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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
3.1  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการโรงเรยีนมาตรฐานสากลที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
3.1.1 งานบรหิารจัดการเรยีนการสอน SMTE  ม.ต้น 3 3.1 6 2 2 4 1.วางแผนปฏบิติังาน        55,070 โครงการ
หลักการและเหตุผล 2.ติดต่อประสานกับหน่วยงาน/สถานที่ SMTE  
      การพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์และ    /หา้งร้าน/บริษทั และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.ต้น
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ฯ 3.จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
จ าเปน็ต้องมีการสนับสนุนวสัดุส านักงานบางอย่าง ใน 4.ติดตามประเมินผล
การด าเนินการในการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนวชิา
     วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. เพื่อใหน้ักเรียนโครงการ SMTE ม.ต้น  มีอุปกรณ์ การเรียนรู้
  ตรงตามแผนการเรียนรู้ ตามสภาพที่เอื้อต่อการพฒันาศักยภาพ
   ของนักเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิาวทิยาศาสตร์
                   และคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
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
3.1.2 งานนิเทศการจัดการเรยีนรู้ 3 3.1 6 2 2 1 1. ประชุมหวัหน้ากลุ่มสาระฯเพื่อวางแนวทาง 1,800 งานนิเทศ
หลักการและเหตุผล ในการปฏบิติังานต่าง ๆ การจัดการ
     กระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เรียนรู้
สามารถใหค้ าแนะน าค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการ 2. ด าเนินการตามแผน
แก้ปญัหาการเรียนการสอนตลอดจนส่งเสริมใหค้รูช่วยเหลือ 3. สรุป ประเมินผล ติดตาม
 ซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพฒันาการ
จัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนใหน้ักเรียนได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันาและปรับปรุงบรรยากาศ
ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. เพื่อช่วยครูแก้ปญัหาในการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูจ านวน  180 คนได้รับการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงขึ้น
ครูได้พฒันาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพและยั่งยืน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.3 โครงการอบรมการนิเทศการจัดการเรยีนรู้ 3 3.1 6 2 2 1 1. ประชุมหวัหน้ากลุ่มสาระฯเพื่อวางแนวทางในการ 6,600 งานนิเทศ
ยุคดิจิทลั (ออนไลน์) ปฏบิติังานต่างๆ การจัดการ
หลักการและเหตุผล   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เรียนรู้
     กระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ 2. ด าเนินการตามแผน
สามารถใหค้ าแนะน าค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการ 3. สรุป ประเมินผล ติดตาม
แก้ปญัหาการเรียนการสอนตลอดจนส่งเสริมใหค้รูช่วยเหลือ
 ซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพฒันาการ
จัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะกรรมกรรมนิเทศจ านวน 30 คน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการ
  เชิงคุณภาพ : คุณครูทกุคนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การนิแทศและสามารถน ามาขยายผลได้
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
3.1.4 งานบรหิารส านักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 5,950 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย นอกหลักสูตร
      กลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนมีหน่วยงานภายใน 3. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
หลายหน่วยงานไม่วา่จะเปน็การติดต่องานใด ๆ ก็จะต้องติดต่อ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
กับส านักงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนทั้งส้ินจึงต้องจัดหาวสัดุ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
อุปกรณ์เพื่อใหก้ารด าเนินงานในกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
เกิดประสิทธผิลสูงสุดในการด าเนินงานและสะดวกต่อการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่ผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันางานบริหารส านักงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน
ใหม้ีประสิทธภิาพ
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักเรียน 
ครูและบคุลากรที่เกี่ยวข้อง
เปา้หมาย
 เชิงปรมิาณ  : ครู จ าวน 271 คน,นักเรียน จ านวน 2,779 คน
 เชิงคุณภาพ : การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
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
3.1.5 งานบรหิารส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 3 3.1 6 2 2 4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 431,628      งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล   1.1 ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหาร
       การบริหารงานกลุ่มบริหารวชิาการ จ าเปน็ต้องใช้   1.2 ประชุมคณะท างานงานส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ วชิาการ
วสัดุ - อุปกรณ์ต่างในการอ านวยความสะดวกใน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
การบริหารจัดการและการด าเนินงานต่างๆ   2.1 จัดท าปฏทินิการปฏบิติังานประจ าปขีอง
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ  เพื่อสนับสนุนและอ านวย        กลุ่มบริหารวชิาการ
ความสะดวกแก่นักเรียน ครู และบคุลากรทางการ   2.2 จัดท าค าส่ังปฏบิติังานต่างๆของกลุ่มบริหารวชิาการ
ศึกษา   2.3 ปฏบิติังานงานส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ
วัตถุประสงค์ :        ตามแผนปฏบิติังาน
1. เพื่อสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริหาร 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
   วชิาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพ   3.1  ติดตามงานของกลุ่มบริหารวชิาการ   
2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูนักเรียน  ครู   3.2  ประเมินผลการปฏบิติังานต่างๆ 
   และบคุลาการทางการศึกษา        กลุ่มบริหารวชิาการ
เปา้หมาย 4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
  เชิงปรมิาณ :  นักเรียน จ านวน 2,779 คน   4.1 สรุปผลและรายงานผลการปฏบิติังานของ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 180 คน        งานส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ
  เชิงคุณภาพ : การด าเนินงานของกลุ่มบริหาร
วชิาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ หอ้ง 222 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
3.1.6 งานรบันักเรยีน 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน 30,000 งาน
หลักการและเหตุผล 3.2    จัดท าก าหนดการรับสมัครนักเรียน รับนักเรียน
      ด้วยโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนแข่งขันสูงจึงจ า 2. จัดท าประกาศรับสมัครนักเรียน
เปน็ต้องมีกระบวนการรับสมัครนักเรียนอย่างโปร่งใส 3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร
และยุติธรรมใหเ้ปน็ไปตามนโยบายสพฐ. และแผน     นักเรียนใหม่
การรับนักเรียนของโรงเรียน 4. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่
วัตถุประสงค์ : 5. แต่งต้ังกรรมการก ากับการสอบ
1. เพื่อรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 6. ด าเนินการจัดสอบ
ที่มีคุณภาพเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีภเูก็ต 7. จัดท าผลการสอบและประกาศผลการสอบ
2. สถานศึกษามีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐาน 8. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนทกุประเภท
ที่ก าหนดทกุระดับและอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 9. ติดตามประเมินผล
ได้มาตรฐาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 1046 คน
  เชิงคุณภาพ : รับนักเรียนได้ตามแผนการรับนักเรียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ธนัวาคม 64 - เมษายน 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
3.1.7 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ 1 1.1 4 2 2 1 1. ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน (เงินอื่น ๆ) งาน
   (S.P.K. Pre-test) 3 1.3 2 2. จัดท าประกาศรับสมัครทดสอบ S.P.K. Pre-test 125,000 รับนักเรียน
หลักการและเหตุผล 3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
     โรงเรียนสตรีภเูก็ต เปน็โรงเรียนมัธยมศึกษา 4. ด าเนินการรับสมัคร
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธกิาร 5. แต่งต้ังกรรมการก ากับการสอบ
ซ่ึงในแต่ละปกีารศึกษาจะได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง 6. ด าเนินการจัดสอบ
และนักเรียนทั้งในจังหวดัภเูก็ตและจังหวดัใกล้เคียง 7. จัดท าผลการสอบและประกาศผลการสอบ
ได้ส่งบตุรหลานเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีภเูก็ต 8. ติดตามประเมินผล
     ดังนั้น งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวชิาการจึงได้จัดท า
โครงการทดสอบความสามารถทางวชิาการ (S.P.K. 
Pre-test) เพื่อเปน็การทดสอบความรู้ ความสามารถ
ของนักเรียนใน 5 รายวชิา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 700 คน มีความพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น           
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6
ร้อยละ 70 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ  ที่สูงขึ้น 
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม - ธนัวาคม 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.8 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระภาไทย 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมวางแผนการท างาน 5,200 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. ตรวจสอบความต้องการส่ือ/อุปกรณ์ส าหรับการ การเรียนรู้
      ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย จัดการเรียนการสอน ภาษาไทย
ครูผู้สอนมีความจ าเปน็ที่จะต้องใช้วสัดุอุปกรณ์ 3. ด าเนินการบริหารจัดการ
ในการผลิตส่ือและนวตักรรมที่หลากหลาย
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน และเปน็การเพิ่ม
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหก้ารบริการจัดการด าเนินงานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
2.  เพื่อเปน็การวางแผนด าเนินการเพิ่ม
    ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 2,779 มีส่ือและอุปกรณ์
ในการเรียนที่มีประสิทธภิาพ
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ที่สูงขึ้น
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 64 -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
3.1.9  งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ 3 3.1 3 3 2 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯเพื่อวางแนวทางในการ 20,000 ครูทกุคนใน
คณติศาสตร์ ปฏบิติังานต่าง ๆ กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน คณิตศาสตร์
      ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   - จัดอัตราก าลังครู
ครูผู้สอนมีความจ าเปน็ที่จะต้องใช้วสัดุอุปกรณ์   - จัดท าแผนปฏบิติังานของกลุ่มสาระฯ
ในการผลิตส่ือและนวตักรรมที่หลากหลาย   - ท าโครงการสอน , ท าแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน และเปน็การเพิ่ม 2.จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอน
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 3.ด าเนินการตามแผน
วัตถุประสงค์ : 4. สรุป ประเมินผล ติดตามผล
1. เพื่อใหก้ารบริการจัดการด าเนินงานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
2.  เพื่อเปน็การวางแผนด าเนินการเพิ่ม
    ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 2,779 มีส่ือและอุปกรณ์
ในการเรียนที่มีประสิทธภิาพ
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ที่สูงขึ้น
สถานที่ หอ้ง 521
ระยะเวลา   ตุลาคม 64 -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
3.1.10  งานบรหิารจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ 3 3.1 6 2 2 3 4 5 4 1. ประชุมครูในกลุ่มเพื่อวางแนวทาง 158,460 กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล ในการปฏบิติังาน วทิยาศาสตร์
       การจัดการเรียนการสอนต้องมีเคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์     -  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน – โครงการ และเทคโนฯ
เพื่อใหม้ีประสิทธภิาพสูงสุด กลุ่มสาระฯ จึงจ าเปน็     -  จัดอัตราก าลัง
ต้องมีการจัดซ้ือเพื่อใหเ้พยีงพอและมีการซ่อมแซม     -  จัดท าปฏทินิงาน
ในส่วนที่เสียหายใหก้ลับมาใช้งานได้และใหน้ักเรียน     -  จัดท า โครงการสอน และแผนการสอน
ร่วมกิจกรรม ท าการทดลองทางวทิยาศาสตร์ได้ 2. จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :     -  ส ารวจวสัดุ/อุปกรณ์
1. เพื่อด าเนินงานระบบบริหารการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ     -  จัดพมิพเ์สนอจัดซ้ือ
2. เพื่อจัดหาวสัดุ/อุปกรณ์ใหเ้พยีงพอในการจัดการเรียนการสอน     -  จัดจ้างการซ่อมแซม
เปา้หมาย 3. พฒันาบคุลากรจัดส่งเข้ารับการอบรมตามโอกาส
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนม.1-ม.6 จ านวน 2,779 คนและครู 30 คน 4. การแข่งขันกิจกรรมวทิยาศาสตร์
  เชิงคุณภาพ : การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ 5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
สถานที่ อาคาร 6 โรงเรียนสตรีภเูก็ต 6. ประเมินและรายงานผล
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
3.1.11 งานบรหิารการเรยีนการสอนกลุ่มสังคมศึกษาฯ 3 3.1 6 2 2 1 1.ประชุมครูชี้แจงเร่ืองจัดการเรียนการสอนให้ 13,080 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล  สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา การเรียนรู้
      พ.ร.บ. การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สังคมศึกษาฯ
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง  2.จัดท าแผนปฏบิติัการ นิเทศการสอน จัดซ้ือจัดจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงพฒันาด้านการเรียน   วสัดุ ครุภณัฑ์
การสอนใหม้ีคุณภาพ เน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 3.จัดท าสารสนเทศกลุ่มสาระ
มุ่งส่ังสอนนักเรียนใหม้ีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น 4.จัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนา วทิยากร
วัตถุประสงค์ 5.จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวชิาการ
1. เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับหลักสูตร 6.สรุปและประเมินผล
   แกนกลางสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้แสดงศักยภาพเต็มที่
เปา้หมาย
   เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 2,779 คน
   เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการเรียน
                     อย่างเต็มที่
สถานที่ : หอ้งพกัครู 411 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
3.1.12 งานการบรหิารการจัดการเรยีนการสอนศิลปะ 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมวางแผน 26,050 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคระกรรมการประชุมวางแผน การเรียนรู้
       การจัดการเรียนการสอนศิลปะใหเ้กิดประสิทธภิาพ 3. จัดท าปฏทินิปฏบิติังาน ศิลปะ
ครูผู้สอนจ าเปน็ต้องใช้วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาส่ือ 4. จัดอัตราก าลัง
การเรียนการสอนและนวตักรรมที่หลากหลายและ 5. จัดท าคู่มือปฏบิติังาน
ทนัสมัย เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักสูตรและเปน็การเพิ่ม 6. จัดท าแผนการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 7. ส ารวจวสัดุ  ครุภณัฑ์ และร่วมกับฝุายพสัดุ
วัตถุประสงค์ : 8. รายงานผลการด าเนินงาน
 1) เพื่อพฒันาระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ใหม้ีประสิทธภิาพ
 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ 
  1) นักเรียนระดับชั้น ม.1- 6 มีส่ืออุปกรณ์การเรียน
  2) ครูมีจ านวน 11 คน มีส่ือวสัดุ-อุปกรณ์ในการสอน
  เชิงคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ
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
3.1.14 งานบรหิารจัดการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ 3 3.1 6 2 3 4 1. ประชุมครูในกลุ่มเพื่อร่วมก าหนด 50,578 ภาษาต่าง
หลักการและเหตุผล : แนวทางในการปฏบิติังาน ประเทศ
    การพฒันาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธภิาพ 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน
ต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพครูผู้สอนนั้น ควรต้องได้รับ 3. จัดอัตราก าลังครู
การสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์ที่มีความทนัสมัยใหเ้กิดความคล่องตัว 4. จัดท าโครงการสอนและแผนการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนทกุสาระภาษาได้อย่างหลากหลาย 5. จัดหา จัดซ้ือ และผลิตส่ือและอุปกรณ์
เพื่อตอบสนองกลยุทธน์โยบายและจุดเน้นของโรงเรียนและ ที่จ าเปน็ใช้ประกอบการสอน
แผนการการศึกษาแหง่ชาติใหเ้ปน็ไปตามหลักสูตรแกนกลางและ 6. ด าเนินการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. จัดสอนแทน
วัตถุประสงค์ : 8. พฒันาบคุลากร
1. เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 9. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามการปฏรูิปการศึกษาระบบใหม่
2. เพื่อสนับสนุนใหบ้คุลากรได้สร้างสรรค์ผลงาน
ตามศักยภาพและก้าวทนัเทคโนโลยีสมัยใหม่
เปา้หมาย : 
เชิงปริมาณ  นักเรียนม.1 - ม.6 จ านวน 2,779 คน
บคุลากรครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 42 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ครูได้พฒันาศักยภาพใหเ้กิดความก้าวหน้าด้านวชิาชีพ
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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      145

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.15 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 3 3.1 1,6 2 3 1    1. ประชุมวางแผน 1,700 งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
   สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ     3. ประสานงานและด าเนินการวเิคราะห์

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิารที่มีความมุ่งมั่นต่อ     4. จัดท าหลักสูตรใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐานสากลตามตัว
การพฒันาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาในการยกระดับโรงเรียน ชี้วดั
ที่มีการแข่งขันสูงมีความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ     5.  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแลกเปล่ียนความ
มาตรฐานสากล  งานพฒันาหลักสูตรฯ โรงเรียนสตรีภเูก็ต คิดเหน็ และท าสรุปรายงาน
จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความโดด
ยิ่งขึ้นและเปน็ไปตามความต้องการของผู้เรียนชุมชน และทอ้งถิ่น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภเูก็ตใหส้อดคล้อง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศัก- 
ราช 2551 ใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐานสากลสู่ประชาคม
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิต์ามตัวชี้วดัที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : โรงเรียนมีหลักสูตรเทยีบเคียงมาตร-
ฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียนทกุระดับชั้น
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรเทยีบเคียงมาตรฐานสากลสู่ประชาคม
สถานที่    โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.64.- ก.ย.65

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.16 โครงการวิพากษ์หลักสูตรโรงเรยีนสตรภีเูก็ต 3 3.1 1,6 2 3 1    1. ประชุมวางแผน 9,700 งานพัฒนา
ปกีารศึกษา 2564    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
หลักการและเหตุผล     3. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
   สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ     4. ด าเนินงานตามโครงการวพิากษห์ลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิารที่มีความมุ่งมั่นต่อ     5. ประเมินโครงการ
การพฒันาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาในการยกระดับโรงเรียน     6. จัดท าสรุปรายงานโครงการ
ที่มีการแข่งขันสูงมีความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานสากล  งานพฒันาหลักสูตรฯ โรงเรียนสตรีภเูก็ต

จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความโดด
ยิ่งขึ้นและเปน็ไปตามความต้องการของผู้เรียนชุมชน และทอ้งถิ่น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อวพิากษห์ลักสูตรสถานศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
โรงเรียนมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และทอ้งถิ่น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ผู้ทรงคุณวฒิุ คณะกรรมการงานพฒันา
หลักสูตรฯ ครูและนักเรียน จ านวน 61 คน
  เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันวพิากษห์ลักสูตร
โรงเรียนสตรีภเูก็ต ปกีารศึกษา 2564
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ตและรูปแบบออนลน์
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
3.1.17  งานบรหิารจัดการงานแนะแนว 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมครูแนะแนว  เพื่อชี้แจงนโยบายข่าวสาร 15,650 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล     ความเคล่ือนไหวของโรงเรียน  สรุปความก้าวหน้า
     งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต จัดท าโครงสร้าง     ปญัหาและอุปสรรค  ตลอดจนแลกเปล่ียนความ
งานอย่างเปน็ระบบ เพื่อใหส้อดคล้องต่อการบริหาร      คิดเหน็ระหวา่งผู้ร่วมงาน
จัดการของสถานศึกษา ใหค้รอบคลุมทั้ง 5 บริการ คือ 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน   ประชุมชี้แจง
งานศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียน งานสารสนเทศ       และแบง่งานรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ
งานใหค้ าปรึกษา  งานจัดวางตัวบคุคล   และงาน  3. ก าหนดเปาูหมายการปฏบิติังานแนะแนว
ติดตามผล  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งด้าน 4. จัดท าแผนปฏบิติังาน / โครงการ  ใหส้อด
การศึกษา ด้านอาชีพ และการพฒันาตนเอง อีกทั้งยัง     คล้องกับเปาูหมายการปฏบิติังานแนะแนว
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใหน้ักเรียนน าไปปรับ 5. จัดท าปฏทินิปฏบิติังาน  ใหส้อดคล้องกับ
ใช้ในชีวติ     ปฏทินิปฏบิติังานของฝุายวชิาการ
วัตถุประสงค์ 6. จัดหาวสัดุ  ครุภณัฑ์  และควบคุมการใช้เงิน
1. เพื่อช่วยในการจัดข้อมูล  งานกิจกรรม  7.  จัดท าคู่มือปฏบิติังานแนะแนว
และบริการทั้งทางด้านการศึกษา  อาชีพและสังคม 8. จัดท าระเบยีนสะสมของนักเรียนทกุระดับ
ของผู้เรียน  ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเปน็ระบบ 9. จัดหาและจัดท าเคร่ืองมือที่จะใช้ในการ
มีความคล่องตัวและทนัต่อการใช้งาน     รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียน 10. ประชาสัมพนัธแ์ละชี้แจงเกี่ยวกับการให้
เปน็รายบคุคลด้วยวธิกีารต่างๆโดยบนัทกึลงใน     บริการแนะแนวแก่นักเรียน
ระเบยีนสะสมท าใหช้่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 11.บริการข้อมูลแก่ครูผู้ปกครองและบคุลากรที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธภิาพนักเรียนเข้าใจและรู้จักตนเองดีขึ้น 12. จัดกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ / สัปดาห์

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3. เพื่อรวบรวมและเสนอข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ 13. จัดปาูยนิเทศด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
ส่วนตัวและสังคม 14. จัดหาส่ือต่างๆ และใหบ้ริการแก่นักเรียน
4. เพื่อใหค้ าปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปญัหาด้านต่างๆ 15. ท าเอกสารเผยแพร่ใหข้้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ
5. เพื่อจัดนักเรียนเข้าค่าย   เข้าแผนการเรียน และ 16. จัดหอ้งสมุดศูนย์สารสนเทศ
ศึกษาต่อสถาบนัการศึกษาต่างๆ ใหน้ักเรียนได้มีรายได้ 17. จัดใหส้ถาบนัการศึกษาต่างๆแนะแนว
ระหวา่งเรียน ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านทนุ       ศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
การศึกษาและด้านกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 18. จัดรายการนักเรียนรุ่นพี่แนะแนวนักเรียนรุ่นน้อง
6. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้เรียนซ่ึงเปน็ประโยชน์ 19. นักเรียนท าแบบส ารวจและแบบทดสอบต่างๆ
ในการช่วยเหลือผู้เรียน  ใหส้ามารถแก้ปญัหาได้ 20. ใหค้ าปรึกษาแก่นักเรียนเปน็รายบคุคลและรายกลุ่ม
และน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน 21. จัดใหม้ีการศึกษานักเรียนเปน็รายกรณี
แนะแนว  และงานต่างๆของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง     ในบางราย  และน าส่งผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่จ าเปน็

22. จัดวางตัวนักเรียนเข้าค่าย
เปา้หมาย 23. จัดวางตัวนักเรียนด้านการศึกษา
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน   2,779  คน 24. จัดวางตัวนักเรียนด้านการท างาน หารายได้ระหวา่งเรียน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับประโยชน์ 25. จัดวางตัวนักเรียนด้านทนุการศึกษา
                จากงานแนะแนวและสามารถน า 26. จัดวางตัวนักเรียนด้านกองทนุใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา
                    ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 27. รวบรวมและเก็บข้อมูลนักเรียนที่จบ

    หลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปกีารศึกษา 2564
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต 28. รายงานจัดข้อมูลการติดตามผลนักเรียนที่จบ
ระยะเวลา  ต.ค.64 - ก.ย.65     ม.3 และ ม.6 ป ี2564 แก่หน่วยงานต่างๆ

29. ติดตามนักเรียนที่มีปญัหาด้านการเรียน การเลือกวชิาเรียน
30. สรุปและประเมินผล

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.18 งานบรกิารอัดส าเนาเอกสารทกุอย่าง 3 3.1 6 4 2 2 1. ส ารวจข้อมูลเพื่อใหท้ราบปริมาณความ 742,255 งานเอกสาร
หลักการและเหตุผล ต้องการวสัดุแต่ละประเภททใช้ตลอดป ี การพมิพ์
การจัดการเรียนการสอนถือเปน็ส่ิงส าคัญดังนั้นงานบริการ 2. ต้ังงบประมาณจัดซ้ือวสัด/ครุภณัฑ์
อัดส าเนาเอกสารถือเปน็การสร้างเคร่ืองมือและส่ือประกอบการ 3.จัดซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ์ตามขั้นตอน
จัดการเรียนการสอนรวมทั้งจัดท าข้อสอบต่างๆของโรงเรียน 4. วางอัตราก าลังคนและด าเนินการผลิต
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับ"คณะครูและนักเรียนเพื่อส่งเสริม 5. รายงานผลการปฏบิติังาน
และพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการึกษา"
วัตถุประสงค์ :
1.ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียน
รู้ที่หลากหลาย
2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เปา้หมาย  เชิงปรมิาณ  :บริการอัดส าเนาใหค้รู 249 คน
                  และนักเรียนจ านวน 2,779 คน
และนักเรียนจ านวน 2,779 คน  เชิงคุณภาพ :ส าเนาเอกสารครบถ้วนตามจ านวนถูกต้องตามความ
ต้องการของครูผู้ขอให้อัดส าเนา

ความต้องการของครูผู้ขอใหอ้ัดส าเนา
สถานที่ หอ้งเอกสารการพมิพโ์รงเรียนสตรีภเูก็ต
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
3.1.19 งานซ่อมแซมวัสดุครภุณัฑ์ 3 3.1 6 2 2 4 1. ส ารวจความผิดปกติช ารุด เสียหาย 40,000       งานเอกสาร
หลักการและเหตุผล 2. ตรวจเช็คสภาพโดยช่าง ตามระยะเวลา การพมิพ์
      เคร่ืองอัดส าเนา copy print และ เคร่ือง printer 3. ต้ังงบประมาณค่าซ่อมบ ารุง
ความไวสูง เปน็อุปกรณ์ส าคัญและจ าเปน็อย่างยิ่ง 4. จัดจ้างซ่อมวสัดุครุภณัฑ์ตามสภาพความเสียหาย
ในการผลิตเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารอื่นๆ 5.ประเมินผล
ของโรงเรียนจะต้อง ได้รับการบ ารุงรักษาใหม้ีสภาพใช้งานได้เสมอ 6.รายงานผลการปฏบิติังาน
วัตถุประสงค์ :
1. ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียน
รู้ที่หลากหลาย2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :  ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง copy print
จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองprinter ความไวสูง จ านวน 1 เคร่ือง
  เชิงคุณภาพ : เคร่ืองcopy print และเคร่ืองprinter
มีสภาพ ใช้งานได้
สถานที่ หอ้งเอกสารการพมิพ์
ระยะเวลา 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.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
3.1.20 งาน จัดตารางสอน 3 3.1 6 2 2 4 1 . ใหห้วัหน้ากลุ่มสาระจัดอัตราก าลัง 5,000 งานตารางสอน
หลักการและเหตุผล 2. ตรวจสอบอัตราก าลังกับหลักสูตรโรงเรียน
       การจัดท าตารางสอน เปน็งานหลักของงานจัดการเรียน 3. จัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางการใช้หอ้ง
การสอนเพื่อจัดท าและการจัดเก็บรายวชิาที่เปดิสอนประจ า 4. จัดพมิพต์ารางสอนแจกครูและนักเรียน
ภาคเรียนข้อมูลที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนการสอน 5. จัดท ารูปเล่มตารางสอน ตารางเรียน 
และเกี่ยวข้องกับภาระงานสอน ของครูผู้สอน และบนัทกึข้อมูล    และตารางการใช้หอ้งเรียน
ตารางสอน เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล ใหเ้กิดความถูกต้อง 
มีความสะดวกในการใช้งาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้
มาท าการประมวลผลและออกรายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อจัดตารางสอน  ตารางเรียน
     และตารางการใช้หอ้งเรียน ส าหรับการเรียนการสอน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูจ านวน 260 คน และนักเรียน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูใช้ตารางสอนจัดการเรียนการสอนได้
                        อย่างมปรีะสิทธภิาพ
                     2. นักเรียนได้เรียนจากตารางเรียนที่ก าหนด
                      ใหจ้นเกิดการเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
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
3.1.21 งานบคุลากร (ค่าจ้างทั่วไป ครแูละบคุลากร IP, IPC) 3 3.1 2 2 4 1 1.ขั้นวางแผน (Plan) 18,526,125   งานบคุลากร
หลักการและเหตุผล    1.1 ส ารวจอัตราก าลัง โครงการ
      ทรัพยากรบคุคลถือเปน็หวัใจส าคัญของการพฒันา    1.2 วางแผนการปฏบิติังาน ก าหนดคุณสมบติั นานาชาติ
องค์กรเพราะปจัจัยด้านบคุลากรเปน็ปจัจัยที่ส าคัญ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ในการชี้ขาดความส าเร็จในการท างานทกุองค์กร ดัง 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
นั้นการพฒันาบคุลากร จึงเปน็กลไกส าคัญที่จะเข้า    2.1 ประกาศรับสมัครงานผ่านส่ือต่าง ๆ
ไปขับเคล่ือนการด าเนินงานภายในองค์กร    2.2 คัดสรรบคุลากร
วัตถุประสงค์ :    2.3 แจ้งผลการคัดสรรบคุลากร
1. เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ครูประจ าชั้น ครูชาวต่าง-    2.4 บนัทกึรายงานผลการคัดสรรบคุลากรและ
ประเทศและครูชาวไทยสอนในรายวชิาต่างๆ บนัทกึการจ้างบคุลากร
2. เพื่อพฒันาสมรรถนะบคุลากรโครงการนานาชาติ    2.5 ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่และมอบหมายงาน
เปา้หมาย    2.6 ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากรในโครงการนานา    2.7 การเดินทางไปราชการ
ชาติ จ านวน 50 คน 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
 เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติสามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่    3.1 นิเทศการสอน / อบรมพฒันาบคุลากร
 ครูประจ าชั้น ครูชาวต่างประเทศและครูชาวไทยสอนในรายวชิา    3.2 ประเมินผลการปฏบิติังาน
ต่างๆ และครูและบคุลากรทางการศึกษาของโครงการนานาชาติ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เสริมสร้างขวญัก าลังใจ ปฏบิติังานพฒันาสมรรถนะบคุลากร    4.1 สรุปรายงานผลการปฏบิติังาน
ประชุม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาดูงานถ่ายทอด
ประสบการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้แก่บคุลากรและเครือข่าย
สถานที่ โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา: ตุลาคม 2564 - กนัยายน 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
3.1.22 งานส านักงานโครงการนานาชาติ 3 3.1 6 2 2 4 1.ขั้นวางแผน (Plan) 246,432      กลุ่มงาน
หลักการและเหตุผล    1.1 ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ บริหารงานทั่วไป

      ด าเนินการจัดหาวสัดุครุภณัฑ์คุณภาพที่เอื้อต่อการ    1.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ
เรียนรู้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับนักเรียน ครูและ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
บคุลากรโครงการนานาชาติใหไ้ด้รับการจัดการด้านการ    2.1 จัดซ้ือวสัดุตามระเบยีบพสัดุ
ศึกษาที่มีประสิทธภิาพ รวดเร็วและประหยัดเวลา    2.2 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อใหบ้ริหารจัดการการศึกษาใหบ้รรลุเปาูหมาย   3.1 ตรวจสอบวสัดุที่จัดซ้ือตามรายการข้อเสนอ
ตามที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิติัการ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
2. เพื่อบริหารจัดการใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์โรงเรียน   4.1 ติดตามและรายงานผล
มาตรฐานสากล
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากร จ านวน   50 คน
 นักเรียนIP จ านวน 237 คนนักเรียน IPC 
จ านวน 38 คน
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติบริหารจัดการ
การศึกษาใหบ้รรลุเปาูหมายตามที่ก าหนดไวใ้นแผน
ปฏบิติัการและเปน็ไปตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
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
3.1.23 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะ 3 3.1 3 2 2 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 290,000      กลุ่มงาน
ศตวรรษที่  21 (IP,IPC)     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหารงาน
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
      การพฒันาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อพฒันาเข้าสู่โรงเรียน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
มาตรฐานสากล และ Education Hub เข้าสู่ประชาคมอาเซียน     2.1 กิจกรรมพฒันาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทกัษะ
รวมทั้งวสัิยทศัน์ของโครงการฯ“โครงการนานาชาติ (IP) ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็ผู้น าด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
กระบวนการพฒันาบนพื้นฐานของความเปน็เลิศ”     2.1 กิจกรรมพฒันาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทกัษะ
วัตถุประสงค์ ศตวรรษที่ 21
1. เพื่อพฒันาหลักสูตรโครงการนานาชาติใหม้ีความทนัสมัยสนอง 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
ตอบความต้องการของผู้เรียนชุมชนและส่งเสริมใหผู้้เรียนมี     4.1 ประเมินโครงการ
ทกัษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศวรรษที่ 21     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : หลักสูตร Cambridge และหลักสูตรโครงการ IP
จ านวน 1 ปกีารศึกษา
 เชิงคุณภาพ : หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอนของ
โครงการนานาชาติ IP ได้ปรับปรุงและพฒันาใหม้ีความทนัสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถิ่น
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
3.1.24 โครงการหลักสูตร Money tree 3 3.1 3 1 1 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 300,000 กลุ่มงาน
หลักการและเหตุผล 1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหารงาน
    จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธกิาร 1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
ปงีบประมาณ 2564 ที่ใหค้วามส าคัญกับคุณภาพ 1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
และประสิทธภิาพในทกุมิติ โครงการนานาชาติ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
โรงเรียนสตรีภเูก็ต จึงจัดท าโครงการ Money Tree 2.1 พฒันาหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างทกัษะศตวรรษที่ 21
เพื่อเสริมสร้างนักเรียนใหม้ีทกัษะศตวรรษที่ 21 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
และน าความรู้ทกัษะไปใช้ในการด ารงชีวติ    3.1 นิเทศการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ :    3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
1.เพื่อเสริมสร้างหลักสูตรโครงการนานาชาติใหม้ีความ 4. ขั้นสรปุผล รายงานผลการด าเนิน
ทนัสมัยและสามารถเทยีบเคียงมาตรฐานสากลพร้อม งานและปรบัปรงุ (Act)
ทั้งสามารถพฒันานักเรียนใหม้ีศักยภาพเปน็พลโลก 4.1 ประเมินโครงการ
เปา้หมาย 4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
  เชิงปรมิาณ  :หลักสูตร Money Tree
จ านวน  1 ปกีารศึกษา
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนในโครงการนานาชาติ
โรงเรียนสตรีภเูก็ต มีทกัษะความรู้ทางด้านการเงิน
สถานที่ : โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : 16 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
3.1.25 งานบรหิารส านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมครู/บคุลากรกลุ่มงานการเงินและบญัชี 57,170       งานบริหาร
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจวสัดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน ส านักงาน      การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเปน็
อิสระ    ปงีบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารในการบริหารใหม้ีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่ม
บริหาร 3. ขออนุมัติงาน งบประมาณ
งบประมาณ เล็งเหน็ความส าคัญจึงได้จัดท างานส านักงาน 4. ด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
กลุ่มงานการเงินและบญัชีขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ     ตามรายการวสัดุ-ครุภณัฑ์
เพิ่มประสิทธภิาพการท างานภายในกลุ่มงานการเงินและบญัชี 5. ตรวจสอบก ากับติดตาม การเบกิจ่าย
วัตถุประสงค์ : 6. ประเมินผลและรายงาน
1. เพื่อจัดซ้ือวสัดุ-ครุภณัฑ์ และเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน
    ของกลุ่มงานการเงินและบญัชี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :  วสัดุ-อุปกรณ์พร้อมใช้คิดเปน็ร้อยละ 95
  เชิงคุณภาพ : กลุ่มงานการเงินและบญัชีมีระบบบริหารงาน
                    ที่คล่องตัว
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.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
3.1.26 งานบรหิารการเงนิและบญัชี 3 3.1 1 2 2 1 1. ประชุมชี้แจงผลการวเิคราะห ์การประเมิน 19,995,170   งานการเงิน
หลักการและเหตุผล ที่ผ่านมา และบญัชี
         การได้รับจัดสรรงบประมาณรายหวัจากรัฐบาล 2. ด าเนินการเบกิจ่ายเงินตามระเบยีบของ
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษามีจ านวนจ ากัด  ไม่เพยีงพอ  กระทรวงการคลัง
ต่อการจัดการศึกษาใหไ้ด้คุณภาพตามมาตรฐาน ร.ร. 3. ตรวจสอบก ากับติดตามการเบกิจ่าย
มาตรฐานสากลได้  จึงต้องมีการระดมทรัพยากรจาก    ของหน่วยงานต่าง ๆ
ผู้ปกครองเพิ่มเติม  ซ่ึงการเบกิจ่ายจะอยู่ภายใต้  4. ประเมินผลและรายงาน
ระเบยีบของกระทรวงการคลัง  การด าเนินการอย่าง
เปน็ปจัจุบนั  ถูกต้อง  โปร่งใส  พร้อมรับการตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา  
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหก้ารรับจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบ
    ประมาณเปน็ไปด้วยความถูกต้องเปน็ปจัจุบนั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูและบคุลากร  242 คน
 นักเรียน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : การรับจ่ายเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล
สถานที่  หอ้งการเงินโรงเรียนสตรีภเูก็ต
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
3.1.27 งานบรกิารวัสดุสิ้นเปลืองส าหรบัหน่วยงาน 3 3.1 6 2 2 4 1.ส ารวจความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 750,000      งานพสัดุ
หลักการและเหตุผล 2.หน่วยงานแจ้งรายการความต้องการที่ต้องใช้งานแก่พสัดุ
    ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการ 3.พสัดุด าเนินการขอใบเสนอราคาจากร้านค้า
ท างานต่างๆมีการน าคอมพวิเตอร์เพื่อช่วยในการท างานให้ 4.พสัดุด าเนินการตัดงบตามใบเสนอราคา/ผ่านแผนฯ
สะดวกรวดเร็ว นอกจากหมึกพมิพค์อมฯและอีกอย่างที่ขาด 5.พสัดุจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง,ส่ังของตามใบ
ไม่ได้คือวสัดุส านักงานหรือวสัดุส้ินเปลืองต่างๆเพื่อใช้ใน เสนอราคา
ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนตลอดจนการจัดท าเอกสาร 6.พสัดุจัดท าหลักฐานการตรวจรับพสัดุ
ต่างๆของโรงเรียนจึงมีความจ าเปน็ต้องจัดหาหมึกพมิพ์ 7.พสัดุลงบญัชีคุมวสัดุ
คอมฯและวสัดุส้ินเปลืองใหเ้พยีงพอต่อการใช้งาน 8.ส่งเอกสารเบกิจ่ายกับฝุายการเงิน
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อใหส้ถานศึกษามีการบริหารและจัดการ และพฒันา
การเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์คุ้มค่า
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : จัดซ้ือหมึกพมิพค์อมฯและวสัดุส้ินเปลือง
ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายใน รวม64 หน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : ทกุหน่วยงานมีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
อย่างเพยีงพอต่อความต้องการ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา   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
3.1.28 งานบรหิารกลุ่มงานพัสดุและสินทรพัย์ 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมชี้แจงการวเิคราะหผ์ลการประเมินที่ผ่านมา 34,000       พสัดุ
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจความต้องการจัดซ้ือวสัดุ-ครุภณัฑ์
   เพื่อใหก้ารปฏบิติังานพสัดุของโรงเรียนเปน็ไปตาม 3. ด าเนินการขอใบเสนอราคาเพื่อจัดท าบนัทกึขอซ้ือ-ขอจ้าง
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมตัดงบประมาณฝุานแผนงาน
ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 4. จัดท ารายงานขอซ้ือ-ขอจ้างตาม พรบ.การจัดซ้ือ-จัดจ้าง/
บริหารภาครัฐ รวมถึงกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ตามใบเสนอราคา
เกิดประสิทธภิาพและถูกต้องตามกระบวนการ 5. จัดท าหลักฐานการตรวจรับวสัดุ-ครุภณัฑ์ พร้อมลงบญัชี
วัตถุประสงค์ : คุมวสัดุและออกรหสัคุมครุภณัฑ์ในระบบงานพสัดุ
1.เพื่อใหส้ถานศึกษาจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 6.ส่งเอกสารเบกิจ่ายกับฝุายการเงิน
ไวค้รบถ้วนคลอบคลุมการใช้งานและเกิดประโยชนคุ้มค่า
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : งานพสัดุมีวสัดุ-ครุภณัฑ์ไวใ้ช้ในการปฏบิติั
ร้อยละ 90
  เชิงคุณภาพ : งานพสัดุมีความพร้อมในการปฏบิติังาน
และเกิดประสิทธภิาพ
สถานที่ หอ้งพสัดุ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา   ม.ค. - มี.ค. , เม.ย.-มิ.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
3.1.29 งานติดตามและจัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าปี 3 3.1 6 2 1,2 4 1. การจัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าปี 34,820       ระบบ
หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมฝุายบริหารก าหนดนโยบายโรงเรียน ยุทธศาสตร์
     ตาม พรบ.การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 1.2 ประมาณการงบประมาณของโรงเรียน กลุ่มนโยบายฯ
(ฉบบัที2่) พ.ศ.2545และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 1.3 จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
 การบริหารการจัดการศึกษา  หมวด 6 มาตรฐานและ       ประกอบการท าแผนปฏบิติัการ
การประกันคุณภาพการศึกษาใหม้ีระบบประกันคุณภาพ 1.4 ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏบิติัการ
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดับ       ประจ าปงีบประมาณ
เพื่อใหม้ีการด าเนินงานที่เปน็ระบบ บรรลุเปาูหมายตามที่ก าหนด 1.5 หวัหน้างาน/กลุ่มสาระ/ฝุาย  ประชุม
และเกิดประสิทธผิลในการปฏบิติังานในแต่ละหน่วยงาน       คณะท างาน ก าหนดปญัหา แนวทางพฒันา
ภายในโรงเรียน       ร่วมกันเขียนแผนปฏบิติังาน
กิจกรรม 1 การจัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าปี 1.6 ระบบยุทธศาสตร์หลอมแผนจัดพมิพโ์รเนียว
วัตถุประสงค์ :       และจัดท ารูปเล่ม
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีแผนปฏบิติัการที่สอดคล้องกับ 1.7 ส่งแผนปฏบิติัการ/โครงการ/ปฏทินิ
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการขับเคล่ือน       ปฏบิติังานและรายการวสัดุ – ครุภณัฑ์ให้
สถานศึกษาสู่เปาูหมายตามวสัิยทศัน์และมาตรฐานการศึกษา       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม ขึ้นเวบ็ไซด์
ของสถานศึกษา        โรงเรียน
เปา้หมาย 1.8  สรุป  ประเมินผล
  เชิงปรมิาณ :  แผนปฎบิติัการประจ าป ี1 ชุด
  เชิงคุณภาพ : มีการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ
สถานที่ หอ้งแผนงาน โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ก.ค. - 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
กิจกรรม 2  การติดตามการปฏบิตัิงานตามโครงการใน 2. การติดตามการปฏบิตัิงานตามโครงการใน
วัตถุประสงค์ : 2.1 จัดท าเอกสารการติดตามการปฏบิติังานตาม
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม และ       โครงการประจ าปงีบ 2565
   ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพฒันา 2.2 หวัหน้างานย่อยรายงานการปฏบิติังาน
   คุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 2.3 วเิคราะหผ์ลการปฏบิติังานตามโครงการ
เปา้หมาย 2.4 เสนอแนวการแก้ ปญัหาที่เกิดขึ้นกับการ
  เชิงปรมิาณ :  หน่วยงานภายใน 64 หน่วยงาน       ปฏบิติังานของหน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : มีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างเปน็ระบบ 2.5 รายงานผลสรุปการติดตามการปฏบิติังาน
สถานที่ หอ้งแผนงาน 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
3.1.30  โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 3.1 6 2 1 4 การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 106,400      ระบบ
ปงีบประมาณ 2566-2570 1.1 จัดต้ังคณะกรรมจัดท าแผนพฒันาสถานศึกษาของ ยุทธศาสตร์
หลักการและเหตุผล      โรงเรียนและประชุมคณะกรรมการ กลุ่มนโยบายฯ
     กระบวนการวางแผนเปน็การก าหนดทศิทางหรือแนวทาง 1.2 คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาสถานศึกษา
การด าเนินงานในอนาคตขององค์กร แผนพฒันาการศึกษาเปน็       ส ารวจปญัหาและความต้องการในการพฒันาการ
 แผนที่แสดงถึงทศิทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงจะต้อง      จัดการศึกษา
สอดคล้องกับปญัหาและความต้องการของนักเรียนและครู 1.3 จัดประชุมเชิงปฏบิติัการการจัดท าแผนพฒันา
และเปน็ไปในทศิทางเดียวกันกับแผนพฒันาการศึกษาของชาติ      สถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :

1.4 เสนอร่างแผนพฒันาการศึกษา ต่อ
คณะกรรมการ

 1. เพื่อใหโ้รงเรียนสตรีภเูก็ตมีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคล้อง      เหน็ชอบ
    กับความต้องการของนักเรียน ครูและบคุคลากร 1.5 จัดท าเอกสารแผนพฒันาสถานศึกษา
2. เพื่อใหโ้รงเรียนสตรีภเูก็ตมีกรอบและทศิทางในการพฒันา 1.6 สรุปและรายงานผล
   ผู้เรียนใหบ้รรลุตามเปาูหมาย ปรัชญา วสัิยทศัน์และ
   วตัถุประสงค์ ปรากฏเปน็อัตลักษข์องผู้เรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :  ครูและบคุลากร 100 คน
  เชิงคุณภาพ :  มีแผนพฒันาสถานศึกษาของโรงเรียน
สถานที่ หอ้งแผนงาน โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา มิถุนายน 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
3.1.31 งานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 3.1 6 2 2 4 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ -            งานประกัน
หลักการและเหตุผล 2. บนัทกึเสนอขออนุญาติด าเนินการ คุณภาพ
      ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และกฏ 3. ประชุมก าหนดแนวทาง ภายใน
กระทรวงวา่ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพ 4. ด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบ
การศึกษา พ.ศ.2553 โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาด าเนินการจัดระบบ 5. ตรวจสอบการด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯและให้ 6. สรุปรายงานผล
ถือเปน็ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  งานประกันคุณภาพ 7. ก าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
เล็งเหน็ความส าคัญของระบบประกันคุณภาพต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาจึงได้จัดท างานคุณภาพภายในขึ้นอันจะน ามาสู่
พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษา มีการศึกษา วเิคราะห ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่าง
ครบถ้วนก าหนดผู้รับผิดชอบ จนน าไปสู่การประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. สถานศึกษา มีการก าหนดค่าเปาูหมายความส าเร็จของทกุ
มาตรฐานและค่าเปาูหมายในประเด็นพจิารณา อย่างเหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาโดยได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การมีรายงานประจ าป ีหรือรายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในแต่ละปสีะทอ้นความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพ
ตามวสัิยทศัน์ เปาูหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ผู้บริหาร และหวัหน้างาน  จ านวน 70 คน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในครบ 8
องค์ประกอบ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.64 - ก.ย.65

3.1.32 งานสรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ 3 3.1 6 2 2 4 1. วางแผน - งานนิเทศ
หลักการและเหตุผล 2. จัดเตรียมแบบฟอร์มการประเมินผล ก ากับและ
    การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลเปน็กระบวน 3. ชี้แจงการประเมินผลงาน / โครงการ แก่หวัหน้างาน ประเมินผล
การส่วนหนึ่งในวธิกีารประกันคุณภาพเพื่อพฒันา     /กลุ่ม
การปฏบิติังานใหม้ีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 4. ส่งแบบฟอร์มการประเมินผลงาน / โครงการ
ตามคุณภาพที่ก าหนดไว้     ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ : 5. รวบรวมการประเมินผลงาน / โครงการ ของ
1. เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆปฏบิติังานเปน็ไปแผนที่ได้วางไว้     หน่วยงานต่างๆ2. เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ     
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 6. จัดพมิพแ์ละเข้ารูปเล่ม
เปา้หมาย 7. ส่งรูปเล่มการประเมินผลไปยัง 4 กลุ่ม และ
  เชิงปรมิาณ  : หน่วยงานภายในทั้ง 64 หน่วยงาน     เผยแพร่ในเวป็ไซต์โรงเรียน  เชิงคุณภาพ :  หน่วยงานทกุหน่วยงานได้รับการก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
สถานที่   หอ้งแผนงาน
ระยะเวลา  เม.ย.65 /ต.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
3.1.33 งานตรวจสอบภายใน 3 3.1 6 2 2 4 1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบ
        ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการฯ ร่วมกันศึกษาสภาพการณ์ ภายใน
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 การตรวจสอบภายใน     ด้านปจัจัยภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
ช่วยใหส่้วนราชการบรรลุถึงเปาูหมายและวตัถุประสงค์ 3. จัดท าคู่มือปฏบิติังาน / Check list
ที่ก าหนดไว ้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธผิล 4. ประชุมคณะกรรมการฯ ท าความเข้าใจ วธิ ี
ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม การก ากับ     การตรวจสอบ  และออกหนังสือนัดหมาย
ดูแลอย่างเปน็ระบบ งานตรวจสอบภายในเล็งเหน็ 5. ประชุมชี้แจงหวัหน้าหน่วยงานย่อย หรือ
ความส าคัญจึงได้มีการจัดระบบควบคุมการตรวจสอบภายใน    ผู้รับ ตรวจ  เพื่อใหท้ราบวตัถุประสงค์  และ
และติดตามการบริหารจัดการของทกุหน่วยงานย่อย    วธิกีารตรวจสอบ
อย่างเปน็ระบบ 6. การก ากับ ติดตามการด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุงงาน   
วัตถุประสงค์ : 7. การประเมินผลและรายงาน
1. เพื่อใหท้กุหน่วยงานย่อยได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียง
และมีการก ากับติดตาม ใหก้ารด าเนินงานเปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้
เปา้หมาย :
  เชิงปริมาณ  : หน่วยงานภายใน 64 หน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบภายใน
อย่างเปน็ระบบ
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
3.1.34 งานระบบน าองค์กร 3 3.1 6 2 2 1 1. ประชุมคณะกรรมการฝุายบริหารโรงเรียน -            ระบบน า
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าโครงสร้างองค์กร องค์กร
      ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไข 3. จัดบคุลากรที่เหมาะสมตามความสามารถ
เพิ่มเติมฉบบัที่ 2 พ.ศ.2545 มาตราที่ 9 การจัดระบบโครงสร้าง และ     รับผิดชอบงานตามโครงสร้างองค์กร
กระบวนการจัดการศึกษา โดยใหส้ถานศึกษาก าหนด นโยบาย 4. ประชุมบคุลากร  ชี้แจง มอบหมายหน้าที่
มาตราการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา     ที่จะปฏบิติั เพื่อความเข้าใจ
ระบบน าองค์กรเล็งเหน็ความส าคัญของระบบโครงสร้างและกระบวน 5. ประชุมฝุายบริหารทกุสัปดาห ์ 
การจัดการศึกษาจึงได้จัดท างานระบบน าองค์กรขึ้นอันจะน าไปสู่ 6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน
การบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพฒันาสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาเปน็ไป
   อย่างมีคุณภาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูและบคุลากร  260 คน นักเรียน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีกระบวนการบริหารการจัดการศึกษา
                    อย่างเปน็ระบบ
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
3.1.35 โครงการ ส่งเสรมิ และน าเสนอผลงานวิชาการ 3 3.1 6 2 2 4 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีภเูก็ต
   500,000      งานส านักงาน
สู่ความเปน็เลิศ 2.วางแผนการท างาน และแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
 กลุ่มบริหาร
หลักการและเหตุผล โครงการ วชิาการ
      โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพใน 3. เตรียมรับการประเมินรางวลัต่างๆ
   
ทกุด้านทั้งด้านผู้เรียน บคุลากร  บริหารจัดการ รวมทั้งมีน าเสนอ      3.1 การประเมินรางวลัพระราชทาน 
    
ผลงานทางวชิาการ ในทกุระดับอย่างต่อเนื่องเปน็ประจ าทกุปี      3.2 การประเมินรางวลั OBEC AWARD
กลุ่มบริหารวชิาการ จึงเล็งเหน็ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพ      3.3 รางวลัประกวดวธิปีฏบิติัที่เปน็เลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษา  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นพื่อรองรับการประเมิน      3.4 การน าเสนอผลงานวชิาการ อื่นๆ
โรงเรียนทั้งการประเมินรางวลัพระราชทาน, การประเมิน

4. ติดตามและประเมินผลการท างาน
รางวลั OBEC AWARD และรางวลัประกวดวธิปีฏบิติัที่เปน็เลิศ 5. สรุปผลการจัดท าโครงการ
  
และน าเสนอผลงานทางวชิาการต่างๆ ของโรงเรียนสตรีภเูก็ตขึ้น 

6. รายงานผลการด าเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ 7. ปรับปรุงการด าเนินงาน
1. เพื่อประเมินระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศ ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : การน าเสนอผลงานทางวชิาการ
โรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 3 รางวลั
  เชิงคุณภาพ : การน าเสนอผลงานทางวชิาการทกุรางวลั
ได้รับรางวลัในระดับประเทศ
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
3.1.36 งานส านักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมตามแผนและก าหนดหน้าที่ 3,772         งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล     ความรับผิดชอบ  หรือทบทวนงานในหน้าที่ กลุ่มบริหาร
     เพื่อใหก้ารบริการแก่ส่วนงานต่างๆ ใหด้ าเนินการ ทั่วไป
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 2. จัดส านักงานใหเ้อื้อต่อการปฏบิติังาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานส านักงานเปน็ไปอย่าง 3. จัดซ้ือ จัดหาวสัดุอุปกรณ์  ครุภณัฑ์ที่จ าเปน็
มีระบบและมีประสิทธภิาพ     ต้องใช้ในงานส านักงานและดูแลปรับปรุง
เปา้หมาย     วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ที่มีอยู่แล้วใหใ้ช้งานได้ดี
  เชิงปรมิาณ  : 5 กลุ่มงานในโรงเรียนและหน่วย
งานภายนอก 4. ด าเนินงานตามแผน
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบคุลากรในกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปได้รับ-ส่งหนังสืออย่างรวดเร็วถูกต้อง
2. สามารถใหบ้ริการแก่บคุคลภายในและ 5.ติดตามและประเมินผลงาน
บคุคลภายนอก ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ หอ้งบริการ
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
3.1.37 โครงการสวัสดิการครแูละลูกจ้าง 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมตามแผนและก าหนดหน้าที่ เงินอื่นๆ งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล

    ความรับผิดชอบ  แบง่หน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือ 
  ทบทวนงานในหน้าที่

200,000 กลุ่มบริหาร
 เพื่อใความส าคัญในการสร้างขวญัและก าลังใจ ทั่วไป
ของบคุคล 2. จัดส านักงานใหเ้อื้อต่อการปฏบิติังาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเปน็การสร้างขวญัและก าลังใจใหแ้ก่บคุลากร 3. จัดซ้ือ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ พสัดุที่ต้องใช้ในการ
2. เพื่อใหบ้คุลากรเกิดความมั่นคงในสวสัดิการ ด าเนินงาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูและบคุลากรโรงเรียนสตรีภเูก็ต 4. ด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 100 ได้รับบริการ           
  เชิงคุณภาพ : ครูและบคุลากรโรงเรียนสตรีภเูก็ต 5.ติดตามและประเมินผลงาน
ได้รับบริการด้วยความเรียบร้อย 
สถานที่ หอ้งบริการ
ระยะเวลา 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.38 งานสาธารณปูโภค 3 3.1 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 526,534      งานสาธารณู
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟาูแอร์ ประปา โทรศัพท์ ปโภค
   การจัดการเรียนรู้เพื่อการพฒันาผู้เรียนนั้นเปน็ส่ิงที่ 3. จัดซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และ
ส าคัญมาก ซ่ึงต้องอาศัยองค์ประกอบด้านงบประมาณ  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ในการบริหารจัดการ เพื่อใหบ้รรลุตามเปาูหมาย และ
ท าใหไ้ด้ก าลังคนที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อพฒันาระบบงานสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   2. เพื่อสร้างความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
   3. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการปฏบิติังานได้
เปา้หมาย
  เชงิปริมาณ : นกัเรียนระดับ ม.1-6 จ านวน 2789 คน

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้และ
มีคุณภาพ
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
3.1.39 โครงการปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค 3 3.1 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 387,000      งานสาธารณู
เครือ่งปรบัอากาศ 2. ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟาูแอร์ ปโภค
หลักการและเหตุผล 3. จัดซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และ
     การจัดการเรียนรู้เพื่อการพฒันาผู้เรียนนั้นเปน็ส่ิงที่  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ส าคัญมาก ซ่ึงต้องอาศัยองค์ประกอบด้านงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ เพื่อใหบ้รรลุตามเปาูหมาย และ
ท าใหไ้ด้ก าลังคนที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อพฒันาระบบงานสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   2. เพื่อสร้างความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
   3. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการปฏบิติังานได้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนระดับ ม.1-6 จ านวน 2789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้และ
มีคุณภาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

แผนงาน  งาน/ โครงการ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.40 งานจราจร 3 3.1 6 2 5 5    1. ประชุม วางแผน จัดท าแผนการปฏบิติังาน 67,700       งานรักษาความ

หลักการและเหตุผล    2. ใหบ้ริการคณะครู บคุลากร และนักเรียน ปลอดภยั
   การจราจรมีความจ าเปน็ในชีวติ ซ่ึงทางงานจราจร    3. จัดท าบนัทกึการใช้รถยนต์ และ
ได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญดังกล่าว และได้จัดระบบ    4. สรุปงบประมาณและด าเนินการแก้ไข จราจร
แผนการจราจร อัตราก าลังสนับสนุน เพื่อแก้ไขปญัหา
และอ านวยความสะดวกการจราจรภายในโรงเรียน
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินได้
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อจัดระบบและวางแผนการจราจรภายใน
โรงเรียนใหม้ีระเบยีบ สะดวก และปลอดภยั
   2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการปฏบิติังานร่วมกัน
และมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : บคุลากร จ านวน 240 คน , นักเรียน
จ านวน 2,778 คน
  เชิงคุณภาพ : การจราจรภายในโรงเรียนมีระเบยีบ
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
3.1.41 งานรกัษาความปลอดภยั 3 3.1 6 2 5 5 1. ประชุม วางแผน จัดท าแผนการปฏบิติังาน (การเงิน) งานรักษาความ

หลักการและเหตุผล 2. รักษาความปลอดภยัใหค้ณะครู บคุลากร ปลอดภยั
   ด้วยโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนขนาดใหญ่มีครู และนักเรียน และ
บคุลากร นักเรียน จ านวนมาก ความปลอดภยัในชีวติ 4. สรุปงบประมาณและด าเนินการแก้ไข จราจร
และทรัพย์สิน ของ ครู บคุลากร และนักเรียน เปน็ 3. จัดท าค าส่ังเวร ยาม รักษาการณ์
หวัใจส าคัญอย่างหนึ่ง จึงจ าเปน็ต้องจัดใหม้ี บคุลากร 4. สรุปงบประมาณและด าเนินการแก้ไข
และอุปกรณ์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเกิดความปลอดภยัในสถานศึกษา
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการท างานร่วมกัน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : บคุลากร จ านวน 240 คน , นักเรียน จ านวน 2,778 คน
  เชิงคุณภาพ : เกิดความปลอดภยัในโรงเรียน
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
3.1.42 โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน 3 3.1 6 2 5 5 1. ประชุมวางแผน ก าหนดหน้าที่ในการปฏบิติังาน 10,000.00   งานรักษาความ

และบรรเทาสาธารณภยัฯ 2. ประสานหน่วยงานขอวทิยากรอบรม ปลอดภยั
หลักการและเหตุผล 3. ส ารวจสัญญาณเตือนภยั สัญลักษณ์ทางหนีไฟ และ
   ด้วยโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนขนาดใหญ่มีครู ปาูยบง่บอกเส้นทาง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จราจร
บคุลากร นักเรียน จ านวนมาก ซ่ึงเมื่อเกิดเหตุขึ้น 4. ก าหนดแผนปฏบิติัการอพยพปอูงกันภยั 
จะส่งผลอันตรายเปน็อย่างมาก จึงจ าเปน็ด าเนินการ 5. ด าเนินการอบรมตามโครงการฯ
ใหค้วามรู้และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อย ปลีะ 1 คร้ัง 6. ประเมินผลการจัดอบรม
เพื่อความปลอดภยั 7. สรุปผลการจัดอบรมตามโครงการ 
วัตถุประสงค์ : 8. ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏบิติัปอูงกันภยั
1. เพื่อใหน้ักเรียน บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจเแผนการดับเพลิง
2. เพื่อใหน้ักเรียน บคุลากรเข้าใจในแผนและการอพยพหนีไฟเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : บคุลากร จ านวน 240 คน , นักเรียน จ านวน 2,778 คน
  เชิงคุณภาพ : เกิดความปลอดภยัหากเกิดอัคคีภยั
สถานที่  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
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
3.1.43 งานลูกจ้างประจ า 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน - งานลูกจ้าง
หลักการและเหตุผล 2. แบง่หน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด ประจ า
   โรงเรียนสตรีภเูก็ต เปน็โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ 3. ปฏบิติัตามแผนที่วางไว้
พเิศษ จึงมีความจ าเปน็ต้องมีฝุายสนับสนุนที่เอื้อต่อ 4. ติดตามประเมินผลการปฏบิติังาน
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน เพื่อช่วยอ านวย 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ความสะดวกใหแ้ก่ครู บคุลากร และนักเรียน รวมถึง
หน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการ
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อบริการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
บคุลากร
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :  คณะครู นักเรียน และบคุลากร
  เชิงคุณภาพ  :  สามารถปฏบิติังานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
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
3.1.44 งานส านักงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 3 3.1 6 2 4 1 1 ประชุมตามแผนและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 15,686 งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล    หรือทบทวนงานในหน้าที่ กลุ่มบริหาร
 บริหารงานและประสานงานกับฝุายต่างๆ เปน็ไปด้วย 2. จัดส านักงานใหเ้อื้อต่อการปฏบิติังาน กิจการนักเรียน
 ความเรียบร้อยและสะดวกในการปฏบิติังานภายใน 3. จัดซ้ือ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ต้องใช้
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธภิาพ     ในงานส านักงานและดูแลปรับปรุง วสัดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์ :     ครุภณัฑ์ที่มีอยู่แล้วใหใ้ช้งานได้ดี
1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานส านักงานเปน็ไปอย่างมี 4. ด าเนินงานตามแผน
ระบบและมีประสิทธภิาพ 5. ติดตามและประเมินผลงาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : 9 งานย่อย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบคุลากรในฝุายบริหารกิจการ
นักเรียน ได้รับส่งหนังสืออย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
   2. สามารถใหบ้ริการแก่บคุคลภายในและบคุคล
ภายนอก ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่   หอ้งบริหารกิจการนักเรียน
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
3.1.45 งานบรหิารส านักงานกลุ่มบรหิารงานบคุคล 3 3.1 6 2 2 4 1.  ประชุมวางแผน 16,098       งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล 2.  จัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ บคุลากร
    เพื่อใหก้ารบริหารงานและประสานงานกับฝุายต่างๆ 3.  ปฏบิติัตามแผน
ในสถาบนัเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกในการ 4.  ประเมินผล
ปฏบิติังานด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของสถาบนั
อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลจึงได้จัดโครงการ
บริหารงานส านักงาน
วัตถุประสงค์ :
1. สามารถบริหารงานได้ตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้
2. การด าเนินงานบริหารส านักงานเปน็ไปด้วยความ
    เรียบร้อย
3. มีวสัดุส านักงานที่มีคุณภาพไว ้เพื่อสนับสนุนในการ
   ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : มีวสัดุส านักงานจ านวนไม่น้อยกวา่
10  รายการ
  เชิงคุณภาพ : - มีวสัดุส านักงานที่มีคุณภาพ
                   - การบริหารเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่  กลุ่มบริหารงานบคุคล โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน 2565

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
3.1.46 งานสารบรรณ 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมชี้แจงการวเิคราะหผ์ลการประเมิน 33,367 งานสารบรรณ
หลักการและเหตุผล งานที่ผ่านมา
    เพื่อใหก้ารบริการแก่ส่วนงานต่างๆ ใหด้ าเนินการ 2. ปรับปรุงและพฒันาระบบการรับหนังสือ
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เข้า-ออก และการจัดเก็บเอกสาร เพื่อใหสื้บค้นง่าย
วัตถุประสงค์ : 3. จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมุลต่างๆที่ครูและ
1. เพิ่อใหก้ารจัดการด้านเอกสาร บคุลากรควรทราบ
หนังสือเข้า-ออก การจัดเก็บเอกสาร 4. ติดตามและประเมินผลการใช้บริการของครู
และการท าลายเปนูไปตามระเบยีบ และบคุลากร
2.เพื่อใหส้ามารถสืบค้นหนังสือได้
อย่างมีประสิทภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : 4 กลุ่มงานบริหาร
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบคุลากรภายในโรงเรียน
ได้รับ– ส่งหนังสืออย่างรวดเร็วถูกต้อง
2. ครูและบคุลากรภายในโรงเรียนสามารถสืบค้น
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว
สถานที่ หอ้งบริหารงานบคุคล
ระยะเวลา ต.ค.64-ก.ย.65

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.1.47 งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการย้าย 3 3.1 6 2 2 4 1.  ประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา -  งานสรรหา 
หลักการและเหตุผล 2.  เสนอโครงการ บรรจุแต่งต้ัง 
   การบริหารจัดการตามพรบ.การศึกษา 3.  ด าเนินการตามโครงการ และการย้าย
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ด้านการบริหารงานบคุคล 4.  สรุป/รายงานผล
อัตราส่วนครูและนักเรียนใหไ้ด้มาตรฐาน 5.  ประเมินผล/ติดตามผล
ในแต่ละปกีารศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งต้ังและ
การย้ายข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูโรงเรียนสตรีภเูก็ตทกุคน
  เชิงคุณภาพ : จ านวนครูต่อนักเรียนตรงตามมาตรฐาน
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
3.1.48 โครงการจ้างที่ปรกึษาเพ่ือปฏบิตัิหน้าที่ใน 3 3.1 2 2 4 1 1.  ส ารวจอัตราก าลัง 420,000      โครงการ
โครงการนานาชาติ 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม นานาชาติ
หลักการและเหตุผล และวางแผนการด าเนินงาน
      โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต มีความต้องการที่ 3. ประกาศรับสมัครงานผ่านส่ือต่าง ๆ
   
จะพฒันาโครงการ ใหม้ีความก้าวหน้าและเปน็เลิศทางด้าน 4. คัดสรรบคุลากร
   
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการนานาชาติจึงจ าเปน็ที่จะ 5. แจ้งผลการคัดสรรบคุลากร
   
ต้องมีบคุลากรที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาช่วย    6. บนัทกึรายงานผลการคัดสรรบคุลากร
พฒันา และใหค้ าปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และบนัทกึการจ้างบคุลากร
   
การนิเทศการสอนในโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต 7. ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่และมอบหมายงาน
 
วัตถุประสงค์ 8. ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

1. เพื่อใหม้ีบคุลากรในการปฏบิติังานในการพฒันาหลักสูตร 

9. นิเทศการด าเนินงาน

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วางแผนขอรับการประเมินตาม 10. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
มาตรฐานนานาชาติ 11. สรุปรายงานผลการปฏบิติังาน
2. เพื่อใหม้ีบคุลากรในการพฒันาครูและการจัดการเรียนการสอน  
การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้และนิเทศครูผู้สอนเปน็รายบคุคล
การประเมินครูผู้สอนและครูประจ าชั้น การท าวจิัยชั้นเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ที่ปรึกษาโครงการนานาชาติ  จ านวน  1 คน
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
มีบคุลากรที่มีคุณภาพ  
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
3.2  ส่งเสรมิบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรยีนการสอน
3.2.1 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอน SMTE ม.ปลาย 3 3.2 6 2 5 3 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 190,600      โครงการ
หลักการและเหตุผล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMTE
   การบริหารจัดการสอนต้องมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพื่อให้ 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
มีประสิทธภิาพสูงสุด ทางโรงเรียนจึงจ าเปน็ต้องมีการ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
จัดซ้ึอเพื่อใหเ้พยีงพอและมีการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย
ใหก้ลับมาใช้งานได้ รวมทั้งส่งเสริมใหค้รูมีความพร้อม
เพื่อสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 87 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ดี
สถานที่ : อาคาร 6
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
3.2.2 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมหอ้ง SMC 3 3.2 3 2 5 5 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 164,100      โครงการ
 หลักการและเหตุผล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMTE
    การปรับสภาพหอ้งเรียนใหม้ีความพร้อมในการเรียน 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
ต้องมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพื่อใหม้ีประสิทธภิาพสูงสุด 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ทางโรงเรียนจึงจ าเปน็ต้องมีการจัดการซ่อมแซม
รวมทั้งส่งเสริมใหค้รูมีความพร้อมเพื่อสนับสนุน
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อพฒันาและปรับปรุงหอ้งศูนย์กลางการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ (SMC) ใหม้ี2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล
และศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ3. เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 88 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ดี
สถานที่ : หอ้ง SMC
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
3.2.3 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมหอ้งเรยีนและ 3 3.2 3 2 5 5 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 219,000      โครงการ
หอ้งปฏบิตัิการ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMTE
 หลักการและเหตุผล 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
    หากนักเรียนได้รับความสะดวกสะบาย มีสภาพ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน นักเรียนก็จะเรียนได้
เต็มศักยภาพ จึงจ าเปน็ที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งเรียนและหอ้งปฏบิติัการ แก้ไขและปอูงกันปญัหา
ที่อาจเกิดขึ้นและปรับสภาพแวดล้อมใหน้่าเรียน
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อพฒันาและปรับปรุงหอ้งเรียนใหม้ีประสิทธภิาพ และ
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมแก่การเรียนรู้2. เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในทกุ ๆ วชิาที่เรียน
ในหอ้งของนักเรียนเอง
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 89 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพงึพอใจ
สถานที่ : อาคาร 6
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
3.2.4 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมหอ้งเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 3 3.2 3 2 5 5 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 150,000      โครงการ
 หลักการและเหตุผล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMTE
   นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่คงทนก็ต่อเมื่อได้ลงมือ 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
ปฏบิติัจริง ปทีี่ผ่านมาโรงเรียนสตรีภเูก็ตได้รับอุปกรณ์ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อจากโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์
เพื่อใหน้ักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพจึง
ต้องมีหอ้งปลอดเชื้อส าหรับเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อพฒันาและปรับปรุงหอ้งใหพ้ร้อมส าหรับปฏบิติัติการ
ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ ด้านการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ2. เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 89 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพงึพอใจ
สถานที่ : อาคาร 6
ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 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      185

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.5 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมหอ้งเตรยีมสารเคมี 3 3.2 3 2 5 5 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 150,000      โครงการ
 หลักการและเหตุผล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMTE
    การจัดการเรียนรู้ในรายวชิาวทิยาศาสตร์และวชิา 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
ที่ต้องใช้สารเคมี เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ถูกต้องและคงทนจึงจ าเปน็อย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้อง
ลงมือปฏบิติัด้วยตนเอง ซ่ึงนักเรียนจะได้ใช้สารเคมี
และอุปกรณ์ที่เปน็ของจริง ปจัจุบนัหอ้งที่ใช้เตรียม
สารเคมีได้ช ารุด ไม่ปลอดภยัต่อการใช้งานและการ
เก็บรักษาสารเคมี จึงต้องด าเนินการซ่อมแซมโดยด่วน
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อพฒันาและปรับปรุงหอ้งเตรียมสารเคมีใหเ้ก็บสารเคมีได้
อย่างปลอดภยัและใช้เตรียมสารได้2. เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวชิาวทิยาศาสตร์
และวชิาที่ต้องใช้สารเคมี
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 89 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพงึพอใจ
สถานที่ : อาคาร 6
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
3.2.6 งานบรหิารจัดการสวนพฤกษศาสตร ์ 3 3.2 5 3 2 5  - วเิคราะหก์ารด าเนินงาน 42,550 งานสวน
หลักการและเหตุผล  - วางแผนการด าเนินงาน พฤกษศาสตร์  

      เนื่องจากโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนที่สมัครเข้า  - ลงมือปฏบิติั
ร่วมโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก  - สรุปและประเมินผล
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ได้ตอบสนองตามพระราชด าริฯ 
โดยสร้างจิตส านึกใหบ้คุลากร นักเรียนเข้าใจถึง
ความส าคัญและโยชน์ของทรัพยากร อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
   1.เพื่อเปน็ส่ือการเรียนการสอนงานสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน
   2.เพื่อใหน้ักเรียนและบคุลากรโรงเรียนสตรีภเูก็ตมี
จิตส านึกและเข้าใจถึง ความส าคัญ โยชน์ของทรัพยากร
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :นักเรียน 2,964 คน บคุลากร 260 คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน บคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
มีจิตส านึกและเข้าใจถึง ความส าคัญ โยชน์ของทรัพยากร
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน 
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตลอดปกีารศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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      187

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.7 โครงการค่ายครแูละนักเรยีนสวนพฤกษศาสตร์ 3 3.2 5 3 2 5  - วเิคราะหก์ารด าเนินงาน 19,000 งานสวน
หลักการและเหตุผล  - วางแผนการด าเนินงาน พฤกษศาสตร์  
      เนื่องจากโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนที่สมัครเข้า  - ลงมือปฏบิติั
ร่วมโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก  - สรุปและประเมินผล
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ได้ตอบสนองตามพระราชด าริฯ 
โดยสร้างจิตส านึกใหบ้คุลากร นักเรียนเข้าใจถึง
ความส าคัญและโยชน์ของทรัพยากร อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มพนูความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
และวธิกีารของการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 23 คน บคุลากร 57 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน และครู มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนและวธิกีารของด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตลอดปกีารศึกษา 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
3.2.8 โครงการปรบัปรงุหอ้งวิชาการ 3 3.2 6 2 2 4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 500,000      กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล    1.1 วางแผน วชิาการ
   งานวชิาการถือวา่เปน็หวัใจของการบริหารการศึกษา ปจัจุบนั    1.2 ออกแบบหอ้งส านักงาน
หอ้งส านักงานของกลุ่มบริหารวชิาการ ได้แก่ งานส านักงาน งานวดัผล 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
 งานหลักสูตร ทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมานานและขาด    2.1 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่
การปรับปรุงมีสภาพไม่ เหมาะสม สถานที่ไม่เพยีงพอต่อครูปฏบิติัหน้าที่    2.2 ด าเนินการตามจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ
 อีกทั้งไม่มีหอ้งประชุมย่อยเพื่อ ใช้ในการปรึกษาหารืองานวชิาการ พสัดุฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พกัคอยใหแ้ก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ    2.3 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสม 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ :    3.1 ติดตามการด าเนินการจัดท าโครงการตามแผน
 1. เพื่อปรับปรุงใหห้อ้งส านักงานหอ้งกลุ่มบริหารวชิาการใหม้ี    3.2 ด าเนินการตรวจรับ
ภมูิทศัน์ สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และปลอดภยั 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย    4.1 สรุปผลรายงาน / รักษาสภาพและพฒันาต่อเนื่อง
  เชิงปรมิาณ :  หอ้งส านักงานที่ได้รับการปรับปรุง
แบง่เปน็สัดส่วน 3 หอ้ง ได้แก่ หอ้งส านักงาน 
หอ้งวดัผลและหอ้งประชุม            
  เชิงคุณภาพ : หอ้งส านักงาน กลุ่มบริหารวชิาการ  มีภมูิทศัน์  
 สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงามและ  ปลอดภยั
สถานที่  หอ้งส านักงานวชิาการ อาคาร 1
โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม – ธนัวาคม 2564

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
3.2.9 งานระบบเครอืข่าย 3 3.2 6 2 6 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 588,000 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
    ปจัจุบนัระบบเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในชีวติ 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
ประจ าวนัมากขึ้น และข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมักจัดเก็บ 4. ประเมินผล
ผ่านระบบเครือข่าย ดังนั้น ความจ าเปน็ในการเข้าถึง 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายจึงต้องสามารถใช้งานได้
ทกุที่ทกุเวลา
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง
เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
                    ครู และบคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน ครู และบคุลากร สามารถเข้าถึง
ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธภิาพตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.10 งานซ่อมแซม ICT 3 3.2 6 2 6 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 31,600 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
   ระบบการท างานต่างๆ จ าเปน็ที่จะต้องมีการดูแล 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
บ ารุงรักษาเพื่อใหก้ารท างานสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 4. ประเมินผล
ได้สะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้ตลอดเวลา และมีอายุการ 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ใช้งานที่ยาวนานขึ้น ส่งผลใหล้ดค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์ใหม่ๆ เข้ามาโดยไม่จ าเปน็
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีระบบดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและ
การส่ือสารเพื่อการศึกษาและด าเนินการอย่างมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
                    ครู และบคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน ครู และบคุลากร สามารถเข้าถึง
ระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.11 งานงานจัดหา ICT ใหห้น่วยงาน 3 3.2 6 2 6 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 705,000 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
   การท างานในปจัุบนันี้ ระบบ ICT ได้เข้ามามีบทบาท 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
ในการท างานทกุหน่วยงานเพื่อประสิทธภิาพในการท า 4. ประเมินผล
งานดังนั้นทกุหน่วยงานจึงมีความจ าเปน็ที่จะต้อง 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
อาศัย ระบบ ICT เข้ามาช่วยในการท างาน 
ใหเ้กิดความรวดเร็วในการท างาน
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
หอ้งทดลอง หอ้งปฏบิติัการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่ทนัสมัย เน้นความเปน็เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างเพยีงพอ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครู และบคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ : ครู และบคุลากร สามารถเข้าถึงการใช้
ระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.12 งานหอ้งเรยีนคุณภาพ 3 3.2 6 2 6 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 158,500 ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน พวิเตอร์ และ
    เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติประจ าวนั 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
มากขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในปจัจุบนั 4. ประเมินผล
จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพื่อประสิทธภิาพ 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
ในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
หอ้งทดลอง หอ้งปฏบิติัการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่ทนัสมัย เน้นความเปน็เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างเพยีงพอ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,779 คน
                    ครู โรงเรียนสตรีภเูก็ต
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน และครู สามารถเข้าถึง
ระบบ ICT ส าหรับเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.13 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ห้อง 422 , 423 , 424 3 3.2 6 2 6 3 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน เงินอื่นๆ ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน 2,900,000 พวิเตอร์ และ
   ปจัจุบนัการเปล่ียนแปลทางเทคโนโลยีได้มีการพฒันา 3. ปฏบิติัตามแผนปฏบิติังาน ส่ือเทคโนโลยี
ไปอย่างรวดเร็ว ท าใหค้รุภณัฑ์ที่มีอยู่ล้าสมัยและไม่เข้า 4. ประเมินผล
กับบริบทของเทคโนโลยี จึงจ าเปน็ต้องรเปล่ียนเทคโนโลยี 5. สรุปผลการปฏบิติังาน
และการเปล่ียนแปลงนี้จึงต้องมีหอ้งและโครงสร้าง
พื้นฐานมารองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหม้ีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
หอ้งปฏบิติัการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทนัสมัย
เน้นความเปน็เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างเพยีงพอ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : มีหอ้งเพื่อรองรับเทคโนโลยีจ านวน 3 หอ้ง
  เชิงคุณภาพ : มีหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์พร้อม
                   ใช้งานได้ตลอดเวลา
สถานที่ อาคาร 4  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.14 งานบรหิารจัดการงานหอ้งสมุด 3 3.2 3 2 5 3 1. ประชุมคณะกรรมการ 159,400      หอ้งสมุด
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏบิติังาน
หอ้งสมุดเปน็แหล่งเรียนรู้ที่จัดขี้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้ใช้ 3. จัดหาวสัดุ, ครุภณัฑ์
บริการมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นควา้ จึงจ าเปน็ต้อง 4. ด าเนินการตามปฏทินิปฏบิติังาน
จัดบรรยากาศพฒันาทรัพยากรสารสนเทศที่ทนัสมัย และจัด 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามปฏทินิปฏบิติังาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเปน็การกระตุ้นและเสริมสร้างใหผู้้ใช้      5.1  กิจกรรมยอดนักอ่าน
บริการเกิดทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้      5.2  กิจกรรม _Read and Share
 และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง      5.3  กิจกรรมตอบค าถาม
วัตถุประสงค์ 6. นิเทศ แก้ไข ปรับปรุงและพฒันา
1. หอ้งสมุดมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ 7. ประเมินผล และรายงาน
2. หอ้งสมุดมีส่ือที่เพยีงพอ เหมาะสม และทนัสมัย
3. หอ้งสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
และการค้นควา้อย่างหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน   2,779     คน
  ครูและบคุลากรในโรงเรียน   180   คน
  และบคุคลในชุมชน
  เชิงคุณภาพ : ส่งเสริมใหน้ักเรียน ครู บคุลากร
ในโรงเรียน และชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน และ
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง
สถานที่  หอ้งสมุดโรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ต. 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
3.2.15 โครงการเช่าเครือ่งคอมพิวเตอรใ์นหอ้งสมุด 3 3.2 3 2 5 3 1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ เงินอื่นๆ งานหอ้งสมุด
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการเช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 302,400      
       หอ้งสมุดควรมีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยใหบ้ริการ 3. น าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ออกบริการ
แก่นักเรียนและครู แต่ปจัจุบนัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4. ติดตามประเมินผบการด าเนินงาน
ที่ใหบ้ริการในหอ้งสมุดมีอายุการใช้งานนาน 5. ประเมินผลโครงการ
ไม่สามารถรองรับระบบปฏบิติัการและซอฟแวร์
รุ่นใหม่ หอ้งสมุดจึงจัดท าโครงการเพื่อเช่า
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหม่เพื่อใหน้ักเรียนสามารถ
สืบค้นความรู้ และใช้งานอย่างมีประสิทธภิาพ
วัตถุประสงค์ :
1.จัดหาเคร่ืองคอมฯที่สามารถรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจัจุบนับริการในหอ้งสมุด
2.จัดหาส่ือที่ทนัสมัยและสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ในหอ้งสมุด
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนใหม้ีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหม่ 21 เคร่ือง
  เชิงคุณภาพ : หอ้งสมุดมีเคร่ืองคอมฯรุ่นใหม่
ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีฯในปจัจุบนัใหบ้ริการ
เพยีงพอกับผู้ใช้บริการ
สถานที่ หอ้งสมุดโรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค .64 - ก.ย.65
(แต่โครงการต้องด าเนินการต่อเนื่อง 3 ป)ี

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณแผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.16 งานคอมพิวเตอรแ์ละสื่อเทคโนโลยี 3 3.2 6 2 6 3 1.ขั้นวางแผน (Plan) 901,500      กลุ่มงาน

หลักการและเหตุผล    1.1 ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ บริหารงานทั่วไป

ปจัจุบนัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงมีการ    1.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ

พฒันาไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการพฒันา ปรับ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
เปล่ียนใหอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์และส่ือเทคโนโลยีให้    2.1 จัดซ้ือวสัดุตามระเบยีบพสัดุ
ทนัสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อใหบ้คุลากรและนักเรียน    2.2 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามที่ก าหนด
ของโครงการนานาชาติได้ปฏบิติังานได้เต็ม 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ประสิทธภิาพ   3.1 ตรวจสอบวสัดุที่จัดซ้ือตามรายการข้อเสนอ
วัตถุประสงค์ : 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
1. เพื่อใหค้รู บคุลากรและนักเรียนมีหอ้งเรียน   4.1 ติดตามและรายงานผล
หอ้งปฏบิตัการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนัสมัย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : อุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยี
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ ทกัษะในการใช้
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
3.2.17 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3 3.2 5 2 5 4 1.ขั้นวางแผน (Plan) 446,065      กลุ่มงาน

หลักการและเหตุผล    1.1 ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ บริหารงานทั่วไป

   สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เปน็ส่ิงส าคัญ    1.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ

และช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้ใช้งาน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
อย่างมีประสิทธภิาพ  การจัดสภาพแวดล้อม การ    2.1 จัดซ้ือวสัดุตามระเบยีบพสัดุ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ โรงเรียนได้ตระหนักถึง    2.2 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามที่ก าหนด
ความปลอดภยัของ นักเรียน คณะครู สภาพของ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
อาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อม   3.1 ตรวจสอบวสัดุที่จัดซ้ือตามรายการข้อเสนอ
ใช้งาน เพื่อใหเ้อื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
นักเรียนได้อย่างมีความสุข ทั้งในและนอกหอ้งเรียน   4.1 ติดตามและรายงานผล
มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภยั
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหค้รู บลุากรและนักเรียน ได้รับ
ความสะดวกสะบายในการปฏบิติัการเรียนการสอน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : อาคาร 7
  เชิงคุณภาพ : เพื่อใหอ้าคาร สถานที่ปฏบิติัการ
เรียนการสอนมีความปลอดภยัต่อครู บคุลากร และ
นักเรียน
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
3.2.18 งานจัดการผลิตและจัดหาแบบเรยีนสื่อ 3 3.2 4 2 6 3 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 474,930      กลุ่มงาน
การเรยีนรู ้(IP,IPC)     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหารงาน
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
     หนึ่งในยุทธศาสตร์จากแผนการศึกษาระดับชาติ ฉบบัที่ 12     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
(พ.ศ. 2560 – 2564) คือการสร้างและซ้ือส่ือการสอนรวมทั้งการ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
ซ้ือหนังสือคู่มือการสอนและแบบฝึกหดัทั้งที่อยู่ในรูปเล่มและ     2.1 จัดผลิตและจัดหาแบบเรียน แบบฝึกหดั และ
ในรูปแบบส่ืออิเลคทรอนิกส์เพื่อพฒันาการศึกษาในยุค 4.0 ส่ือการเรียนการสอน IP, IPC
คือนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือการสอนทกุ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
รูปแบบ ทั้งส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือดิจิทลั     3.1 นิเทศการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ :     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
2. เพื่อใหน้ักเรียนในโครงการนานาชาติมีส่ือการเรียน การสอน 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
และแบบเรียนที่ทนัสมัย ทั้งส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือดิจิทลั     4.1 ประเมินโครงการ
เปา้หมาย     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากร   จ านวน   50 คน
                    นักเรียน          จ านวน 300 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์และพฒันาศักยภาพใหม้ีความ
เปน็เลิศทางวชิาการและเปน็ผู้น าในการใช้ภาษา
ต่างประเทศ รวมถึงมีส่ือการเรียนการสอน และแบบ
เรียนที่ทนัสมัย  ทั้งส่ือ ส่ิงพมิพแ์ละส่ือดิจิทลั
สถานที่ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - 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
3.2.19 งานเชื่อมต่อระบบอินเตอรเ์น็ต 3 3.2 4 2 6 3 1.ขั้นวางแผน (Plan) 277,344      กลุ่มงาน

หลักการและเหตุผล    1.1 วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดแผนงานการท า บริหารงานทั่วไป

    ระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้า งาน ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน โครงการ

ไปอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาได้น าเอาระบบอินเทอร์ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
เน็ตและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    2.1 ตรวจสอบ ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี
และการบริหารงาน เพื่อที่จะใหก้ระบวนการสืบค้น สารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียน    2.2 จัดซ้ือวสัดุตามระเบยีบพสัดุ
การสอนมีความเพยีงพอที่จะสนองความต้องการของ    2.3 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามที่ก าหนด
ผู้ใช้บริการจึงต้องมีการพฒันาระบบการสืบค้นข้อมูล 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ทางระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3.1 ส ารวจ ตรวจสอบการท างานคอมพวิเตอร์
ของโรงเรียนใหม้ีประสิทธภิาพ มีความทนัสมัยและ และปรับปรุงพฒันาระบบ
เพยีงพอต่อความต้องการ อันจะน าไปสู่กระบวนการ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป   4.1 ติดตามและรายงานผล
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหม้ีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 และเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโครงการนานาชาติ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและบคุลากร จ านวน   50 คน
                   นักเรียน        จ านวน 300 คน
  เชิงคุณภาพ : ครู บคุลากร และนักเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
สถานที่ โครงการนานาชาติ 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      200

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.20 โครงการเช่าเครือ่งคอมพิวเตอรพ์รอ้ม 3 3.2 4 2 6 3 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 497,550      กลุ่มงาน

อุปกรณส์ าหรบัหอ้งคอมพิวเตอร์    1.1 จัดประชุมระดมความคิดเหน็ตอโครงการจัด บริหารงานทั่วไป

หลักการและเหตุผล ท าหองเรียนคุณภาพนานาชาติโรงเรียนสตรีภเูก็ต โครงการ

โครงการนานาชาติจึงมีความจ าเปน็ตองจัดท าหอ้ง   1.2 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา นานาชาติ
คอมพวิเตอร์ เพื่อใหมีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่พรอม   1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ
ใช้งานในการจัดการเรียนการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
มีความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการเรียนการ    2.1 จัดจ้างและด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ   
สอน และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสอน 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ :    3.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานตกแต่ง
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศหอ้งเรียน
มัลติมีเดียและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทนัสมัย เน้น    3.2 ตรวจสอบศักยภาพและการใช้งานระบบ
ความเปน็เลิศของนักเรียน คอมพวิเตอร์
เปา้หมาย 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
  เชิงปรมิาณ : หอ้งคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์    4.1 ประเมินโครงการด าเนินการ 
จ านวน 1 หอง    4.2 รายงานผลโครงการ
  เชิงคุณภาพ : ครูและนักเรียนได้ใช้หอ้งเรียนอีเล็ก
ทรอนิกส์มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน มีอุป
กรณ์ที่ทนัสมัย เน้นความเปน็เลิศ 
สถานที่ หอ้ง 735 อาคาร 7 โครงการนานาชาติ

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
3.2.21 โครงการปรบัปรงุพัฒนาอาคารเรยีนโครงการนานาชาติ 3 3.2 5 2 5 4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 484,656 กลุ่มงาน

หลักการและเหตุผล 1.1 แต่งต้ังกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ บริหารงานทั่วไป

     ปจัจุบนัสภาพอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของ 1.2 ส ารวจเพื่อหาปจัจัยเบื้องต้นของปญัหาภายใน โครงการ

อาคาร 7 มีการช ารุดทรุดโทรม เนื่องจาการใช้งาน อาคาร 7 นานาชาติ
มานาน จึงควรได้รับการปรับเปล่ียน ซ่อมแซม 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
บ ารุงรักษา เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ 2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างล้างมือนักเรียนชั้น 1 
สูงสุดต่อครู บคุลากร นักเรียนและทางราชการ จ านวน 2 จุด
วัตถุประสงค์ : 2.2 ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบายน้ าอาคาร 7
1. เพื่อใหอ้าคารเรียน หอ้งพกัครู โครงการนานาชาติ มีส่ิงอ านวย 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ความสะดวก มีความสะอาด ปลอดภยัเอื้อต่อการจัดจัดการเรียนรู้ 3.1 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ
และการปฏบิติังานของบคุลากรในโครงการนานาชาติ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย 4.1 ตรวจสอบ ตรวจวดัใหผ้ลการปฏบิติังานเปน็ไป
  เชิงปรมิาณ  : ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เปาูหมาย
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างล้างมือนักเรียน แผนการด าเนินงานและขั้นตอนปฏบิติังาน
2. ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบายน้ าอาคาร 7
  เชิงคุณภาพ :
อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในอาคาร 7 
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ปลอดภยัและเอื้อต่อ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏบิติังานของ
บคุลากรในโรงเรียน
สถานที่ อาคาร 7 โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณแผนงาน  งาน/ โครงการ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.22  โครงการอาคารศูนย์แหล่งเรยีนรูห้อ้งดนตรแีละศิลปะ 3 3.2 5 2 5 4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 4,500,000   กลุ่มงาน

หลักการและเหตุผล    1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหารงานทั่วไป

     ปจัจุบนัในการเรียนการสอนวชิาดนตรีและศิลปะของ    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ

โครงการนานาชาติ มีความต้องการพื้นที่ในการจัดการเรียน    1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน นานาชาติ
การสอนในรายวชิาศิลปะเพิ่มขึ้น เพื่อใหเ้อื้อต่อการ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
จัดการเรียนรู้ ซ่ึงจะท าใหน้ักเรียนและครูผู้สอน    2.1 กิจกรรมพฒันาศักยภาพครูและบคุลากรทาง
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธภิาพใน ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (IP,IPC)
รายวชิาดนตรีและศิลปะ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหส้ถานศึกษามีหอ้งเรียนที่เอื้อ    3.1 นิเทศการด าเนินงาน
ต่อการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่    3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
หลากหลาย 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เปา้หมาย    4.1 ประเมินโครงการ
  เชิงปรมิาณ : หอ้งเรียนศิลปะ จ านวน 1 หอ้ง	    4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
สถานที่ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
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
3.2.23 โครงการปรบัปรงุภมูิทศัน์ อาคาร 7 3 3.2 5 2 5 5 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 500,000      กลุ่มงาน

หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมและวางแผนเขียนโครงการ บริหารงานทั่วไป

     สภาพภมูิทศัน์ของอาคาร 7 โครงการนานาชาติ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) โครงการ

โรงเรียนสตรีภเูก็ต เปน็ส่วนหนึ่งที่เปน็ปจัจัยสนับ 2.1 ร้ือถอนอาคารทางเชื่อมจากอาคาร 6 และ 7 นานาชาติ
สนุนใหบ้รรยากาศของการจัดการเรียนการสอน 2.2 จัดท าปาูยโครงการหลักสูตรนานาชาติ
อย่างมีความสุข การปรับปรุงภมูิทศัน์นี้ เปน็การ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ปรับเปล่ียน ปรับปรุงใหภ้มูิทศัน์ของอาคาร 7 โครง 3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตาม
การนานาชาติ ใหม้ีบรรยากาศที่สวยงาม ร่มร่ืน แผนปฏบิติัการของโครงการ
และเปน็ที่ชื่นชมของบคุลากรในโรงเรียนและผู้มา 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เยือนโรงเรียน 4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงานโครงการ/
วัตถุประสงค์ : พฒันางานในคร้ังต่อไป
1. เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟสูภาพภมูิทศัน์บริเวณอาคาร
7  ใหม้ีความสวยงาม มีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีต่อนักเรียนและบคุลากร
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : บริเวณอาคาร 7
โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต     
  เชิงคุณภาพ : พื่อใหภ้มูิทศัน์บริเวณอาคาร 7
มีความสวยงาม มีสภาพบรรยากาศที่ดีและมีความ
ปลอดภยั
สถานที่ อาคาร 7 โครงการนานาชาติ
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
3.2.24  โครงการปรบัปรงุพัฒนาหอ้งเรยีน อาคาร 7 3 3.2 5 2 5 5 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 2,500,000   กลุ่มงาน

หลักการและเหตุผล 1.1 ส ารวจเพื่อหาปจัจัยเบื้องต้นของปญัหาภายใน บริหารงานทั่วไป

     ปจัจุบนัสภาพของหอ้งเรียนภายในอาคาร 7 โครงการนานาชาติ หอ้งเรียนอาคาร 7 โครงการ

 มีการช ารุด เสียหายจากการใช้งานมาเปน็เวลานาน    1.2 ประชุม วางแผนและน าเสนอโครงการ นานาชาติ
 จึงควรซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวก 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ใหแ้ก่ผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.1 ซ่อมแซมหน้าต่าง
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และช่วยสนับสนุนให้ 2.2 ร้ือถอนขอบประตู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น 2.3 ปรับปรุงกระดาน
วัตถุประสงค์ : 2.4 ร้ือถอนฝาผนัง
1  เพื่อใหห้อ้งเรียนในอาคาร 7  มีส่ิงอ านวยความสะดวก 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
 มีความสะอาด ปลอดภยัและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 3.1 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ
 บคุลากรและนักเรียนในโครงการนานาชาติ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
2  เพื่อใหส้ภาพหอ้งเรียนได้รับการดูแลและ 4.1 ตรวจสอบ ตรวจวดัใหผ้ลการปฏบิติังานเปน็ไป
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย เปาูหมาย แผนการด าเนินงานและขั้นตอนปฏบิติังาน
  เชิงปรมิาณ : หอ้งเรียนภายในอาคาร 7 4.2 สรุปผลรายงาน /รักษาสภาพและพฒันา
โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต     ต่อเนื่อง
  เชิงคุณภาพ : หอ้งเรียนภายในอาคาร 7
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ปลอดภยัและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ      
สถานที่ อาคาร 7 โครงการนานาชาติ
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - 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
3.2.25 งานอาคารสถานที่ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 801,574 งานอาคาร
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานที่ สถานที่
            การปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่ 3. จัดอาคารสถานที่ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้
ใหเ้หมาะสมกับการเรียนการสอน เปน็การสร้าง     และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
บรรยากาศกับผู้เรียน คณะครู บคุคลภายใน 4. จัดซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
และบคุคลภายนอก ซ่อมแซมอุปกรณ์ช่างต่างๆ     และบ ารุงอาคาร
ตามความเหมาะสมและความปลอดภยั พฒันา 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
สภาพแวดล้อมทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหอ้าคารสถานที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2. เพื่อดูแลสถานที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ มีส่ิง
อ านวยความสะดวก ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภยั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะครู นักเรียน บคุลากรประชาชน
  เชิงคุณภาพ : 1. อาคารสถานที่มีความปลอดภยั
2. สถานที่ทั้งโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.26 โครงการปรบัปรงุพัฒนาอาคารเรยีน หอ้งเรยีนฯ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 460,000      อาคารสถานที่
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานที่ 
             เพื่อปรับปรุงพฒันาอาคารเรียน หอ้งเรียน 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานที่ต้องการปรับปรุงใหม้ีสภาพ
หอ้งปฏบิติัการ และปรับปรุงภมูิทศัน์ใหเ้หมาะสม  พร้อมใช้ และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
เสริมสร้างบรรยากาศกับผู้เรียน เพิ่มแหล่งเรียนรู้ภาย 4. ด าเนินการจัดซ้ือวสัดุ - จัดจ้างในเร่ืองการซ่อมแซม
ในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ     และปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด
ใหม้ีความเหมาะสม ความปลอดภยั มีระบบสาธาฯ 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
ที่ดีและสมบรูณ์ ตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษาอาคารเรียนอาคารประกอบและภมูิทศัน์มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความสะอาด สวยงามร่มร่ืน 
ปลอดภยั เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะครู นักเรียน บคุลากรประชาชน
  เชิงคุณภาพ : มีความปลอดภยัในการด าเนินงาน
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.27 โครงการปรบัปรงุอาคารสักทอง ทาสีอาคารเรยีนฯ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 1,200,000   อาคารสถานที่
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานที่ 
             เพื่อปรับปรุงพฒันาอาคารสักทอง ทาสี 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานที่ต้องการปรับปรุงใหม้ีสภาพ
อาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ ใหดู้สวยงาม  พร้อมใช้ และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
เสริมสร้างบรรยากาศกับผู้เรียน เพิ่มแหล่งเรียนรู้ภาย 4. ด าเนินการจัดซ้ือวสัดุ - จัดจ้างในเร่ืองการซ่อมแซม
ในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ     และปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด
ใหม้ีความเหมาะสม ความปลอดภยั ตามจุดมุ่งหมาย 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
ของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษาอาคารเรียนอาคารประกอบและภมูิทศัน์มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความสะอาด สวยงามร่มร่ืน 
ปลอดภยั เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะครู นักเรียน บคุลากรประชาชน
  เชิงคุณภาพ : มีความปลอดภยัในการด าเนินงาน
สถานที่   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.28 โครงการปรบัปรงุต่อเติมหอ้งรกัษาความปลอดภยัฯ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 150,000      อาคารสถานที่
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานที่ 
             เพื่อปรับปรุงต่อเติมหอ้งรักษาความ 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานที่ต้องการปรับปรุงใหม้ีสภาพ
ปลอดภยั ใหเ้หมาะสม สวยงาม ปลอดภยั ในการ  พร้อมใช้ และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
อยู่เวรยามรักษาการณ์ ทั้งเวรกลางวนัและเวลา 4. ด าเนินการจัดซ้ือวสัดุ - จัดจ้างในเร่ืองการซ่อมแซม
กลางคืนใหม้ีความเหมาะสม ความปลอดภยั     และปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด
ตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษาอาคารเรียนอาคารประกอบและภมูิทศัน์มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความสะอาด สวยงามร่มร่ืน 
ปลอดภยั เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะครู นักเรียน บคุลากรประชาชน
  เชิงคุณภาพ : มีความปลอดภยัในการด าเนินงาน
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.29 งานอนุรกัษ์คลองบางใหญ่ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน -            งานระบบ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินกิจกรรม ส่ิงแวดล้อม
     โรงเรียนเล็งเหน็สภาพแวดล้อมด้านภมูิทศัน์  น้ า อากาศ 3. ติดตามประเมินผล 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความร่มร่ืน สวยงาม 4. สรุปและรายงานผล
เสริมสร้าง ความรู้สึกเชิงบวกแก่นักเรียน
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเปน็อย่างมากตลอดจน
มีผลต่อการพฒันาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  
อารมณ์   และสังคม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองบางใหญ่
2. เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ครู บคุลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90
 มีความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในคลองบางใหญ่
  เชิงคุณภาพ : คลองบางใหญ่ในโรงเรียนสตรีภเูก็ต
มีความสะอาด สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอื้อต่อ
การเรียนการสอนของนักเรียนและบคุลากรในโรงเรียน
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.30 งานครแูละนักเรยีนแกนน า 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน -            งานระบบ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินกิจกรรม ส่ิงแวดล้อม
 ส่งเสริมสร้างความรู้ ทกัษะใหก้ับนักเรียน ครูได้มีส่วนร่วม 3. ติดตามประเมินผล 
ในการขับเคล่ือนการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 4. สรุปและรายงานผล
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความรู้ ทกัษะใหก้ับนักเรียน ครู
ในการขับเคล่ือนการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนในการท างานเปน็ทมี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน จ านวน  20 คน  ครู จ านวน 2 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู  ร้อยละ 80
 มีความรู้ มีจิตส านึกและพฤติกรรมในการขับเคล่ือน
การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.31  โครงการปรบัปรงุลานเนวรตัน์ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 18,000       งานระบบ
หลักการและเหตุผล 2. จัดซ้ือคุรุภณัฑ์และด าเนินกิจกรรม ส่ิงแวดล้อม
   ปรับปรุงลานนวรัตน์ของโรงเรียน เพื่อปรับภมูิทศัน์ 3. ติดตามประเมินผล 
และลานนวรัตน์ใหเ้ปน็สถานที่แก่การพกัผ่อนแก่ 4. สรุปและรายงานผล
นักเรียน ครู และบคุลการในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อมใหส้วยงาม ร่มร่ืน 
เสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกแก่นักเรียน ครู และบคุลากร
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90

 มีความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อม
  เชิงคุณภาพ : ลานนวรัตน์มีความสวยงาม
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
สถานที่  ลานนวรัตน์ 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
3.2.32  โครงการ 8 view point 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 80,000       งานระบบ
หลักการและเหตุผล 2. จัดซ้ือคุรุภณัฑ์และด าเนินกิจกรรม ส่ิงแวดล้อม
โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็สถานศึกษาที่ใหก้ารศึกษาแก่เยาวชน 3. ติดตามประเมินผล 
เพื่ออบรมบม่นิสัยใหท้กุคนเปน็คนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  4. สรุปและรายงานผล
จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภมูิทศัน์ ใหม้ีบรรยากาศ
ที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เปน็พษิ  จึงเปน็ส่ิงส าคัญที่
ทางโรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการ 8 view point นี้  

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อมใหส้วยงาม ร่มร่ืน 
เสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกแก่นักเรียน
2. เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ครู บคุลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90
 มีความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อม
  เชิงคุณภาพ : ภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียนสตรีภเูก็ต
มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอื้อต่อ
การเรียนการสอนของนักเรียนและบคุลากรในโรงเรียน
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.33 งานยานพาหนะ 3 3.2 6 2 5 5    - ประชุม วางแผนการปฏบิติังาน รวมทั้งก าหนดภาระ524,000 งานยาน
หลักการและเหตุผล หน้าที่ความรับผิดชอบ พาหนะ
   การด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจ าเปน็ต้อง    - จัดท าคู่มือปฏบิติังาน ตารางเวลาปฏบิติังาน แบบ
มีรถยนต์ใหบ้ริการ ครู นักเรียน และบคุลากรของ ฟอร์มต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้งาน
โรงเรียน เพื่อปฏบิติังานราชการทั้งในจังหวดัและ    - ใหบ้ริการงานยานพาหนะ
ต่างจังหวดัได้อย่างมีประสิทธภิาพ    - ประชุมสรุปงาน และหาแนวทางแก้ไขปญัหา

   - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการของ
วัตถุประสงค์ : โรงเรียน ( ต.ค. 64 - เม.ย. 65 / พ.ค. - ก.ย. 65 )
   1. เพื่อดูแลยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างมีระบบ มีความปลอดภยั
   2. เพื่อใหบ้ริการครู บคุลากร นักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :  รถยนต์ จ านวน  6  คัน
  เชิงคุณภาพ  :  รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน

สถานที่  :  หอ้งส านักงานบริการ  โรงเรียนสตรีภเูก็ต

ระยะเวลา  :  ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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      214

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.34 งานโสตทศันูปกรณ์ 3 3.2 6 3 2 3 1.วางแผนการด าเนินงานโสตทศันูปกรณ์ 163,900 งานโสต
หลักการและเหตุผล 2.ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง วสัดุ-ครุภณัฑ์ ทศันศึกษา
    การเรียนรู้ในสถานการณ์โควดิ 19 จึงต้องน าเอาเทคโนโลยี ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบยีบการจัดหาพสัดุ
และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ที่มีความทนัสมัยและรองรับ 3.ติดตามและประเมินผล การจัดชื้อจัดจ้าง
การเรียนการสอนออนไลน์ งานโสตทศันศึกษาจึงเล็งเหน็ วสัดุ-ครุภณัฑ์
ความส าคัญในเร่ืองนี้จึงจัดอุปกรณ์ที่ทนัสมัยและ 4.สรุปและประเมินผล
รองรับการออนไลน์
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อใหส้ถานศึกษามีหอ้งปฎบิติัการและอุปกรณ์
ที่ทนัสมัยรองรับการเรียนการสอนออนไลน์
2.เพื่อใหก้ารเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ระบบมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์
พร้อมใช้งาน รัอยละ 100
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครูและบคุลากรโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่ประสิทธภิาพ
และทนัสมัยและรองรับรับระบบออนไลน์
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.35 งานซ่อมแซมบ ารงุกล้องวงจรปดิ 3 3.2 6 2 2 4 1.ประชุมชี้แจง/วางแผนการด าเนินงาน เงินอื่น ๆ งานส่งเสริม
หลักการและเหตุผล 2.จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบพสัดุ 160,000 ระเบยีบวนิัย
     เพือ่ความปลอดภัยและเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กิดขึ้น 3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
ในปจัจุบนั จึงวางแนวทางการจัดงานซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปดิ 4. รายงานผลการด าเนินการ
เพื่อความปลอดภยักับชีวติ และทรัพย์สินของครู
บคุลากร นักเรียนภายในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหม้ีการด าเนินงานซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปดิ 
 และอุปกรณ์ ตามจุดที่ช ารุดเสียหายใหใ้ช้ได้เปน็ปกติ
เพื่อความปลอดภยัภายในสถานศึกษา
2. เพื่อใหค้รู บคุลากร นักเรียน ภายในโรงเรียน 
มีความพงึพอใจในมาตรการรักษาความปลอดภยั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ทั้งส้ินจ านวน 64 ตัว
  เชิงคุณภาพ : กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ สามารถสอดส่องดูแล
ดูแลและมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลภาพเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อใช้เปน็หลักฐานที่สามารถยืนยันความเปน็จริงได้ 
และเปน็การปอูงกันดูแลรักษาความปลอดภยัภายในสถานศึกษา
รวมถึงการก ากับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนใหม้ีระเบยีบมีวนิัย
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา เดือนกันยายน 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
3.2.36 โครงการปรบัปรงุหน้าชั้นเรยีน หอ้งเรยีนอาคาร 4 3 3.2 5 2 2 4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 500,000      กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล    1.1 วางแผน วชิาการ
    ปจัจุบนัหอ้งเรียนอาคาร 4 จ านวน 10 หอ้งเรียน    1.2 ออกแบบหอ้งเรียน
ถูกใช้งานและขาดการปรับปรุง เปน็ระยะเวลายาวนาน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
กระดานหน้าหอ้งเรียนยังคงเปน็กระดานแบบใช้ชอล์ก    2.1 ด าเนินการตามจัดซ้ือ จัดจ้างตามระเบยีบ พสัดุฯ 
เกิดฝุุนละอองจากชอล์ก ในการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของครูหน้าหอ้งผุพงัและมีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้  3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
    จากสภาพปญัหาดังกล่าวกลุ่มบริหารวชิาการ    3.1 ด าเนินการตรวจรับ
จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงหน้าชั้นเรียน หอ้งเรียน 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
อาคาร 4 จ านวน 10 หอ้งเรียน โดยปรับปรุงจาก    4.1 สรุปผลและรายงานโครงการ
กระดานด าแบบใช้ชอล์ก เปน็กระดานแบบไวทบ์อร์ด 
เพื่อจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงหน้าชั้นเรียนใหม้ีสภาพเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :   หอ้งเรียนที่ได้รับการปรับปรุง
จ านวน 10 หอ้งเรียน   
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีหอ้งเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สถานที่ อาคาร 4 โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา   ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565

งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน

           

 Annual Action Plan 2022 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2565  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต      217

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.38 โครงการปรบัปรงุส านักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 3 3.2 6 2 2 4 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 80,000 ส านักงาน
หลักการและเหตุผล    1.1 ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน กลุ่มบริหาร
      โครงการปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารทัว่ไป    1.2 ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง งานทั่วไป
เพื่อใหห้อ้งส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปได้มีความ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
สวยงาม เปน็ระเบยีบ เปน็สัดส่วน มีความสะดวก    2.1 ด าเนินการท าสัญญาจ้าง       
ต่อการใหบ้ริการ ท าใหง้านมีประสิทธภิาพมากขึ้น    2.2 ด าเนินการปรับปรุงหอ้ง
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อใหห้อ้งส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปได้มี    3.1 ติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงหอ้ง
ความสวยงาม เปน็ระเบยีบ เปน็สัดส่วน มีความ 4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act)
สะดวกต่อการใหบ้ริการ    4.1 รายงานผลการปรับปรุงหอ้ง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : หอ้งส านักงานจ านวน 1 หอ้ง
  เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมของหอ้งและมีการบริการที่เปน็
เปน็ระบบ รวดเร็ว ท าใหง้านมีประสิทธภิาพมากขึ้น
สถานที่ หอ้งส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
ระยะเวลา 1 ต.ค.2564 - 31 มี.ค. 2565

แผนงาน  งาน/ โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
สนองนโยบาย

งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.29 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมลิฟต์ 3 3.2 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน 800,000      อาคารสถานที่
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานที่ 
      ปจัจุบนัสภาพของ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานที่ต้องการปรับปรุงใหม้ีสภาพ
งมีการใช้งานมาจนถึงปจัจุบนั 13 ป ีมีอายุการใช้งาน  พร้อมใช้ และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
มานาน จึงควรซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อใช้ในการอ านวย 4. ด าเนินการดจ้างในเร่ืองการซ่อมแซม  และปรับปรุงตาม
ความสะดวก ใหแ้ก่ผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรม   ระยะเวลาที่ก าหนด
การเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
และช่วยสนับสนุนใหก้ารจัดกิจกรรมได้มีประสิทธภิาพ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบลิฟต์ “อาคารเฉลิมพระ 
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550” ใหม้ีบรรยากาศที่ดี
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และมีความปลอดภยั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : คณะครู นักเรียน บคุลากรประชาชน
  เชิงคุณภาพ : ลิฟต์มความพร้อมใช้งานได้ตามปกติ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.2.30  โครงการปรบัปรงุหอ้งปฏบิตัิการวิทยาศาสตร์ 3 3.2 5 2 5 5 1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน 2,000,000   กลุ่มสาระฯ
เพ่ือส่งเสรมิศักยภาพนักเรยีน 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ วทิยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล 3.ปฏบิติังานตามแผน และ
        ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน เทคโนโลยี
จะต้องจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิติัจริง 5.ประเมินและรายงานผล
 มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่ทนัสมัย
 เพื่อส่งเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์จึงต้องปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ
วทิยาศาสตร์ใหม้ีความสมัย ใหเ้ปน็แหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอันจะช่วยพฒันาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีหอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตร์
ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมัย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามีหอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตร์
ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมัย ครอบคลุมสาขาชีวะ เคมี และฟสิิกส์
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนสตรีภเูก็ตมีหอ้งปฏบิติัการ
วทิยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมัย
สถานที่ อาคาร 6 ชงโค
ระยะเวลา ต.ค.64 - ก.ย.65

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.3  พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
3.3.1 งานประชาสัมพันธ์วิชาการ กลุ่มบรหิารวิชาการ 3 3.3 6 2 6 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 37,000       กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล   1.1 ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหารวชิาการ วชิาการ
 งานวชิาการเปน็หวัใจส าคัญในการจัดการศึกษาของ   1.2 ประชุมคณะท างานงานส านักงานกลุ่มบริหาร
โรงเรียน การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการจึงเปน็ส่วน วชิาการ
ส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนสู่สายตา 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
สังคมภายนอก ทั้งรูปแบบการท าใบปลิวเพื่อ   2.1 จัดท าปฏทินิการปฏบิติังานประจ าปขีอง
ประชาสัมพนัธแ์ละการออกไปน าเสนอผลงานของ         กลุ่มบริหารวชิาการ
โรงเรียนนอกสถานที่   2.2 ด าเนินการประชาสัมพนัธต์ามปฏทินิ
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
 1. เพื่อประชาสัมพนัธผ์ลงานของกลุ่มบริหารวชิาการ   3.1  ติดตามงานของกลุ่มบริหารวชิาการ   
เปา้หมาย   3.2  ประเมินผลการปฏบิติังานต่างๆ 
  เชิงปรมิาณ :  นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต 2,779 คน 4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
 และครู จ านวน 180 คน   4.1 สรุปผลและรายงานผลการปฏบิติังาน 
  เชิงคุณภาพ :  กลุ่มบริหารวชิาการเผยแพร่ผลงาน  
ของโรงเรียนสู่นักเรียน ครู บคุคลและหน่วยงาน  
ภายนอก         
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต  
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

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
3.3.2 งานประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ 3 3.3 6 2 2 4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 117,000      งานประชา
หลักการและเหตุผล    1.1 จัดท าโครงการ แต่งต้ังคณะท างาน/ก าหนดเปาูหมาย สัมพนัธ์
      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Cambridge ใน    1.2  ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประชาสัมพนัธ ์ โครงการ
โรงเรียนของรัฐบาล จึงยังไม่เปน็ที่รู้จักแพร่หลาย จ าเปน็ที่จะ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
ต้องประชาสัมพนัธโ์ครงการนานาชาติ สู่สาธารณะเพื่อใหไ้ด้รับ    2.1 ก าหนดรูปแบบการประชาสัมพนัธ ์
ทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจการจัดการเรียนการสอน    พร้อมด าเนินการขออนุญาตจัดจ้าง
ในโครงการนานาชาติ รวมทั้งต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน    2.2 ประสานงานส่ือมวลชน   
วัตถุประสงค์ :    2.3 คัดเลือกรูปภาพ รวบรวมข้อมูลข่าวสารออกแบบส่ือ
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ประชาสัมพนัธท์ี่สอดคล้องกับรูปแบบการประชาสัมพนัธ์
ของโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต    2.4  ด าเนินการประชาสัมพนัธต์ามรูปแบบที่ก าหนด
2. เพื่อใหผู้้ปกครอง ชุมชน เกิดความเข้าใจ ศรัทธา 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโครงการนานาชาติ     3.1 ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการประชาสัมพนัธ์
เปา้หมาย ผ่านส่ือต่างๆ
  เชิงปรมิาณ : จุลสารประชาสัมพนัธ ์2 ฉบบั / ปี    3.2 ตรวจสอบคุณภาพของส่ือประชาสัมพนัธ์
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรี 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
ภเูก็ต สามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและ     4.1  สรุปและรายงานผลโครงการ
กิจกรรมในสถานศึกษา
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
3.3.5 งานข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล 3 3.3 6 3 3 4 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 34,900 งานข้อมูล
หลักการและเหตุผล 2.มอบหมายงานใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง สารสนเทศ
     การเก็บข้อมูลสารสนเทศ การเข้าชั้นเรียนของ 3.จัดเตรียมเอกสาร และ
นักเรียนยังใช้ระบบบันทึกผ่านกระดาษ ข้อมูลทีไ่ด้ 4.ด าเนินการ ประเมินผล
มีความไม่ชัดเจนและไม่ครบจ านวนนักเรียนทัง้หมด 5.รายงานผลการปฏบิติังาน
การน าข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนไป
ใช้งานเพือ่แจ้งหรือประเมินผล ไม่เป็นปัจจุบัน 
ท าให้เกิดความล่าช้าไม่ทันท่วงที  ดังนั้นงานข้อมูล
สารสนเทศและประเมินผลจึงน าโปรแกรม
การเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเพือ่ใช้การดูแลช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนอย่างเปน็ระบบและเปน็ปจัจุบนั
2. เพื่อน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท าใหม้ีข้อมูลที่มีความสะดวก รวดเร็วเปนูปจัจุบนั
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :มีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลของนักเรียน
ร.ร.สตรีภเูก็ต 2778 คน  ถูกต้อง พร้อมใช้งาน
  เชิงคุณภาพ :เก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนผ่านคอมพวิเตอร์
มีประสิทธภิาพ ข้อมูลเปน็ปจัจุบนั          
สถานที่ ร.ร.สตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 11 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

แผนงาน  งาน/ โครงการ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
3.3.6 งานพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรยีนสตรภีเูก็ต 3 3.3 6 2 6 4 1. ประชุมคณะท างานระบบสารสนเทศ
  
 20,000     งานระบบ
หลักการและเหตุผล และวเิคราะหร์ะบบร่วมกับผู้พฒันา โปรแกรม สารสนเทศ
      มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภเูก็ต เพื่อก าหนดขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศ วเิคราะหร์ะบบ
ใหโ้รงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ร่วมกับผู้พฒันา โปรแกรม
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยข้อมูล สารสนเทศ 
 2. ด าเนินการตามระบบ จัดซ้ือจัดจ้าง
   

มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาด้วยบริบทของ 3. เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ
   
โรงเรียนสตรีภเูก็ตข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในด้านต่างๆ

 4. ติดต้ังโปรแกรมที่ด าเนินการพฒันา  Import
  
มีจ านวนมากจึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหาร  และ Update ข้อมูล สารสนเทศ 

5. จัดท า เผยแพร่การใช้งานระบบ ข้อมูล สารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ ใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง
1. เพื่อใหส้ถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศพื้นฐาน

 6. ตรวจสอบการท างานของระบบ 
และปรับปรุงแก้ไข
  

มีความถูกต้อง สมบรูณ์ และเปน็ปจัจุบนัครบถ้วน 7.ประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อใหส้ถานศึกษาน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร

 8. ประเมินผล / สรุปผลการด าเนินงาน
   

และพฒันาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า 9. น าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พฒันาอย่างต่อเนื่อง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ :  ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศนักเรียนและ
บคุลากร ของโรงเรียน  
  เชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร ครู บคุลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 ใช้ข้อมูล สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน และสารสนเทศ
เพื่อการบริหารตามโครงสร้างหลักของโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์
สถานที่    โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา     พ.ย.2564 - เม.ย.2565

จัดการข้อมูลโรงเรียน เพื่อแก้ปญัหาและสนับสนุนใหเ้กิดการพฒันางานต่อไป

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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