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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 4  สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
4.1  สรา้งเครอืข่ายการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับนานาขาติ
4.1.1 โครงการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือและพัฒนา 4 4.1 6 2 7 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 47,144       กลุ่มงาน
ชุมชนสัมพันธ์ (IP,IPC) 1.1 จัดท าโครงการ แต่งต้ังคณะท างาน/ก าหนดเปา้ บริหารงาน
หลักการและเหตุผล หมาย วชิาการ
เพื่อพฒันาความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนในเครือข่าย 1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประชาสัมพนัธ์ โครงการ
มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มส่ีวนได้ส่วน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
เสีย อันจะท าใหม้ีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม 2.1 ประชุมผู้ปกครอง/ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/
อาเซียนและประชาคมโลกในอนาคต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ : 2.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
1. เพื่อใหโ้ครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูกต็ ต่างประเทศ
มเีคร่ือข่ายร่วมพฒันาทั้งในและต่างประเทศ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
เปา้หมาย 3.1 ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
  เชิงปรมิาณ  : ต่างๆ
เคร่ือข่ายโรงเรียนทั้งในและนอกประเทศ 3.2 ตรวจสอบคุณภาพของส่ือประชาสัมพนัธ์
จ านวน   2 โรงเรียน 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เคร่ือข่ายมหาวทิยาลัยทั้งในและนอกประเทศ 4.1 สรุปโครงการ
จ านวน   2 มหาวทิยาลัย
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูกต็
มีเคร่ือข่ายร่วมพฒันาทั้งในและต่างประเทศ
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
4.2  ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรยีนรู ้ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือการจัดการศึกษา
4.2.1  โครงการ Career Preparation (IP) 4 4.2 4 1 6 5 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 172,912     กลุ่มงานพฒันา

หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ

   เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนพฒันาความรู้และทกัษะด้านอาชีพได้ 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP

เต็มศักยภาพ เปดิโอกาสใหน้ักเรียนที่สนใจเรียนรู้อาชีพไป 1.3 ประชุมชี้แจง โครงการ

ศึกษาดูงานด้านอาชีพนอกสถานที่ ช่วยเปดิโลกทศัน์ของนักเรียน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ

เกี่ยวกับการท างานในยุคปจัจุบนั และช่วยใหน้ักเรียนมีข้อมูล 2.1 แนะแนวอาชีพ
ประกอบการวางแผนการเรียนและอาชีพในอนาคต 2.2 เยี่ยมชมส านักงาน บริษทั องค์กรต่างๆ
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อใหน้ักเรียนร้อยละ 100 มีทกัษะในการสร้างครือข่าย 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.2 รายงานโครงการ
2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนพฒันาความรู้และทกัษะและ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
เสริมสร้างแรงบนัดาลใจด้านอาชีพได้เต็มศักยภาพ 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน ม.4 IP 27 คน
ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ 4 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีข้อมูลเชิงประจักษใ์นการวางแผน
การเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต มีโลกทศัน์ ความรู้
ความเข้าใจ แรงบนัดาลใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ
สถานที่: บริษทั ส านกังาน องค์กรด้านอาชีพต่างๆ
ที่นกัเรียนสนใจในประเทศ
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
4.3  ส่งเสรมิใหชุ้มชนและองค์กรต่างๆมีส่วนรว่มในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
4.3.1 งานพิธีมอบทนุการศึกษา"วันธารน้ าใจสู่เยาวชน" 4 4.3 4 1 2 3 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 3,000 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. ประชาสัมพนัธแ์ละรับสมัครนักเรียน
     งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต จัดท าโครงสร้างงานอย่าง 3. งานแนะแนวส่งข้อมูลนักเรียนใหค้รูที่ปรึกษา
เปน็ระบบ เพื่อใหส้อดคล้องต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา 4. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบา้นเพื่อคัดกรองนักเรียน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 5. ครูแนะแนวจัดท าข้อมูลส่งใหห้วัหน้าระดับเพื่อเรียง
 และส่งเสริมนักเรียนโดยการให ้ทนุการศึกษา งานแนะแนว    ล าดับความขาดแคลน
จึงได้จัดพธิมีอบทนุการศึกษา ใหน้ักเรียนได้ซาบซ้ึงและตระหนัก 6. หวัหน้าระดับส่งข้อมูลเรียงล าดับความขาดแคลน
ในความช่วยเหลือของเจ้าของทนุ ส่งผลใหน้ักเรียนมีความ 7. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาทนุการศึกษา
พร้อมในด้านการศึกษามากยิ่งขึ้นไป 8. ประชุมพจิารณาทนุการศึกษา
วัตถุประสงค์ : 9. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทนุการศึกษา
      เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทนุ 10. ซักซ้อมพธิรัีบทนุการศึกษา
การศึกษาโดยประสานความร่วมมือกันของผู้ปกครอง 11. จัดท าหนังสือเชิญเจ้าของทนุ
ชุมชน และองค์กรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12. จัดพธิมีอบทนุการศึกษา "วนัธารน้ าใจสู่เยาวชน"
เปา้หมาย 13. การเงินออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งใหแ้ก่เจ้าของทนุ
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน   2,779  คน 14. รวบรวมจดหมายขอบคุณและบตัรอวยพรปใีหม่จาก
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทนุ นักเรียนทนุมอบใหแ้ก่เจ้าของทนุ
                การศึกษา 15. สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  พ.ค.65 - ก.ย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.2 โครงการ Community Service (IPC) 4 4.3 5 3 1 5 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 26,490       กลุ่มงานพฒันา

หลักการและเหตุผล     1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ ศักยภาพ

     เพื่อปลูกฝังใหก้ับนักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคม     1.2 จัดท าโครงการ ผู้เรียน IP

และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้มี  ความรับผิดชอบต่อสังคม     1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ

ตระหนักวา่ตนเองเปน็ส่วนหนึ่งของสังคม มีความ     1.4 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน นานาชาติ

กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและได้ร่วมแก้ไขปญัหา 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
สังคมโดยได้เร่ิมต้นที่ตนเอง      2.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :     2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
1. เพื่อใหน้ักเรียน ครูและบคุลากรมีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีกับ และยานพาหนะ
ชุมชน    2.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
เปา้หมาย 3. ขั้นตรวจสอบและประเมนิผล (Check)
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน IPC     จ านวน  36  คน    3.1 ประเมินโครงการ
                   ครูและบคุลากร จ านวน  15  คน    3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครูและบคุลากรมี 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
ปฏสัิมพนัธท์ี่ดีกับชุมชน มีจิตสาธารณะ แสดงความ    4.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยตระหนักวา่ตนเองเปน็ส่วน
หนึ่งของสังคม กระตือรือร้นจะรับผิดชอบและร่วม
แก้ปญัหาสังคมโดยเร่ิมที่ตนเอง รู้จักการท าหน้าที่
เปน็พลเมืองที่ดีของสังคม และพร้อมที่จะเปน็ผู้น า
ที่ดีของสังคมในอนาคต
สถานที่: แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภเูกต็
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.3 งานประชาสัมพันธ์ 4 4.3 6 2 2 4 1. ประชุมก าหนดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 94,000 งาน
หลักการและเหตุผล และระยะเวลาในการด าเนินงาน ประชา
งานประชาสัมพนัธเ์ปน็งานที่ต้องสร้างความสัมพนัธ ์สร้างความ 2. การปฏบิติังานประจ าวนั สัมพนัธ์
เข้าใจ ใหข้้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนรวมไปถึงความน่าสนใจของ 3. สรุปผลการปฏบิติังาน
ข้อมูลช่าวสารที่ส่ือสารออกไปก่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกัน 4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และเพื่อเปน็การสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมและก่อใหเ้กิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียน ครู และบคุลากรมีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อชุมชน
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์่าวสารกิจกรรมต่างๆขององค์กร
3. เพื่อเปน็ส่ือประโยชน์ระหวา่งองค์กร ผู้ปกครองและนักเรียน
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ  : นักเรียน  ผู้ปกครอง ครู บคุลากร
โรงเรียน และองค์กรต่างๆ
เชิงคุณภาพ : เพื่อใหไ้ด้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกิดประโยชน์
สูงสุดในการประชาสัมพนัธ ์และผลักดันใหเ้ปน็ที่ยอมรับ
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และมีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อชุมชน
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
4.3.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 4 3 6 2 7 5 1. ปรชุมวางแผนและก าหนดหน้าที่ 3,990 งานชุมชน
หลักการและเหตุผล ความรับผิดชอบ สัมพนัธ์
      โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้เล็งเหน็ความส าคัญในการ 2. ปฏบิติังานตามที่ได้วางแผนไว้
สร้างความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน 3. สรุปผลการปฏบิติังาน
องค์กรชุมชน องค์กรทอ้งถิ่น เพราะโรงเรียนถือเปน็ 4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ส่วนหนึ่งของชุมชน  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน ครู และบคุลากรมีปฏสัิมพนัธ์
ที่ดีกับชุมชน
2. เพื่อใหชุ้มชน องค์กรชุมชน องค์กรทอ้งถิ่น เกิดความพงึพอใจ
ภาคภมูิใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครู และบคุลากร
มีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อชุมชน
  เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรทอ้งถิ่น
มีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อโรงเรียน
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      230

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 4 4.3 4 1 7 1 1.ประชุมคณะครู ชี้แจง วางแผนการปฏบิติังาน 110,500 ระบบดูแล
หลักการและเหตุผล 2.กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและ ช่วยเหลือ
      โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือ นักเรียนใหม่ม.1,ม.4 นักเรียน
นักเรียนในการแก้ปญัหาในด้านต่างๆ เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณภาพ 4. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบา้นนักเรียน
ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย สังคมและสติปญัญา เพื่อพฒันาระบบ 3. ประชุมผู้ปกครองเพื่อเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 4. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบา้นนักเรียน
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหม้ี
คุณภาพและทั่วถึง
2.เพื่อสร้างสัมพนัธภาพความเข้าใจความเหน็อกเหน็ใจ
อันดีระหวา่งครู นักเรียนและผู้ปกครอง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : 1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆใหค้วาม
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลใหผู้้เรียน
มีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ตทกุคนเปน็คน
ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีความสัมพนัธท์ี่ดี
ระหวา่ง ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตลอดปกีารศึกษา

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
4.3.6 งานปจัฉิมนิเทศ ม.6 4 4.3 3 1 7 1 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 30,425 งานระดับ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ ชั้นเรียน
     โรงเรียนสตรีภเูก็ตจัดการเรียนการสอน ได้รับมอบหมาย
โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ตามหลักสูตร 3. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลิตนักเรียน 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ใหส้ าเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเสริมสร้างขวญัและกาลังใจใหก้ับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
2..เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธอ์ันดีงามระหวา่งครูกับนักเรียน
3.เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความภาคภมูิใจในความส าเร็จ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนจ านวน 525  คน  เชิงคุณภาพ :นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
เกิดความภาคภมูิใจในความส าเร็จ
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - เม.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.7 โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งระดับชั้นเรยีน 4 4.3 3 1 7 1 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 12,000 งานระดับ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ชั้นเรียน
     ในยุคของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งในเร่ืองเทคโนโลยี 3. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมที่เกิดขึ้น 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
จากจุดเน้นของโรงเรียนสตรีภเูก็ต ในข้อที่ 7 วา่ส่งเสริมระบบ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อใหน้ักเรียนในระดับสายชั้นเรียนมีความเข้าใจได้รับทราบ
 นโยบายแนวปฏบิติั กฎและระเบยีบต่างๆของทางโรงเรียน
2. เพื่อเปน็การสร้างความสัมพนัธอ์ันดีในระดับชั้นเรียนกับเพื่อน 
ครูผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชน
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนม.1-ม.6จ านวน 2,780  คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนเปน็ผู้มีความประพฤติดีอยู่ในและชุมชน

ระเบยีบวนิัยของโรงเรียนและมีความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่ครู
ผู้ปกครอง
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 64 - เม.ย. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.8 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อบายมุขฯ 4 4.3 1 1 7 5 1.ขั้นตอนเตรยีมการ ( Plan ) 42,600       ครูแกนน า
หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ ปอ้งกัน
     ในสภาพสังคมปจัจุบนัปญัหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 1.2 ประชาสัมพนัธ ์โดยใหค้รูที่ปรึกษาคัดเลือกตัวแทน ยาเสพติดฯ
เยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน ปญัหา นักเรียนแกนน าปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดประจ า
ยาเสพติด อบายมุข ต่างๆ โดยเฉพาะใน หอ้งเรียน หอ้งละ 1 คน
จังหวดัภเูก็ตซ่ึงเปน็เมืองทอ่งเที่ยว นั้นได้รับ 2.ขั้นด าเนินการ ( DO )
อารยธรรมตะวนัตก มีสถานบนัเทงิต่างๆ ที่ส่ง 2.1 กิจกรรมประกวดแข่งขันประกวดจัดบอร์ดหอ้งเรียน
ผลกระทบต่อเยาวชนอาจหลงผิดประพฤติตนไม่ สีขาว/แผนกสีขาว ม.1 - ม.6  จ านวน 75 หอ้งเรียน
เหมาะสม อยากลอง อยากรู้ ในเร่ืองยาเสพติด กิจกรรมต้ังคณะกรรมการหอ้งเรียน 4 ฝ่าย 16 คน
จึงจ าเปน็ต้องจัดกิจกรรมที่มุ่งพฒันานักเรียนใหเ้ปน็ 2.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าปอ้งกันและแก้ไข
ผู้น าที่ดีของสังคม ลด ละ เลิก อบายมุข ยาเสพติด ปญัหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ จ านวน 75 คน
วัตถุประสงค์ : 2.3 กิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย ขบวนแห่/เสียงตาม
1.เพื่อสร้างความตระหนักโทษ พษิ ภยัของยาเสพติด สาย/แจกเอกสาร/เสนอข่าว/ติดสติกเกอร์/จัดบอร์ดประชา
2. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายปอ้งงกัน แพร่ระบาดของ สัมพนัธ ์เนื่องในวนังดสูบบหุร่ีโลก วนัต่อต้านยาเสพติด
ยาเสพติด อบายมุข ในทกุภาคส่วน วนังดด่ืมสุราโลก งดเหล้าเข้าพรรษา วนัเอดส์โลก
เปา้หมาย 2.4 กิจกรรมหน้าเสาธง ตอบ - ค าถาม กล่าวค า
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนจ านวน 2787  คน ปฏญิาณ ต้านต่อยาเสพติด วาระแหง่ชาติ
  เชิงคุณภาพ : มีความรู้ เข้าใจ พษิภยั ยาเสพติด 2.5 กิจกรรมบรูณาการกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรม
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต และนอกสถานศึกษา 2.6 กิจกรรมบรูณาการลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด
ระยะเวลา 4 ไตรมาส 2.7 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ตรวจตรา เฝ้าระวงั การ

แพร่ระบาด บหุร่ี/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮล์ก
2.8 กิจกรรม To Be NumBer One

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.9 งานเครอืข่ายผู้ปกครองโรงเรยีนสตรภีเูก็ต 4 4.3 6 2 7 1 1.มีการประชุมวางแผนงานร่วมกันระหวา่ง  - งานเครือข่าย
หลักการและเหตุผล เครือข่ายผู้ปกครองและสถานศึกษา ผู้ปกครอง
  เพื่อประสานความร่วมมือระหวา่งผู้ปกครองครู 2.มีการก าหนดหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบ โรงเรียน
และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาการเรียน ระหวา่งเครือข่ายผู้ปกครองและสถานศึกษา สตรีภเูก็ต
การสอนและระเบยีบวนิัยของโรงเรียน และใหข้้อคิดเหน็ 3. ด าเนินงานร่วมกันระหวา่งเครือข่าย
เสนอแนะต่อสถานศึกษาในเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ ผู้ปกครองและสถานศึกษา
แก่นักเรียนและโรงเรียน 4. ติดตามและประเมินผลร่วมกันระหวา่ง
วัตถุประสงค์ : เครือข่ายผู้ปกครองและสถานศึกษา
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรี 5.สรุปผลและรายงานผล
ภเูก็ต เปน็ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรี
ภเูก็ต จ านวน 8 คร้ัง
  เชิงคุณภาพ :1. มีการด าเนินงานเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนสตรีภเูก็ตร่วมกันกับสถานศึกษา
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่ หอ้งประชุม ชงโค 1 (114)
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
4.3.10 งานสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนสตรภีเูก็ต 4 4.3 6 2 7 1 1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  -
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการประชุมระหวา่งสมาคมผู้ปกครอง
      เพื่อประสานงานระหวา่งสมาคมผู้ปกครองและครู และครู
วัตถุประสงค์ : 3. ติดตามและประเมินผล
   เพื่อใหก้ารด าเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครู
เปน็ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน 8 คร้ัง
  เชิงคุณภาพ : ด าเนินการจัดประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครู  เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่ หอ้งปกครอง
ระยะเวลา ต.ค.64 - ก.ย.65

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

งานสมาคม
ผู้ปกครอง
และครูฯ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

           

Annual Action Plan 2022 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2565  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต      236

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.11 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 4 4.3 6 2 2 1 1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  - งานคณะ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
         เพื่อประสานงานระหวา่งสถานศึกษาและ 3. ติดตามและประเมินผล สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อใหก้ารด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาเปน็ไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 6 คร้ัง
  เชิงคุณภาพ : ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่ หอ้งสึนามิ
ระยะเวลา ต.ค.64-ก.ย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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