  คน    3.1 หวัหน้ากลุ่มสาระนิเทศติดตาม 
  เชิงคุณภาพ : ครูได้บนัทกึหลังการสอนและ 4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
ได้ส ารวจการเข้าเรียนของนักเรียน     4.1 ประเมินผลและรายงานกลุ่มวชิาการ
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
2.1.2 งานแนะแนว IP จัดอบรมครทูี่ปรกึษาและบคุลากร 2 2.1 6 2 4 2 1.ขั้นเตรยีมการ(Plan) 5,600        งานแนะแนว
ใหม้ีจิตวิทยาดูแลเด็กยุคศตวรรษที่ 21 1.1.จัดท าและขออนุมัติโครงการ โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.2.แต่งต้ังคณะกรรมการท างาน นานาชาติ
    จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที่ 11(2) 1.3.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน
มีนโยบายยึดนักเรียนเปน็ศูนย์กลางเพื่อใหเ้กิดการพฒันา 2.ขั้นด าเนินการ(Do)
ที่ยั่งยืนภายใต้การเปล่ียนแปลงและสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มี 2.1กิจกรรมอบรมครูและบคุลากร IPโดยนักจิตวทิยา 
คุณภาพอันก่อใหเ้กิดเรียนรู้ตลอดชีวติ ดังนั้นครูและบคุลากร เร่ืองการใช้จิตวทิยาดูแลเด็กยุคศตวรรษที่21
ทางการศึกษาถือวา่เปน็บคุคลส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ 2.2กิจกรรมอบรมครูและบคุลากร IPโดยนักจิตวทิยา 
พฒันาศิษย์ใหเ้ปน็มนุษย์ที่มีประสิทธภิาพ เร่ืองจิตวทิยาวยัรุ่น
วัตถุประสงค์ : 3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check)
1.เพื่อพฒันาครูและบคุลากรสามารถจัดการเรียนรู้เน้นกระบวน 3.1นิเทศการด าเนินงาน
การคิดใหผู้้เรียนปฏบิติัจริงและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั 3.2ตรวจสอบและเตรียมผลการด าเนินงาน
2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพที่จ าเปน็ส าหรับครูและบคุลากร 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย 4.1ประเมินโครงการ
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากรIP 24 คนและครูภาคปกติ 4.2สรุปและรายงานผลโครงการวางแผนปรับปรุง
ภาคภาษาอังกฤษ 26 คน พฒันา
  เชิงคุณภาพ : ครูและบคุลากรสามารถจัดการเรียนรู้เน้น
การะบวนการคิดใหก้ับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21ได้ปฏบิติัจริง
หรือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้
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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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบคุลากรทาง 2 2.1 2 2 4 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 104,200     กลุ่มงาน
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล (IP,IPC)     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหารงาน
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
     เพิ่มพนูความรู้ทกัษะประสบการณ์ ใหก้ับตัวบคุลากรอีกทั้ง     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
เปดิมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆสร้างความพร้อม 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
ใหแ้ก่ทั้งตัวบคุลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิใ์หแ้ก่ทมีงาน     2.1 กิจกรรมพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ ศึกษาดูงานและ
นักเรียนและหน่วยงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพฒันาครูและบคุลากร IP
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
 1. เพื่อพฒันาครูและบคุลากรใหส้ามารถน าความรู้และทกัษะ     3.1 นิเทศการด าเนินงาน
ที่ได้จากการพฒันาตนเองมาพฒันานวตกรรมการจัดการ     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย     4.1 ประเมินโครงการ
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน  50 คน     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
  เชิงคุณภาพ :  ครูและบคุลากรสามารถน าความรู้และทกัษะ
กระบวนการจัดการมาพฒันาตนเองและลงสู่นักเรียนต่อไป
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
2.1.4 งานพัฒนาครแูละบคุลากรไปราชการ 2 2.1 2 2 4 1 1.  ส ารวจความสนใจของครูในเร่ืองที่จะพฒันา 550,000 กลุ่มงาน
หลักการและเหตุผล 2.  ประชุมววางแผนด าเนินการตามโครงการ พฒันา
     การจัดการศึกษาในปจัจุบนัที่มีคุณภาพจ าเปน็อย่างยิ่งที่ 3.  แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน บคุลากร
โรงเรียนจะต้องมีการพฒันาบคุลากรเนื่องจากเปน็การเพิ่มพนู 4.  จัดท าปฏทินิงาน
ความรู้ ประสบการณ์ใหก้ับบคุลากรในทกุ ๆด้าน ซ่ึงการเพิ่มพนู 5.  พจิารณาบคุคลไประชุม ปฏบิติังาน
ความรู้ความสามารถด้านต่างๆใหบ้คุลากรของโรงเรียนได้รับ 6.  รายงานผลการปฏบิติังาน
ความรู้ที่ทนัสมัยเพิ่มขึ้นสามารถน าความรู้มาพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนและพฒันางานที่รับผิดชอบใหเ้กิดประสิทธภิาพ
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพฒันาครูใหม้ีความรู้ความสามารถทนัต่อเหตุการณ์
และเปน็ไปตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อใหค้รูน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปประชุม อบรม
 และสัมมนา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใหเ้กิดความก้าวหน้าในวชิาชีพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ข้าราชการครูและบคุลากร จ านวน 240 คน
  เชิงคุณภาพ :  ครูและบคุลากรได้รับการพฒันาและมีประ
ประสิทธภิาพในการท างานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 95
สถานที่:   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

           

Annual Action Plan 2022 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2565  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต     121

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.1.5  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครแูละ 2 2.1 2 2 4 1 1.  ส ารวจความต้องการพฒันาของบคุลากรใน 507,000 กลุ่มงาน
บคุลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียน พฒันา
หลักการและเหตุผล 2.  น าผลจากการส ารวจมาวเิคราะหแ์ละจัดล าดับ บคุลากร
     โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียน ความส าคัญในการพจิารณา
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 3.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
 2551และหลักสูตรมาตรฐานสากลได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญ 4.  ด าเนินการตามโครงการจัดอบรมบคุลากรเกี่ยว
ของครูเจ้าหน้าที่ส านักงานและบคุลากรทางการศึกษาที่เปน็ก าลัง กับการจัดการเรียนการสอน
ส าคัญ ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตลอดถึงสนับสนุน ด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงานของผู้น าระดับกลาง
การด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล จัดอบรม สัมมนา ในการพฒัางาน
วัตถุประสงค์  -  จัดอบรมบคุลากรเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. เพือ่พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร 5.  ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผล
ทางการศึกษาใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพสามารถน าความรู้ 6.  น าผลการพฒันามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ที่ได้มาพฒันาวชิาชีพ
2. เพือ่ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายผู้น าทีมุ่่งสู่การพัฒนา
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหาร
เชิงกลยุทธใ์หท้นัต่อสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงและอนาคต
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ข้าราชการครูและบคุลากร จ านวน 240 คน
  เชิงคุณภาพ :  ครูและบคุลากรได้รับการพฒันาและมีประ
ประสิทธภิาพในการท างานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 95
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
2.1.6 โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพในการปฏบิตัิราชการ 2 2.1 2 2 2 1 1. ประชุมวางแผน 204,900     งานส่งเสริม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประสิทธภิาพ
      บคุลากรเปน็เปน็ปจัจัยหลักของความส าเร็จ 3. ปฏบิติัตามแผน ในการปฏบิติั
ในการพฒันาทกุด้าน การบริหารงานโดยการจัดการ 4. ประเมินผล ราชการ
ใหค้น การบริหารงานโดยการจัดการใหค้นร่วมกันท า
งานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความ
พงึพอใจ ขวญัและก าลังใจมีอิทธพิลต่อประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังานเปน็อันมาก เพราะขวญัและก าลังใจ
เปน็สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบคุคล แสดงออกให้
เหน็ถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏบิติังาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเปน็การสร้างขวญัและก าลังใจใหแ้ก่บคุลากร
2. เพื่อเปน็การสร้างความรัก ความหว่งใยของทาง
โรงเรียนต่อบคุลาการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากรจ านวน  260  คน
  เชิงคุณภาพ : ครูและบคุลากรพฒันางานในหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพร้อยละ 80
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2564 - 30 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
2.1.7 โครงการพัฒนาครสูู่ยุคดิจิตอล 4.0 2 2.1 2,4 2 3 , 4 1, 2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 58,200       กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัด วชิาการ
  กลุ่มบริหารวชิาการจึงใหค้วามส าคัญในการจัดการ กิจกรรมวจิัยในชั้นเรียนและการปฏบิติัที่เปน็เลิศ
เน้นเทคโนโลยีและดิจิตอล รวมทั้งการวดัผลประเมินผล    1.2 ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
ในยุคศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเน้นการพฒันาใหค้รูน าเทคโน - การท างาน
โลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้อันจะ    1.3 วางแผนจัดแบง่คณะครูเข้ารับการอบรม 2 กลุ่ม
ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาคุณภาพผู้เรียนใหม้ีความรู้ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
คุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้ จึงจัดกิจกรรมการ    2.1 ด าเนินการจัดอบรมใหก้ับคณะครูกลุ่มที่ 1  
วดัผลประเมินผล การพฒันาส่ือการสอนออนไลน์ และ และกลุ่มที่ 2
การสอนในศตวรรษที่ 21 ขึ้น 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ :    3.1 นิเทศการด าเนินงาน
 1. เพื่อใหค้รูน าความรู้ ความสามารถและทกัษะที่ได้    3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
จากการพฒันาตนเองมาพฒันานวตักรรมการจัดการ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน    4.1 ประเมินโครงการ
เปา้หมาย    4.2 สรุปและรายงานผล
  เชิงปรมิาณ :  ครูจ านวน 180 คน เข้าร่วมโครงการ
พฒันาครูสู่ยุคดิจิตอล 4.0
  เชิงคุณภาพ : ครูร้อยละ 90 น าความรู้ ความสามารถ
และทกัษะที่ได้จากการพฒันาตนเองมาพฒันานวตักรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ตุลาคม - 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
2.2  ส่งเสรมิครแูละบคุลากรด้านคุณธรรมและจรยิธรรม
2.2.1 โครงการอบรมพัฒนาครทูี่ปรกึษา 2 2.2 6 2 4 1 1.ประชุมวางแผน 26,626 งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ กลุ่มบริหาร
      ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเปน็นโยบายที่ส าคัญ 3.ด าเนินกิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษา กิจการ
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.ด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ นักเรียน
ได้ก าหนดใหส้ถานศึกษาไปด าเนินการการจัดท า 5.ประเมินผลการจัดอบรม
โครงการอบรมพฒันาครูที่ปรึกษาตามระบบดูแล 6.วเิคราะหผ์ลตามโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อใหค้รูที่ปรึกษาได้ดูแลนักเรียน 7. สรุปผลตามโครงการ
วัตถุประสงค์ : 8. รายงานผลการจัดอบรม
1. เสริมสร้างใหค้รูที่ปรึกษามีความรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน
2.เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนเปน็คนดีมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ใหม้ีศักยภาพในการดูแลนักเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูที่ปรึกษา 144 คน
  เชิงคุณภาพ : ครูที่ปรึกษาน าความรู้ที่ได้ไปใช้พฒันา
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตค.64-กย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.2.2 งานวินัยและจรรยาบรรณ 2 2.2 6 2 2 1 1.  ประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา - งานวนิัยและ
หลักการและเหตุผล 2.  เสนอโครงการ จรรยาบรรณ
       ครูเป็นอาชีพทีม่ีเกียรติและมีศักด์ิศรีของสังคม  3.  ด าเนินการตามโครงการ
และเปน็แบบอย่างที่ดีของคนอื่น ดังนั้นครูจึงต้องเปน็      -  ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรมาปฏบิติัราชการ
ผู้ที่มีวนิัยและมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถถ่ายทอด          ตรงเวลา
ในเร่ืองวนิัยและจริยธรรมต่อศิษย์โดยใช้ตนเองเปน็      -  แต่งกายเหมาะสม
แบบอย่างที่ดี      -  กิริยาวาจาสุภาพ
วัตถุประสงค์ :      -  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
1. เพื่อส่งเสริมบคุลากรครูในโรงเรียนใหเ้ปน็ผู้มีวนิัยและ 4.  สรุป/รายงานผล
จริยธรรม 5.  ประเมินผล/ติดตามผล
2. เพื่อใหบ้คุลากรครูประพฤติตนใหเ้ปน็แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : ครูโรงเรียนสตรีภเูก็ตทกุคน
เชิงคุณภาพ : ครูทกุคนเปน็ผู้มีวนิัย คุณธรรม และจริยธรรม
สถานที่   โรงเรียสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3  ส่งเสรมิใหค้รแูละบคุลากรพัฒนาสื่อ นวัตกรรมรวมถึงใช้เทคโนโลยีส าหรบัการเรยีนการสอน
2.3.1 โครงการจัดหาอุปกรณส์ าหรบัการเรยีนการสอนออนไลน์ 2 2.3 3 2 6 3 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 418,994     งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล    1.1 ศึกษารายละเอียด เหตุผลและความจ าเปน็ กลุ่มบริหาร 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้    1.2 ส ารวจราคา วชิาการ
ครูมีทกัษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทอล โรงเรียน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
สตรีภเูก็ต เหน็ความส าคัญการน า นโยบาย การปฏบิติัการน า    2.1 ขออนุมัติโครงการ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัด การเรียนการสอนใหม้ีความทนัสมัย    2.2 ด าเนินการจัดซ้ือ
ยิ่งสภาวะปจัจุบนั มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
2019 มีความจ าเปน็ต้องใช้ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ    3.1 ตรวจติดตามการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทกุ ๆ เดือน
มีความทนัสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    3.2 จัดท าทะเบยีนการใช้อุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์ : 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
 1.เพื่อจัดหาแทบ็เล็ตคอมพวิเตอร์ระบบสัมผัส (IPAD)    4.1ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมอุปกรณ์จัดสรรไปยังกลุ่มสาระต่างๆ ใหพ้ร้อมใช้งานเสมอ
 2.เพื่อจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการสอนออนไลน์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :  แทบ็เล็ตคอมพวิเตอร์ระบบสัมผัส  15 เคร่ือง
และอุปกรณ์ในการสอนส าหรับการสอนออนไลน์ 3 ชุด
  เชิงคุณภาพ : ครูมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเรียนการ
 สอน และอุปกรณ์ส าหรับสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ  
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3.2 โครงการบนัทกึสื่อการสอนและจัดการสอนแบบออนไลน์ 2 2.3 4 2 6 3 1. ประชุมครูในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางใน 130,500 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล     การด าเนินงาน พวิเตอร์ และ
      ปจัจุบนั โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน ส่ือเทคโนโลยี
ที่เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาเกี่ยวข้องการกับการเรียนรู้ประกอบกับ 3. จัดท าปฏทินิงาน
สภาพปญัหาปจัจุบนัที่เกิดการระบาดของโรคที่ท าใหน้ักเรียน 4. จัดหาวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์
ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเปน็ที่จะ 5. จัดอบรมเพื่อพฒันาครูผู้เกี่ยวข้อง
ต้องจัดการเรียนการสอนโดยการบนัทกึส่ือการสอนและจัด 6. ด านินการวดัผล   ประเมินผลการเรียนเปน็ระยะ
การสอนแบบออนไลน์เพื่อใหน้ักเรียนสามารถทบทวนบทเรียน 7. ติดตามประเมินผล
ได้ทกุที่ทกุเวลา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อแก้ปญัหาใหน้ักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทกุที่
ทกุเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
2. เพื่อใหค้รูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนและมีสมรรถนะ
ในการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : มีหอ้งบนัทกึส่ือการสอนและจัดการสอน
แบบออนไลน์ จ านวน 1 หอ้ง
  เชิงคุณภาพ : มหีอ้งบนัทกึส่ือการสอนและจัดการสอน
แบบออนไลน์ ในรายวชิาวทิยาการค านวณและรายวชิา
ออกแบบเทคโนโลยี
สถานที่ หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ โรงเรียนสตรีภเูก็ต อาคาร 4 ชั้น 2
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
2.3.3 โครงการพัฒนาครใูนการใช้สื่อและนวัตกรรมใน 2 2.3 3 3 2 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ 24,200 ครูทกุคนใน
การจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์     และแบง่หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล 2.  ส ารวจความต้องการในหวัข้อที่ต้องการอบรม
      กิจกรรมพฒันาครูในการใช้ส่ือและนวตักรรมใน 3.  ติดต่อวทิยากร
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมใหค้รูได้ 3.  จัดกิจกรรมใหก้ับครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั 4.  สรุป ประเมินผล และติดตามผล
ที่เน้นใหน้ักเรียนปฏบิติักิจกรรม และค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อส่งเสริมใหค้รูมีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จ านวน 25 คน
  เชิงคุณภาพ : ครู 90 % ที่เข้าร่วมโครงการมีการ
มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา 1 ก.พ. - 31 พ.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
2.3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเรยีน 2 2.3 3 2 4 1    1. ประชุมวางแผน 3,000 งานพัฒนา
รูแ้บบ PLC (Professional Learning    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
Community)  “ชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ”    3. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC
หลักการและเหตุผล   4. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร 
 หลักสูตรเปน็ส่ิงส าคัญของการจัดการศึกษาหลักสูตร    5. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่ 
ดีต้องมีการพฒันาอยู่เสมอ เพื่อพฒันาหลักสูตรสถาน    6. ด าเนินงานตามโครงการ         
ศึกษา งานพฒันาหลักสูตรและกระบวนการสอน จึงได้    7. ประเมินโครงการ
จัดท าโครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ    8. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการขับเคล่ือนกระ
เรียนรู้ แบบ PLC   บวนการ PLC
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษา ปกีารศึกษา 2564 
2. เพื่อเสริมสร้างแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะของชุม
ชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพฒันาหลักสูตรโรงเรียน
สตรีภเูก็ต ปกีารศึกษา 2565
  เชิงปรมิาณ  : คณะกรรมการงานพฒันาหลักสูตรฯ
จ านวน 30 คน  เชิงคุณภาพ : ครูที่ร่วมโครงการร่วมกันจัดท า ปรับ
ปรุง พฒันาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภเูก็ต
ปรุง พฒันาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภเูก็ต
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  :  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
2.3.5 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครแูนะแนว 2 2.3 6 2 4 1 1. ประชุมวางแผน 19,800 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. เสนอโครงการขออนุมัติ
    งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต มีการจัดการเรียน 3. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
การสอนอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ด าเนินงานตามโครงการ
พทุธศักราช 2551 เน้นใหผู้้เรียนรู้จัก เข้าใจ และเหน็คุณค่า 5. ประเมินโครงการ
ในตนเอง และผู้อื่นมีการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อการตัดสินใจ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพฒันาศักยภาพ
ครูแนะแนวเพื่อใหค้รูแนะแนวได้พฒันาศักยภาพและ
เปดิโลกทศัน์ตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้รูปแบบการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาและมหาวทิยาลัยที่เทา่ทนัยุคทนัสมัย
วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่สร้างเครือขา่ยครูแนะแนวในการแลก
เปล่ียนเรียนรู้รูปแบบการสอนในระดับมัธยมศึกษา
และมหาวิทยาลัย
2. เพือ่สร้างเสริมให้ครูเกดิ พลังการเรียนรู้ 
(Power of Learnning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอน
ในชั้นเรียนของตนเองดีขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต  4  คน
  เชิงคุณภาพ : ครูแนะแนวสามารถน าความรู้มาพฒันาปรับปรุงเพิ่มขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสถานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา  ต.ค.64-ก.ย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.3.6 โครงการพัฒนาครขูับเคลื่อนใหม้ีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 2 2.3 2 2 4 1 1.  ส ารวจความต้องการพฒันาของบคุลากร 35,800       งานพฒันา
หลักการและเหตุผล ในโรงเรียน บคุลากร
     โครงการพฒันาครูขับเคล่ือนใหม้ีวทิยฐานะที่สูงขึ้นมุ่งเน้น 2.  น าผลจากการส ารวจมาวเิคราะหแ์ละจัดล าดับ
กิจกรรมปฏรูิปที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของภาคการ ความส าคัญในการพจิารณา
ศึกษาที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยมีกิจกรรมปฏรูิปที่ 3.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
เกี่ยวข้องกับการพฒันาวชิาชีพครู ใน 2 กิจกรรมส าคัญ 4.  ด าเนินการตามโครงการ
ซ่ึงใหค้วามส าคัญกับการใหค้รูได้พฒันาความรู้ และทกัษะ 5.  ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผล
ใหเ้กิดสมรรถนะในการปฏบิติัหน้าที่ ตลอดจนพฒันาความก้าวหน้า 6.  น าผลการพฒันามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ทางวชิาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การเล่ือนวทิยฐานะ
ของข้าราชการครูใหสู้งขึ้น
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพฒันาข้าราชการครูใหม้ีความรู้ความเข้าใจใน 
การเล่ือนใหม้ีวทิยฐานะใหสู้งขึ้น
  2.  เพื่อพฒันาข้าราชการครูใหม้ีวทิยฐานะสูงขึ้น 
เปา้หมาย
เชงิปริมาณ : ข้าราชการครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
จ านวน 140 คน
เชิงคุณภาพ  :  ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การเล่ือนใหม้ีวทิยฐานะใหสู้งขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90
สถานที่  โรงเรียสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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