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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรยีนใหเ้ปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู ้และมีคุณธรรม
1.1  ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนเปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู้
1.1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และความเปน็เลิศ 1 1.1 3 2 3 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 319,800     กลุ่มงาน
ทางวิชาการและผู้น าทางภาษา     1.1 จัดท าและขออนมุติัโครงการ บริหาร
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิงาน วชิาการ
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบ     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนนิงาน โครงการ
นโยบายส าคัญในการพฒันาประชากรของชาติ ใหเ้ปน็ 2. ขั้นด าเนนิการ (Do) นานาชาติ
“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ    2.1 กจิกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษผ่านการ

สติปญัญา มีพฒันาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดี แสดงละครส้ัน

จิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  มัธยัสถ์    2.2 กจิกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทาง

อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิัย รักษาศีลธรรม และเปน็ ภาษาองักฤษ ม.1 - 6

พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทกัษะส่ือสาร    2.3 กจิกรรม Academic Excellent

ภาษาอังกฤษ รักการเรียนรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ การเปน็คนไทย ที่มีทกัษะสูง เปน็นวตักร 3. ขั้นตรวจสอบและประเมนิผล (Check)

นักคิด เปน็ผู้ประกอบการ ยุคใหม่และอื่นๆโดยมีสัมมา     3.1 นเิทศการด าเนนิงาน

ชีพตามความถนัดของตนเอง เปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนนิงาน

คิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู้ มีทกัษะและคุณ 4. ขั้นสรุปผล รายงานผลการด าเนนิงานและปรับปรุง

ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Act)

วัตถุประสงค์ :     4.1 ประเมนิโครงการ

1  ผู้เรียนมีทกัษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียนใน     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ

ศตวรรษที่ 21

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
2  ผู้เรียนมีทกัษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ มีความ
เปน็เลิศทางวชิาการ และสามารถเข้าแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
  เชิงปรมิาณ :  ครูและบคุลากร      จ านวน   50 คน
                   นักเรียน               จ านวน 264 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนทกัษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
มืออาชีพ และ นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันในเวทนีานาชาติได้
สถานที่: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา: ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  41

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 1 1.1 6 2 2 1 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 9,012 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย นอกหลักสูตร
    กลุ่มงานกิจกรรมพมันาผู้เรียนมีหน่วยงานภายในหลาย 3. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงานไม่วา่จะเปน็การติดต่องานใด ๆ ก็จะต้องติดต่อ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
กับส านักงานงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนทั้งส้ิน จึงต้องจัดหาวสัดุ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
อุปกรณ์เพื่อใหก้ารด าเนินงานในกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
เกิดประสิทธผิลสูงสุดในการด าเนินงานและสะดวกต่อจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่ผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  42

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.3 งานพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 1 1.1 4 3 2 4 1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการจัดและพฒันา 7,000 ภาษาต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล หอ้งปฏบิติัการทางภาษาอังกฤษ ภาษา
       ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใหเ้ปน็บคุคลแหง่การ ฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และ
เรียนรู้ โดยการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเทา่เทยีม ภาษาญี่ปุุน
ทางการศึกษาถือเปน็การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. จัดซ้ือ จัดหา และผลิตส่ือที่เหมาะสม 
ทกุมิติโดยในการจัดการเรียนการสอนใหห้ลากหลายต้อง ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียน
จัดหาส่ือนวตักรรมประเภทต่างๆทกุสาระภาษาที่ส่งเสริม 3. ก าหนดตารางการใช้หอ้ง
การเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 4. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามตาราง
วัตถุประสงค์ : 5. ใหบ้ริการแก่ครูและนักเรียน
1. เพื่อพฒันาศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส 6. ติดตามและประเมินผล
จีน และญี่ปุุน
2. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนที่เพยีงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายใหเ้กิดประสิทธภิาพ
3. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนใหต้รงกับความต้องการ/
ความสนใจของนักเรียน
เปา้หมาย :
เชิงปรมิาณ : นักเรียนม.1 - ม.6 จ านวน 2,789 คน
เชิงคุณภาพ: นักเรียนเกิดความเสมอภาค และความเทา่เทยีม
ทางการศึกษา
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณแผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.4 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษา 1 1.1 4 1 1 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 172,200 กลุ่มสาระการเรียนรู้

อังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ภาษาต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล 1.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (สาระภาษาองักฤษ)

    การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมยกระดับ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาอังกฤษระดับชั้น 2.1 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 เปน็การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 2.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น โดยพฒันาทกัษะ 2.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟงั การพดู การอ่าน       - ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ  
และการเขียน รวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกทกัษะภาษา         ส่ือสาร 6 ฐาน 
จากการร่วมกิจกรรมต่างๆและการพฒันาตนเอง        - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
เปน็การฝึกความสามัคคีระหวา่งเพื่อนผู้ร่วมทมี การมีน้ าใจ         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  กิจกรรมเหล่านี้ 3.1 ส ารวจความคิดเหน็ของผู้ร่วมกิจกรรม
สามารถส่งเสริมใหไ้ด้รับประสบการณ์และหาความรู้ต่างๆ 3.2 ประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม
ทางภาษาและเปน็ส่ิงส าคัญในการด ารงชีวติที่ดีใน 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
ประชาคมโลกอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษากับ
เจ้าของภาษาได้
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
โดยพฒันาทกัษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟงั 
การพดู การอ่านและการเขียน

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  :  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 120 คน    
  เชิงคุณภาพ : ส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางภาษา
ของนักเรียนใหส้อดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษพทุธศักราช 2551 ใหเ้หมาะสมกับวยั
และธรรมชาติ ความต้องการในการเรียนของผู้เรียนส าหรับ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต และแหล่งเรียนรู้ในจังหวดัภเูก็ต
ระยะเวลา ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)
และไตรมาส 2 (ม.ค. – ม.ีค. 64)

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.5 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศส 1 1.1 3 1 1 1 , 2 1.ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมต่างๆใหน้ักเรียนทราบ 25,550 วชิาการ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2.ประชุมนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและวางแผน
หลักการและเหตุผล ด าเนินงาน
    การจัดการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียน 3. เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าค่ายและ
จ าเปน็ต้องจะต้องพฒันานักเรียนใหม้ีศักยภาพด้าน การเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะภาษาฝร่ังเศส
การใช้ภาษาใหอ้ยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถสอบผ่าน 4.ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่ 
การสอบวดัระดับภาษาฝร่ังเศส มีศักยภาพด้านวชิาการ เอกสาร วสัดุ อุปกรณ์
มีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาและใช้ภาษาฝร่ังเศส 5.ด าเนินงานตามโครงการ
ในการด าเนินชิวติในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข 6.ประเมินโครงการ

7.รายงานผลการด าเนินโครงการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนแผนการเรียนฝร่ังเศส 124 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพ
ทางด้านภาษาฝร่ังเศส ตระหนักและเหน็
ความส าคัญของการใช้ภาษาฝร่ังเศส และสามารถใช้
ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและอื่นๆ
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.6 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่น 1 1.1 3 1 1 1, 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 24,900 ภาษาญี่ปุุน
   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน     1.1 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง
หลักการและเหตุผล     1.2 ประชาสัมพนัธคั์ดเลือกนักเรียนที่มี
  ญี่ปุุนเปน็ประเทศที่มีการลงทนุในประเทศไทยสูง           ความสามารถพเิศษด้านภาษาญี่ปุุน
เปน็อันดับต้นๆ ส่งผลใหม้ีผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุุนเพิ่ม 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ขึ้น การส่งเสริมใหน้ักเรียนได้พฒันาศักยภาพตนเอง     2.1 ฝึกซ้อมนักเรียน
ท าใหต้ระหนักเหน็ความส าคัญและมีความมั่นใจใน     2.2 เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การใช้ภาษาญี่ปุุน     2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุุน     3.1 การแข่งขันทกัษะต่างๆ
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาญี่ปุุน     3.2 ค่ายภาษาญี่ปุุน
เปา้หมาย     3.3 กิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนแผน 128 คน     3.4 กิจกรรมรุ่นพี่แนะแนวการศึกษาต่อฯ
  เชิงคุณภาพ : ใช้ภาษาขั้นต้นส่ือสารได้เปน็ธรรมชาติ     3.5 กิจกรรมสอนเสริมเตรียมสอบวดัระดับ,
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต          Pat ญี่ปุุน
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

    4.1 ผลการแข่งขันต่างๆ
    4.2 สรุปผล

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.7 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน 1 1.1 3 3 1 3 1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดรูปแบบ 28,500 ภาษาจีน
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของกิจกรรมเวลาในการก าหนดหน้าที่รับ
ทางการเรยีน
หลักการและเหตุผล ผิดชอบของบคุลากร
ในปจัจุบนันักเรียนควรเรียนรู้ภาษาต่างๆอย่างน้อย 2.จัดกิจกรรมทางภาษา
 2  ภาษา การเรียนภาษาใหป้ระสบความส าเร็จนั้น 3.จัดกิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของ
จ าเปน็ต้องมีการสอนที่มีประสิทธภิาพและมีกิจกรรม 4.ติดตามประเมินผล
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร 5.รายงานผลการปฏบิติังาน
กับเจ้าของภาษา และการอ่าน การเขียนตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกับ
เจ้าของภาษาได้
2.เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน
การส่ือสารภาษาจีน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดได้
  เชิงปรมิาณ :นักเรียนที่เรียนภาษาจีน 718 คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
                  ภาษาจีนที่ดีขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.63 - ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  48

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.8 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาเยอรมันเพ่ือ 1 1.1 3 3 1 3 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 35,000 ภาษาเยอรมัน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรยีน   1.1 วางแผน
หลักการและเหตุผล   1.2 ฝึกฝนทักษะ เตรียมความพร้อมภาษาเยอรมนั
    การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีความส าคัญต่อผู้เรียน ใหก้ับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวดัภเูก็ตซ่ึงเปน็จังหวดัทอ่งเที่ยว 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ส าคัญของประเทศ  การเรียนการสอนภาษาเยอรมันใน   2.1 น าคณะนักเรียนเดินทางไปกรุงเทพ ฯ
ชั้นเรียนจะสัมฤทธิผ์ลดียิ่งขึ้นถ้าผู้เรียนได้ศึกษาจาก   2.2 เข้าร่วมแข่งขันและทศันศึกษา
ประสบการณ์จริงภายนอกหอ้งเรียน ได้พบปะแลกเปล่ียน 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ความคิดเหน็กับเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ   3.1 ผลการแข่งขันทกัษะภาษาที่ได้รับ
 ท าใหน้ักเรียนมีโลกทศัน์ที่กวา้งไกลขึ้น  และมีทศันคติที่ดี   3.2 แบบส ารวจความคิดเหน็ของนักเรียน
 ต่อการเรียนภาษาเยอรมัน  ดังนั้นทางกลุ่มสาระวชิาภาษา 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
ต่างประเทศ ภาษาเยอรมัน สนับสนุนการเสริมสร้างทกัษะ    4.1 รายงานผลใหผู้้บริหารทราบ
ทางด้านภาษาเยอรมัน เพื่อใหน้ักเรียน ได้มีโอกาส    4.2 ปรับปรุงข้อบกพร่องจากแข่งขัน
แสดงความสามารถทางภาษา และ ได้ศึกษาภาษาเยอรมัน
จากประสบการณ์จริง ตลอดจนได้ท าความรู้จักและ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็กับเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
วัตถุประสงค์ :1 เพื่อใหน้ักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้

ภาษาเยอรมันและประวติัศาสตร์ต่าง ๆ
2 เพื่อใหน้ักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ได้พบปะกับเพื่อน
นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ 

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 เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันและความสามัคคี
ในหมู่คณะ
 4 เพื่อใหน้ักเรียนมีทศันคติที่ดีในการเรียนภาษาเยอรมัน

เปา้หมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนแผนภาษาเยอรมันและนักเรียนใน
ศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาคใต้ จ านวน 228 คน 

 เชิงคุณภาพ : นักเรียนตระหนักและเหน็ความส าคัญใน
 การเรียนภาษาเยอรมันและใช้ภาษาเยอรมันในชีวติประจ าวนั
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสถานที่ตามที่ผู้จัดก าหนด
ระยะเวลา ไตรมาสที่ 2-4

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.9 โครงการเปดิบา้นภาษาต่างประเทศ 1 1.1 1 และ 3 1 1, 2 และ 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 30,000 กลุ่มสาระ
(Open House for International Languages) 9 1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและวางแผน ภาษาต่าง
หลักการและเหตุผล การด าเนินงาน ประเทศ
  ภาษาต่างประเทศ ไม่วา่จะเปน็ภาษาอังกฤษซ่ึงเปน็ 1.2 ประชาสัมพนัธใ์หน้ักเรียนโรงเรียนรับทราบ
ภาษาสากลของโลก และภาษาอื่นๆ ได้แก่ เยอรมัน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ฝร่ังเศส รัสเซีย จีน ญี่ปุุน และพม่า ล้วนมีบทบาท 2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
ส าคัญ เราจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาความ 2.2 ประสานงานและด าเนินการด้าน
รู้ความสามารถของนักเรียนด้านการใช้ภาษาต่าง สถานที่ เอกสาร วสัดุอุปกรณ์
ประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษา 2.3 ด าเนินงานตามโครงการ
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน 3.1 ประเมินโครงการ
การส่ือสาร ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
2. เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  4.1 รายงานโครงการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ทีส่ถาน
ศึกษาก าหนด
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ
ครูเจ้าของภาษาและครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
จ านวน 700 คน

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพทาง
ด้านภาษาประเทศ ตระหนักและเหน็ความส าคัญของ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศในชีวติประจ าวนั ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ม.ค. - มี.ค. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

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

1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1  ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 71,200

ศักยภาพผู้เรยีน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย 2. ขั้นด าเนินการ (Do) กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล     2.1 จัดกิจกรรมต่างๆ  ของภาษาไทย การเรียนรู้
    โครงการรักการอ่านพฒันาการเขียน ฯ ส่งเสริมนักเรียนที่มี           ในวนัส าคัญ  วนัสุนทรภู่ วนัภาษาไทย ภาษาไทย
ความสามารถด้านทกัษะภาษาไทยใหแ้สดงออกและพฒันา           วนัไหวค้รู  วนัแม่  วนัพอ่  และอื่น ๆ
อย่างเต็มศักยภาพและพฒันานักเรียนกลุ่มอ่อน-ปานกลางใหม้ี     2.2 จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยที่ดีขึ้น          วชิาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น
วัตถุประสงค์ :          มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
1. เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านการเขียน     2.3  จัดท าบนัทึกการอา่นการเขียนแบบฝึกหดั
มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน           แบบทดสอบ ด้านการอา่นของทุกระดับชัน้
และพฒันาด้านการอ่านคิดวเิคราะหใ์นขั้นสูงต่อไป           เพื่อน าไปสอดแทรกในการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้พฒันาทกัษะภาษาไทย           ตลอดปกีารศึกษา
เต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยใหสู้งขึ้น    3.1 รวบรวมข้อมูล  การแสดงความ
เปา้หมาย         คิดเหน็ข้อเสนอแนะ
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
กิจกรรมรักการอ่านพฒันาการเขียนฯ ผลสัมฤทธิ์    4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ
ทางการเรียนวชิาภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3         ปฏบิติังาน  รายงานโครงการ
  เชิงคุณภาพ :นกัเรียนมคีวามสามารถด้านการอา่นการเขียนดีขึน้
สถานที่ หอ้งปฏบิติัการกลุ่มสาระภาษาไทย (332)
หอประชุมมะฮอกกานี   โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 63 - กันยายน 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.11 โครงการพัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีน 1 1.1 2 1 2 1 1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน 77,300 กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ วทิยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล 3.ปฏบิติังานตามแผน
          การทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติยังได้ผลไม่เปน็ที่ 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
น่าพอใจ กลุ่มสาระฯจึงต้องมีการส่งเสริม/พฒันา 5.ประเมินและรายงานผล
ศักยภาพของนักเรียนใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดและเพื่อเปน็การยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดย
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมทกัษะและเจตคติที่ดีต่อวทิยาศาสตร์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนม.1-ม.6 จ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค.63 - ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  54

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.12 โครงการพัฒนาและสง่เสริมศักยภาพนักเรียนดา้นศิลปะ 1 1.1 3 3 3,5 4 1. ประชุมวางแผน 103,970 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจและคัดเลือก การเรียนรู้
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการเพื่อพฒันา นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษทางด้านศิลปะ ศิลปะ
และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านศิลปะ ตามความถนัด
(ทศันศิลป ์ ดนตรี  นาฏศิลป์) ใหผู้้เรียนมีสุนทรีภาพ 3. จัดซ้ือวสัดุเพื่อฝึกซ้อม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มศักยภาพ 4. ด าเนินการสอนและฝึกปฏบิติัจริง  เพื่อเตรียม
ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใหผ้ลงานได้รับ แข่งขันรายการต่างๆ
รางวลัในระดับจังหวดั ระดับภาคและระดับประเทศ 5. สรุปประเมินผล
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อนักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิาพื้นฐาน
 ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ85
2. เพื่อนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนระดับชั้นม.1-6จ านวน 2,789คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถ
ด้านศิลปะในระดับมืออาชีพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.13 โครงการศึกษาแหลง่เรียนรู้สปัดาหว์ิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 1 1.1, 4 3 2 3 1. เขียนโครงการน าเสนอฝุายบริหาร 41,600 ศูนย์คอม
นักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 1.4 2. ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการ (เงินอื่นๆ) พวิเตอร์ และ
และคอมพิวเตอร์ 3. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มเปาูหมาย ส่ือเทคโนโลยี
หลักการและเหตุผล 4. ด าเนินงานตามโครงการ
         การเรียนรู้ด้านวชิาการต่างๆ และการพฒันาความรู้ 5. ปฏบิติัการตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ความสามารถของผู้เรียนจ าเปน็ที่ผู้เรียนต้องศึกษา 6. สรุป ติดตามและประเมินผล
ทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เปา้หมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้น ม. 2/4 ,3/4 จ านวน 80 คน  ครู 5 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้  มีประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่  กาญจนบรีุ กรุงเทพฯ และปทมุธานี
ระยะเวลา 1 ปกีารศึกษา

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.14 งานบรหิารการจัดการเรยีนการสอนสขุศึกษาและพลศึกษา 1 1.1 3 2 5 1 1. จัดประชุมครู แจ้งนโยบาย พฒันางาน 75,390 กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มสาระ เรียนรู้สุขศึกษา

       การจัดการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธภิาพ เพื่อให้ 3. จัดอัตราก าลังครูในกลุ่มสาระ และพลศึกษา

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ครูผู้สอนจ าเปน็ต้อง 4. จัดซ้ือ,จัดหาอุปกรณ์ ส่ือประกอบการเรียน
พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพและทนัสมัย การสอน
เพื่อใหส้อดคล้องกับหลักสูตรและใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐาน 5. จัดท าโครงสร้างการสอนและแผนการเรียนรู้
สากลอย่างมีคุณภาพ ทกุรายวชิา
วัตถุประสงค์ : 6. จัดท านิเทศภายในกลุ่มสาระ
  เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิาพื้นฐาน 7. พฒันาบคุลากรโดยส่งครูเข้าอบรม
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 8. จัดท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียน
เปา้หมาย 9. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และสนามกีฬา
  เชิงปรมิาณ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,789 คน 10. ติดตามประเมินผล
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  57

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.15 งานบรหิารจัดการเรยีนการสอน SMTE  ม.ต้น 1 1.1 3 2 5 5 1.วางแผนปฏบิติังาน 20,070 โครงการ
หลักการและเหตุผลการสอน 2.ติดต่อประสานกับหน่วยงาน/สถานที่ SMTE  
    การพฒันาการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    /หา้งร้าน/บริษทั และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.ต้น
 ของนัก เรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ฯ 3.จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
จ าเปน็ต้องมีการสนับสนุนวสัดุส านักงานบางอย่าง 4.ติดตามประเมินผล
 ในการด าเนินการในการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
  1.เพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนวชิา
     วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2.เพื่อใหน้ักเรียนโครงการ SMTE ม.ต้น
    มีอุปกรณ์การเรียนรู้ตรงตามแผนการเรียนรู้ 
    ตามสภาพที่เอื้อต่อการพฒันาศักยภาพ
    ของนักเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครง 209 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                   เพิ่มขึ้น
สถานที่  ร้านขายของและอุปกรณ์การศึกษา
ระยะเวลา 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.16  โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 1 1.1 3 1 2 5   1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 431,100 โครงการ
หลักการและเหตุผล การพฒันาการเรียนการสอน   2.ประชุมกรรมการและก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ SMTE  
 ในรายวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนัก   3.ประสานงานวทิยากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง ม.ต้น
 เรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ฯ จ า      และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เปน็ต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรมปฏบิติัการ   4.จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
 ทดลองแบบสมบรูณ์จากหอ้งแล็บวทิยาศาสตร์จริง   5.ด าเนินงานค่ายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ :   6.ประเมินผลโครงการ
1.เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการเรียนวชิา
   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      

2.เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมและแสดงออก
   ทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
3.เพื่อใหน้ักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิา
   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครง 209 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่  หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.17 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้ 1 1.1 3 3 1 5  1.ส ารวจความต้องการของนักเรียน 956,830 โครงการ
หลักการและเหตุผล  2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
     การพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์และ  3.ติดต่อประสานงานด้านสถานที่  ยานพาหนะ ม.ต้น
 คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ฯ  4.ประชุมนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครูผู้ควบคุม
จ า เปน็ต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรมออกไปสัม  5.เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
 ผัสประสบการณ์จริงจากการศึกษานอกหอ้งเรียน  6.ประเมินผล  สรุปและรายงานผลการ
วัตถุประสงค์ :    ด าเนินการ
1.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้ับ
   นักเรียนในโครงการ
2.เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มี
   ความหลากหลาย
3.เพื่อใหน้ักเรียนและครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครง 209 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่  หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64    

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.18 โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 1.1 3 1 2 5 1.ส ารวจความต้องการของนักเรียน 264,000 โครงการ
และคณติศาสตร์ 2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
หลักการและเหตุผล 3.ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่จะสอนเสริม ม.ต้น
 การพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์และ 4.ปฏบิติัการสอน
 คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 5.ติดตาม  และประเมินผล
จ าเปน็ต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรมเรียนพเิศษ
 เสริมในรายวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิเ์ฉล่ียรวมทั้ง 3 ระดับในราย 
   วชิาคณิตศาสตร์ จากเดิม 3.18 เปน็ 3.23
   รายวชิาวทิยาศาสตร์จากเดิม 3.12 เปน็ 3.17
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครง 209 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวชิา
                   วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่  หอ้งเรียนนักเรียนอาคาร 5
ระยะเวลา 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

   

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.19 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักเรยีน 1 1.1 3 3 5 3 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 33,350       โครงการ
หอ้งเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ 2. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน SMTE
หลักการและเหตุผล 3. ติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ ม.ปลาย
      การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้ และ 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
ทกัษะที่มุ่งพฒันาใหน้ักเรียนเกิดคุณลักษณะเพื่อเตรียม 5. จัดเตรียมเอกสาร
ความพร้อมใหน้ักเรียนเปน็นักวทิยาศาสตร์ ใหค้วามส าคัญ 6. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้
กับผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ และ 7. สรุป ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนนิการ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสู้งขึ้น
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันย 
บนความแตกต่างและความหลากหลาย
   2. เพื่อใหน้ักเรียนเกิดเจตคติที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เปาูหมายต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ใหก้ับ
นักเรียนในโครงการฯ
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 88 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.20 โครงการเตรยีมความพรอ้ม SMTE เข้ามหาวิทยาลัย 1 1.1 4 3 6 3 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 101,500     โครงการ
หลักการและเหตุผล 2.ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน SMTE
      การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้ และ 3. ติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ ม.ปลาย
ทกัษะที่มุ่งพฒันาใหน้ักเรียนเกิดคุณลักษณะเพื่อเตรียม 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
ความพร้อมใหน้ักเรียนเปน็นักวทิยาศาสตร์ ใหค้วามส าคัญ 5. จัดเตรียมเอกสาร
กับผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ และ 6. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสู้งขึ้น 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อเตรียนมความพร้อมใหแ้ก่นักเรียน 
ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2.  เพื่อเพิ่มจ านวนนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาในปกีารศึกษา 2565

  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 29 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.21 งานวัดผลและประเมินผลการเรยีน 1 1.1 3 1 1 4 1.วางแผนการท างานและจัดตารางสอบ 22,100 งานวดัผลและ
หลักการและเหตุผล ใหส้อดคล้องกับระเบยีบประเมินผล ประเมินผล
        การด าเนินการเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผล และปฏทินิปฏบิติังาน
การเรียนรู้และพฒันาการของนักเรียนใหส้อดคล้องกับ 2.ปรับปรุงระเบยีบประเมินผลโรงเรียน  
มาตรฐานการศึกษาด้วยวธิทีี่หลากหลาย เหมาะสม สตรีภเูก็ตใหส้อดคล้องกับแนวทางการวดั
กับส่ืงที่ต้องการวดั และด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการเรียนของส านักงาน
มีประสิทธภิาพ งานวดัผลและประเมินผลจึงได้ก าหนด วชิาการและมาตรฐานการศึกษา
ใหม้ีการด าเนินการเปน็ระบบเพื่อรองรับการพฒันา 3..ใหค้วามรู้แก่ครูทกุคนในโรงเรียน
คุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 4.ดูแลการวดัและประเมินผลใหเ้ปน็ไป
วัตถุประสงค์ : อย่างถูกต้องบนัทกึผลการเรียน จัดท าค าส่ัง
   เพื่อใหค้รูปฏบิติัการสอนทกุคน เข้าใจและปฎบิติั เรียนซ้ า/ เรียนเพิ่ม
การประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้ถูกต้องตาม 5. จัดท าสมุด ปพ.5 และแบบรายงานผล 
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล การเรียน
เปา้หมาย 6. นิเทศ ติดตามการปฎบิติังาน
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 2,787 คน  ครู  200 คน

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.22 โครงการ เปดิโลกทศัน์แนะแนวศึกษาต่อ 1 1.1 4 1 1 2 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 7,250 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. การติดต่อวทิยากร
     ปจัจุบนัการเรียนรู้ที่ส าคัญไม่ใช่อยู่ในหอ้งเรียนแต่การเรียน 3. เสนอโครงการเพื่ออนมุติัจากผู้บริหารโรงเรียน
รู้ไร้พรมแดนไร้ขอบเขตที่เกิดขึ้นจากนอกหอ้งเรียนจาก 4. ติดต่อสถานที่และจัดเตรียมการ
ประสบการณ์ตรงที่พบเจอในชีวติประจ าวนั ได้กลายเปน็ปจัจัย 5. ประชาสัมพนัธโ์ครงการและจัดท า
ส าคัญ ท าใหผู้้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ   และเรียนรู้อย่างมี ก าหนดการอบรม (ร่วมกับวทิยากร)
ประสิทธภิาพมากขึ้น จ าเปน็ต้องมีการเสริมสร้างประสบการณ์ 6. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด
ใหน้ักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักโลกการศึกษา รู้จักโลกอาชีพ   และ 7. สรุปการด าเนินงานและประเมินผล
ตนเอง รู้จักโลกการศึกษารู้จักโลกอาชีพและตรียมความพร้อมใน
ในการเลือกเรียนใหต้รงกับความถนัด ความสามารถ บคุลิกภาพ
และอาชีพที่สนใจ เพื่อใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์อย่างแทจ้ริง 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของบคุลิกภาพและ
แนวทางการพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได้
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถสร้างความประทบัใจต่อ
ผู้อื่นหรือปฏบิติัตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ม.3 จ านวน 439 คน ผู้ปกครอง
  เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ธ.ค.63 - มี.ค.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.23 โครงการพัฒนาส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีน 1 1.1 3 1 5 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 100,000     งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวชิาการ กลุ่มบริหาร
        การศึกษาถือเปน็กลไกส าคัญในการพฒันา ผู้เรียนให้ 1.2 ชี้แจงการด าเนินงานโครงการพฒันาและส่งเสริม วชิาการ
เปน็มนุษย์ที่สมบรูณ์กลุ่มบริหารวชิาการจึงจัดท าโครงการพฒันา ศักยภาพของผู้เรียน
และส่งเสริมศักยภาพ ผู้เรียนขึ้น เพื่อพฒันาและส่งเสริมผู้เรียน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
ในทกุด้านทั้งด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารความสามารถ    2.1 ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหารวชิาการ
ในการคิดวเิคราะห ์คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภปิรายแลกเปล่ียน และหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อก าหนด
ความคิดเหน็และแก้ปญัหา ผลการเรียนแต่ละรายวชิาสมรรถนะ ทศิทางและวางแผนการด าเนินการยกระดับ
ส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ    2.2 ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้วเิคราะห์
O-NET โดยเปรียบเทยีบกับปทีี่ผ่านมา วเิคราะหส์าระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนน
วัตถุประสงค์ : น้อย
1.เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน    2.3 ครูผู้สอนแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้  
การส่ือสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด    2.4 ครูผู้สอนสอนเพิ่มเติมเนื้อหาในคาบเรียนตาม
2.เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวชิาพื้นฐาน  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด (ติว O-NET  โดยวทิยากรภายใน)
3.เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการคิด วเิคราะห ์คิดอย่างมี   2.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการติวตาม
วจิารณญาณ อภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็และแก้ปญัหา โครงการต่างๆที่โรงเรียนจัดให ้(วทิยากรภายนอก)
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

   3.1 นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 สอบ O-NET  
ใน 5 วชิาหลัก
   3.2 กลุ่มบริหารวชิาการนิเทศติดตามโครงการ 

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.เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    3.3 กลุ่มบริหารวชิาการประเมินด้านการอ่าน  
ด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด การเขียน การคิดวเิคราะห ์สมรรถนะส าคัญของ 
5.เพื่อใหน้ักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนผลการเรียนเฉล่ียและด้านอื่นๆ 
6.เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET สูงขึ้น ตามวตัถุประสงค์
เมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา 4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
7.เพื่อใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนทั้ง 8    4.1 สรุปผลการจัดท าโครงการ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5    4.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ
เปา้หมาย    4.3 ปรับปรุงการด าเนินโครงการ
  เชิงปรมิาณ :  นักเรียน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ :  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินใน
แต่ละด้านเพิ่มขึ้น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.24 งานบรหิารจัดการงานทะเบยีน 1 1.1 6 2 2 1 1. ใหเ้ลขประจ าตัวนักเรียนที่ 15,720       งานทะเบยีน
หลักการและเหตุผล เข้าใหม่ และลงทะเบยีนใหญ่
 การจัดท างานทะเบยีนของโรงเรียนนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ โรงเรียน ทะเบยีนหลักฐาน
การพฒันาการเรียนการสอนในปจัจุบนัที่เน้นนักเรียนเปน็ 2. ลงข้อมูลในหลักฐานทางการ งานทะเบยีน
ศูนย์กลางการเรียนรู้  โดยน าผลสัมฤทธิข์องนักเรียนทกุคน เรียน
เพื่อน าไปจัดท าเปน็เอกสารใหก้ับนักเรียนทั้งที่ก าลังเรียนอยู่ 3. รับค าร้องในการแก้ไขหลักฐาน งานทะเบยีน
 และจบการศึกษาไปแล้วที่ส าคัญคือเปน็งานที่จัดเก็บข้อมูล ของนักเรียนน าเสนอเพื่อการ
ต่าง ๆของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธทิางการเรียนไวแ้ละ อนุมัติเปน็ประจ าเดือนเพื่อด าเนิน
พร้อมที่จะออกเอกสารที่ส าคัญของนักเรียน ใหก้ับนักเรียน การต่อไป
ตลอดไป 4. จ าหน่ายนักเรียนออกจาก งานทะเบยีน
วัตถุประสงค์ : ทะเบยีนทกุประเภทตามสาเหตุ
1. เปน็แหล่งข้อมลูประวัติหลักของนกัเรียนทั้งในอดีตและปจัจุบนั ต่างๆ
2. เพื่อเปน็ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักเรียน 5. ติดตามและประเมินผล งานทะเบยีน
3. เพื่อการติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
4. เพื่อการบริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่บคุคลและหน่วยงาน
5. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ใหบ้ริการโดยยึดหลักความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
และปฏบิติัอย่างมีระบบ
7. ใหบ้ริการข้อมูลผลการเรียนทั้งในอดีตและปจัจุบนัแก่บคุคล
ในโรงเรียนและบคุคลภายนอก

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 : ประวติันักเรียน ม.1 - ม.6 จ านวน 2,787 คน
  เชิงคุณภาพ : บริการข้อมูลของนักเรียนทั้งโรงเรียน
ทั้งประวติัหลักและผลการเรียน
  สถานที่  หอ้งทะเบยีน
ระยะเวลา ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.25 โครงการ OBEC Cambridge School 1 1.1 3 1 5 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 394,044     กลุ่มงานพฒันา
Summit (IPC) 1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ ศักยภาพ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน ผู้เรียน IP
         เพื่อพบปะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) โครงการ
สอนในหลักสูตร Cambridge เพื่อสานสัมพนัธ ์ 2.1 จัดท าโครงการและน าเสนอโครงการ นานาชาติ
สร้างแรงบนัดาลใจ ในการพฒันาตนเองใหส้ามารถ 2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่และ
แข่งขันในเวทโีลกอย่างสง่างาม เอกสารทั้งหมด
วัตถุประสงค์ : 2.3 ด าเนินงานตามโครงการ
1.นักเรียนมีความสามารถในการคิด วเิคราะห ์คิดอย่างมี 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วจิารณญาน อภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และแก้ปญัหา 3.1 ประเมินโครงการ
2. เพื่อสร้างเสริมแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเองใหส้ามารถ 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
แข่งขันในเวทโีลกได้อย่างสง่างาม
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : ผู้บรหาร ครูและนักเรียน IPC
จ านวน 42 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งกันได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แสดงความสามารถและได้รับ
การพฒันาทกัษะที่ส าคัญใหส้ามารถแข่งขันในเวทโีลก 
สถานที่: โรงแรม S.D. Avenue กรุงเพทมหานคร
ระยะเวลา: ต.ค. 2563 - ธ.ค 2563

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.26 โครงการ Science Trip (IP) 1 1.1 3 1 5 5 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 137,434 โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ นานาชาติ
   เปดิโอกาสใหน้ักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อประกอบ 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
การเรียนการสอนนั้น จะเปน็ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างยิ่งเนื่อง 1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงานร่วม
จากจะเปน็การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ใหผู้้เรียนโดยตรง กับผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์ : 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
1.นักเรียนมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบคุคลอื่น 2.1 เรียนรู้และปฎบิติัจริงในหอ้งแล็บ
ทั้งในและต่างประเทศ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
2. ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้วธิกีารคิดแก้ปญัหา 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 3.2 รายงานโครงการ
3 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
มาเปน็แนวทางในการจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 25 คน ครู 2 คน
  เชิงคุณภาพ : คิดแก้ปญัหาตามกระบวนการทางวทิย์
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ในประเทศ
ระยะเวลา: เม.ย. 2564- ก.ย. 2564

สนองนโยบาย
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.27 โครงการ Science Camp (IP) 1 1.1 3 1 5 5 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 95,712       
หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ
เปดิโอกาสใหน้ักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อประกอบ 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
การเรียนการสอนนั้น จะเปน็ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างยิ่งเนื่อง 1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงานร่วม
จากจะเปน็การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ใหผู้้เรียนโดยตรง กับผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์ : 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
1.นักเรียนมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบคุคลอื่น 2.1 เรียนรู้และปฎบิติัจริงในหอ้งแล็บ
ทั้งในและต่างประเทศ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
2. ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้วธิกีารคิดแก้ปญัหา 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 3.2 รายงานโครงการ
3 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
มาเปน็แนวทางในการจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 14 คน ครู 2 คน
  เชิงคุณภาพ : คิดแก้ปญัหาตามกระบวนการทางวทิย์
สถานที่ ศูนย์พฒันาชนบทผสมผสานกระบี่
ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จังหวดักระบี่
ระยะเวลา: เม.ย. 2564- ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.28 โครงการ SMART CAMP (IP) 1 1.1 3 1 1 4 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 411,490
หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
    เปดิโอกาสใหน้ักเรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการคิดแบบ 1.3 ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน
วเิคราะห ์พฒันาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ และแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
การเผชิญปญัหา หาแนวทางและด าเนินการแก้ไขปญัหา 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 2.1 กิจกรรมฐาน
วัตถุประสงค์ : 2.2 อบรมการใช้ส่ือ ICT ในการน าเสนอ
1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนและ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
มีทกัษะในการด ารงชีวติในโลกยุคใหม่ใหม่อย่างมีคุณภาพ 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 3.2 รายงานโครงการ
2.เพื่อพฒันานักเรียนใหม้ีภาวะผู้น ามีความคิดและความสามารถ 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
ในการสร้างสรรค์ การเผชิญปญัหา หาแนวทางและด าเนินการ 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
แก้ไขปญัหา 
3.เพื่อสร้างเสริมทกัษะการท างานสามารถท างานร่วม
กับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ตาม
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน ครู 169 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทกัษะที่คาดหวงัตามหลักสูตรใหม่
และสามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี คุณภาพ 
สถานที่ : จังหวดัภเูก็ตหรือจังหวดัอื่นๆภายในประเทศ
ระยะเวลา : ก.ค. 2564- ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.29 โครงการ University Visits (IP,IPC) 1 1.1 3 1 5 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 304,524     กลุ่มงานพัฒนา

หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ

     เพื่อใหน้ักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 IP 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP

และ Year 11 IPC ได้รับฟงัการแนะแนวการศึกษา 1.3 ประชุมชี้แจง โครงการ

ต่อจากมหาวทิยาลัยที่นักเรียนสนใจโดยตรง ซ่ึงการ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ

ได้เหน็บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัย 2.1 เยี่ยมชมมหาวทิยาลัย
สามารถช่วยใหน้ักเรียนตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน 2.2 แนะแนวการศึกษาต่อ
ได้เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ : 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
1. เพื่อแก้ปญัหาการตัดสินใจเลือกสาขาวชิาและ 3.2 รายงานโครงการ
สถานศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใหน้ักเรียน 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
2. เพื่อเตรียมความพร้อมใหน้ักเรียนก่อนสอบเข้ามหาวทิยาลัย 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
3. เพื่อประเมินนักเรียนด้วยแบบทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL)
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน ม.5 IP, Y11 IPC 43 คน
ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ 4 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนกลุ่มเปาูหมายมีความเข้าใจในขั้นตอน
การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและมีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการเลือกสาขาวชิาและสถานศึกษา
สถานที่: มหาวทิยาลัยรัฐบาลชื่อดังในประเทศ
ระยะเวลา : ต.ค. 2563- มี.ค. 2564

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.30 โครงการจัดการผลิตและจัดหาแบบเรยีนสื่อ 1 1.1 5 2 6 3 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 634,750 กลุ่มงาน
การเรยีนรู ้(IP,IPC)     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ บริหาร
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วชิาการ
     หนึ่งในยุทธศาสตร์จากแผนการศึกษาระดับชาติ ฉบบัที1่2     1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
(พ.ศ. 2560 – 2564) คือการสร้างและซ้ือส่ือการสอนรวมทั้งการ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
ซ้ือหนังสือคู่มือการสอนและแบบฝึกหดัทั้งที่อยู่ในรูปเล่มและ     2.1 จัดผลิตและจัดหาแบบเรียน แบบฝึกหดั และส่ือ
ในรูปแบบส่ืออิเลคทรอนิกส์เพื่อพฒันาการศึกษาในยุค 4.0 คือ การเรียนการสอน IP, IPC
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือการสอนทกุ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
รูปแบบ ทั้งส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือดิจิทลั     3.1 นิเทศการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ :     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละพฒันาศักยภาพของนักเรียนใหม้ี 4. ขั้นสรุปผล รายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุง
ความเปน็เลิศทางวชิาการและเปน็ผู้น าในการใช้ภาษาต่างประเทศ (Act)2. เพื่อใหน้ักเรียนในโครงการนานาชาติมีส่ือการเรียน การสอน
 และแบบเรียนที่ทนัสมัย ทั้งส่ือส่ิงพมิพ์     4.1 ประเมินโครงการ
และส่ือดิจิทลั     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูและนักเรียน    จ านวน    355 คน  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และพฒันาศักยภาพใหม้ีความเปน็เลิศทางวชิาการและเปน็ผู้น า
ใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงมีส่ือการเรียนการสอน และ
แบบเรียนที่ทนัสมัย ทั้งส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือดิจิทลั
สถานที่: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา: ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.1.31 โครงการ Career Preparation (IP) 1 1.1 3 1 5 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 230,680     กลุ่มงานพฒันา
หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ
   เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนพฒันาความรู้และทกัษะด้านอาชีพ 1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้เรียน IP
ได้เต็มศักยภาพ เปดิโอกาสใหน้ักเรียนที่สนใจเรียนรู้อาชีพไป 1.3 ประชุมชี้แจง โครงการ
ศึกษาดูงานด้านอาชีพนอกสถานที่ ช่วยเปดิโลกทศัน์ของ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ
นักเรียนเกี่ยวกับการท างานในยุคปจัจุบนั และช่วยใหน้ักเรียน 2.1 แนะแนวอาชีพ
มีข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนและอาชีพในอนาคต 2.2 เยี่ยมชมส านักงาน บริษทั องค์กรต่างๆ
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีข้อมูลประกอบการวางแผน 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
การเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 3.2 รายงานโครงการ
เปา้หมาย 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน ม.4 IP 36 คน ครู 4 คน 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 IP
มีโลกทศัน์เกี่ยวกับการท างานในยุคปจัจุบนัทราบถึง
ความถนัดและความต้องการของตนเองในการ
ประกอบอาชีพ มีแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง
สามารถวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้
สถานที่ : บริษทั ส านักงาน องค์กรด้านอาชีพต่างๆ
ที่นักเรียนสนใจในประเทศ
ระยะเวลา : ม.ค. 2564- มี.ค. 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
1.2  ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมนักเรยีน 1 1.2 3 1 7 7  1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 30,680 งานพฒันา
หลักการและเหตุผล     1.1 ประชุมในกลุ่มงานกิจการนักเรียน คุณธรรม จริย
    ปจัจุบนัปญัหาความไม่ปลอดภยัที่เกิดกับเยาวชนในสังคมมี     1.2 วางแผนเขียนโครงการ ธรรมนักเรียน
ใหเ้หน็มากมายทั้งในเชิงปริมาณและความรุนแรง ซ่ึงปญัหา  2. ขั้นด าเนินการ (Do)
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพฒันาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย     2.1 ด าเนนิการตามแผนปฏบิติัการของโครงการ

และจิตใจ สติปญัญา ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ  3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
   ตามนโยบายของโรงเรียนสตรีภเูก็ต ในเร่ืองของคุณธรรม      3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตาม
จริยธรรมที่ดีตามวถิีพทุธและโรงเรียนคุ้มครองสิทธเิด็กมีนโยบาย แผนปฏบิติัการของโครงการ
ในการดูแลเด็กใหม้ีประสิทธภิาพ ใหม้ีพฒันาการที่มีความสมบรูณ์   4. ขั้นสรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Act)
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญาและความรู้โดยการปลูกฝังคุณธรรม      4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงานโครงการ/
จริยธรรม  พฒันางานในคร้ังต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหน้ักเรียนน าหลักไปใช้ในการด าเนินชีวติ
2. เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความตระหนักในการเปน็คนดีมีคุณธรรมน าชีวติ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน  2,787 คน
  เชิงคุณภาพ : เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความตระหนักใน
การเปน็คนดีมีคุณธรรมน าชีวติมีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต/ส านักปฏบิติัธรรมวดั
อนุภาษกฤษฎาราม(วดัเก็ตโฮ่)/วดัวชิิตสังฆาราม(วดัควน)
ระยะเวลา 4 ไตรมาส

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อบายมุข 1 1.2 3 1 7 5 1.ขั้นตอนเตรยีมการ ( Plan ) 42,600       ครูแกนน า
หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ ปอูงกัน
    ในสภาพสังคมปจัจุบนัปญัหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 1.2 ประชาสัมพนัธ ์โดยใหค้รูที่ปรึกษาคัดเลือก ยาเสพติดฯ
เยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน ปญัหา ตัวแทนนักเรียนแกนน าปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด อบายมุข ต่างๆ โดยเฉพาะใน ยาเสพติดประจ าหอ้งเรียน หอ้งละ 1 คน
จังหวดัภเูก็ตซ่ึงเปน็เมืองทอ่งเที่ยว นั้นได้รับ 2.ขั้นด าเนินการ ( DO )
อารยธรรมตะวนัตก มีสถานบนัเทงิต่างๆ ที่ส่ง 2.1 กิจกรรมประกวดแข่งขันประกวดจัดบอร์ดห้องเรียน

ผลกระทบต่อเยาวชนอาจหลงผิดประพฤติตนไม่ สีขาว/แผนกสีขาว ม.1 - ม.6  จ านวน 75 ห้องเรียน

เหมาะสม อยากลอง อยากรู้ ในเร่ืองยาเสพติด กิจกรรมต้ังคณะกรรมการห้องเรียน 4 ฝุาย 16 คน

จึงจ าเปน็ต้องจัดกิจกรรมที่มุ่งพฒันานักเรียนใหเ้ปน็ 2.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าปูองกันและแก้ไข

ผู้น าที่ดีของสังคม ลด ละ เลิก อบายมุข ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ จ านวน 75 คน

วัตถุประสงค์ : 2.3 กิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย ขบวนแห่/เสียงตาม

1.เพื่อสร้างความตระหนักโทษ พษิ ภยัของยาเสพติด สาย/แจกเอกสาร/เสนอข่าว/ติดสติกเกอร์/จัดบอร์ดประชา

2. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายปอูงงกัน แพร่ระบาดของ สัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหร่ีโลก วันต่อต้านยาเสพติด

ยาเสพติด อบายมุข ในทกุภาคส่วน วันงดด่ืมสุราโลก งดเหล้าเข้าพรรษา วันเอดส์โลก

เปา้หมาย 2.4 กิจกรรมหน้าเสาธง ตอบ - ค าถาม กล่าวค า

  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนจ านวน 2787  คน ปฏิญาณ ต้านต่อยาเสพติด วาระแห่งชาติ

  เชิงคุณภาพ : มีความรู้ เข้าใจ พษิภยั ยาเสพติด 2.5 กิจกรรมบูรณาการกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรม

สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต และนอกสถานศึกษา นักเรียนกลุ่มเส่ียง

ระยะเวลา  ต.ค. 63 - ก.ย.64 2.6 กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด

2.6 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ตรวจตรา เฝูาระวัง การ

แพร่ระบาด บุหร่ี/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮล์ก

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
2.7 กิจกรรมให้ค าปรึกษาโดยศูนย์เสมารักษ์ในสถานศึกษา

/ติดตาม/แก้ไขพฤติกรรมควบคุมไม่ให้เกิดซ้ าและส่งต่อ 

2.8. กิจกรรมประสานชุมชน โดย 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน/

ตู้แดงรับเร่ือง/ศูนย์เสมารักษ์ภูเก็ต

2.9 กิจกรรม Re-X-Ray ตรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง

2 คร้ัง/ปี

2.10 กิจกรรมอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด

2.11 กิจกรรม To Be Number One ครู TO
   -  ค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด BE
   -  อบรมแกนน า และจิตอาสา NUMBER
   - TO BE NUMBER ONE IDOL ONE
   - TO BE NUMBER ONE TEEN DANSERCISE

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.3 โครงการ หว่งใยใส่ใจนักเรยีน 1 1.2 1 1 7 5 1.ประชุมชี้แจง/วางแผนการด าเนินงาน 15,200       งานส่งเสริม
หลักการและเหตุผล 2.สรุปจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ ระเบยีบวนิัย
กรณีที่มีนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ อันพงึประสงค์
กลุ่มงานส่งเสริมระเบยีบวนิัยนักเรียน จึงได้ด าเนินการ 3.ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้วยความคาดหวงัที่จะให้ 4.จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม เปน็เวลา 2 วนั
นักเรียนรู้จักตนเองและพฒันาตนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
ที่สอดรับกับวสัิยทศัน์ของโรงเรียนสตรีภเูก็ต 6. รายงานผลการด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างใหน้ักเรียนมีวนิัยในตนเอง
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่พงึ
ประสงค์
3.เพื่อลดปญัหาพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของนักเรียน
ใหล้ดน้อยลง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าค่าย มีวนิัยที่ดีขึ้นและ
ผ่านคุณลักษณะอันพงึประสงค์
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา เดือน มีนาคม 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
1.2.4 โครงการอบรมสารวัตรนักเรยีน 1 1.2 1 1 7 5 1.ประชุมชี้แจง/วางแผนการด าเนินงาน 7,100        งานส่งเสริม
หลักการและเหตุผล 2.เตรียมการประสานงาน ระเบยีบวนิัย
จัดอบรมสารวตัรนักเรียนเพื่อใหค้อยสอดส่องดูแล 3.ด าเนินการอบรม
พฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนที่ไม่พงึประสงค์ เพื่อให้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
การปฏบิติัเปน็ไปอย่างถูกต้องและเต็มตามศักยภาพ 6. รายงานผลการด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพฒันาสารวตัรนักเรียนใหม้ีบทบาทหน้าที่และ
วธิกีารท างานอย่างถูกต้อง
2.เพื่อใหส้ารวตัรนักเรียนได้ปฏบิติังานภายในกรอบทศิ
ทางเดียวกัน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนเข้าอบรมจ านวน 100 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนปฏบิติัหน้าที่สารวตัรได้ถูกต้อง
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.5 โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมโรคติด 1 1.2 5 1 10 5    1 จัดท าโครงการ 27,360       งานอนามัย
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยีน    2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
หลักการและเหตุผล    3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
งานอนามัยโรงเรียนได้จัดท าโครงการเฝูาระวงัปอูงกันและควบคุม    4 ใหค้วามรู้
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเพื่อควบคุม    5 ประเมินความพงึพอใจ
เฝูาระวังและปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)    6 สรุปผลการด าเนินโครงการ
ต้ังรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ใหท้นัต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างเสริมใหน้ักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกันการติดเชื้อโรคโควดิ-19
2.เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียนปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควดิ-19
3.เพื่อสร้างเสริมใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียนสตรีภเูก็ต
มีสุขภาวะทางกายที่ดีคิดเปน็ร้อยละ 85   
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยว
กับการปูองกันการติดเชื้อและโรงเรียนปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค.63 - ก.ย.64

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.6 งานบรกิารอนามัยและปฐมพยาบาล 1 1.2 5 1 10 5 1.ประชุมครู วางแผนการด าเนินงาน 22,640.00   งานอนามัย
หลักการและเหตุผล 2.ใหบ้ริการอนามัย และปฐมพยาบาล
       การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียนและ 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
บคุลากรในโรงเรียนใหม้ีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย และโรงพยาบาล
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เปน็ส่ิงส าคัญอย่างยิ่งที่ต้อง 4.ติดตาม ประเมินผล
ส่งเสริม ดังนั้นเพื่อใหน้ักเรียนได้รับการพฒันาด้าน 5.สรุป รายงานผล
สุขภาพที่ดี ปฏบิติัตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู้
ความเข้าใจในการปอูงกันและดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง จึงได้จัดใหม้ีงานบริการอนามัยและ
ปฐมพยาบาลขึ้น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน
2. เพื่อใหม้ียาเวชภณัฑ์และอุปกรณ์ใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ
3. เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยใหแ้ก่นักเรียนและ
บคุลากรในโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน 3,000 คน บคุลากร 200 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.7 งานโภชนาการ 1 1.2 4 2 2 3 1.ประชุมวางแผนการปฏบิติังาน (เงินอาหาร งาน
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจวสัดุ-อุปกรณ์ สถานที่ ท าความสะอาด กลางวนั ม.1) โภชนาการ
    โรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษมีครู, 3. จัดโต๊ะ เก้าอี้ และสถานที่ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อม 1,374,000
บคุลากรและนักเรียนจ านวนมาก จึงต้องมีงานโภชนาการ ใช้งาน
เพื่อใหก้ารบริการด้านอาหารใหแ้ก่ครูนักเรียนและบคุลากร 4. ด าเนินการเพื่อเตรียมการจัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์
ในโรงเรียนได้รับการบริการด้านอาหารที่สะอาด ปลอดภยั 5.จัดซ้ือทั้งวสัดุ-อุปกรณ์
และมีคุณภาพทางโภชนาการอย่างทั่วถึง และเพยีงพอและ 6.ประเมินผล
ใหบ้ริการแก่แขกที่มาเยี่ยมด้วยเปน็คร้ังคราว
วัตถุประสงค์ :
1. บริการอาหารสมาชิกทกุคนในโรงเรียน โดยเฉพาะม.1
2. ใหท้กุคนได้รับอาหารที่สะอาด และเพยีงพอ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ครูและบคุลากร 260คน นักเรียน2,907คน
  เชิงคุณภาพ : คณะครู นักเรียน บคุลากรทกุคนใน
โรงเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และมีคุณภาพ
สถานที่ โรงอาหารโรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค.63 - ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณแผนงาน  งาน/ โครงการ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  84

งบประมาณ หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.8 งานสหกรณโ์รงเรยีน 1 1.2 3 1 10 4 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - งานสหกรณ์
หลักการและเหตุผล 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฝุายขายและผู้จัดการฯ โรงเรียน
       สหกรณ์มีหน้าที่ในการจัดหาอาหาร เคร่ืองด่ืม และ 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ 

อุปกรณ์การเรียนมาจ าหน่าย เพื่อใหน้ักเรียนและบคุลากร เพื่อมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ได้อุปโภคบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 4. วางแผนการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ
มีความสะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ตามวาระที่จ าเปน็ หรือเร่งด่วน
วัตถุประสงค์ : 5. ควบคุมดูแลการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ ให้
1. เพื่อใหน้ักเรียนและบคุลากรในโรงเรียนมีสุขภาวะ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและมติของคณะกรรมการ

ทางร่างกายและจิตสังคมตามที่สถานศึกษาก าหนด 6. ตรวจสอบการเงินและบญัชี
2. เพื่อใหเ้ปน็แหง่เรียนรู้หลักการสหกรณ์แก่นักเรียน 7. สรุปผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน
เปา้หมาย 8. จัดสรรผลก าไร ขาดทนุ ตามมติคณะกรรมการ
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนและบคุลากร จ านวน 3,069 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนและบคุลากรมีสุภาวะที่ดี และได้เรียนรู้
                       ระบบ หลักการสหกรณ์
สถานที่ อาคารหลวงพอ่แช่ม 100 ป ีโรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.9 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและคุณ 1 1.2 3 1 10 4 1.ขั้นเตรยีมการ(Plan) 52,550       กลุ่มงาน
ลักษณะของนักเรยีนนานาชาติ(SMART) 1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ กิจการ
หลักการและเหตุผล 1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นักเรียน
       ภายใต้วสัิยทศัน์"มุ่งพฒันาผู้เรียนใหม้ีความรู้คู่ 1.3  ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน โครงการ
คุณธรรม มีความเปน็อยู่ที่ดี มีความสุขในสังคม" 2.ขั้นด าเนินการ(Do) นานาชาติ
ตามแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารฉบบัที่ 12 2.1 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียน และกลุ่ม
(2560-2564) ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนสตรีภเูก็ต 2.2 กิจกรรมธรรมะพาเพลิน บริหารทั่วไป
ที่วา่"ความรู้  คู่ความดี มีสุขภาพและสอดคล้องกับคุณลักษณะ 3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check) ของโรงเรียน
(SMART)ของนักเรียนโครงการนานาชาติ 3.1 นิเทศการด าเนินงาน สตรีภเูก็ต
วัตถุประสงค์ : 3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
1.เพื่อพฒันาและส่งเสริมนักเรียนใหม้ีคุณลักษณะ  4.ขั้นสรปุผล รายงานผลการด าเนินงานและปรบัปรงุ(Act)
SMART และมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 4.1ประเมินโครงการ
.2.เพื่อพฒันาและส่งเสริมนักเรียนใหม้ีค่านิยมที่ดีตาม 4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
ที่สถานศึกษาก าหนด 
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6
โครงการนานาชาติ IP โรงเรียนสตรีภเูก็ตจ านวน 236 คน
  เชิงคุณภาพ :  นักเรียนได้รับการพฒันาและส่งเสริม
คุณลักษณะ SMART มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
สถานที่ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค.2563-ก.ย. 2564

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.10 งานวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 1 1.2 1 1 7 1 1. ขออนุญาตด าเนินงานตามงานที่ได้รับ 89,678 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล มอบหมาย นอกหลักสูตร
       กิจกรรมวนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ เปน็กิจกรรม 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมและพฒันานักเรียนใหม้ีคุณธรรม 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
จริยธรรมที่ดีอันจะน าไปสู่ชีวติที่มีคุณภาพตลอดจนเปน็ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญญู 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
กตเวทแีละแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
พระมหากษตัริย์และประเทศชาติ 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรัก
ภกัดี ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์และประเทศชิตชาติ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและตามที่ได้รับหนังสือ
ระยะเวลา  ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.11 งานธนาคารโรงเรยีน 1 1.2 1 1 7 4 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 2,000 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นอกหลักสูตร
     งานธนาคารโรงเรียนเปน็กิจกรรมส่งเสริมใหน้ักเรียน 3. ประชาสัมพนัธใ์หน้ักเรียนเข้าใหม่ทกุคนมาเปดิสมุด
รักการออม รู้จักการประหยัดอดออม บญัชี ตามเวลาท าการของธนาคารโรงเรียน

4. เปดิใหบ้ริการแก่นักเรียนตามวนัเวลาที่ได้แจ้ง
5. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
6. ประเมินผลการด าเนินงาน
7. สรุปผลการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถร่วมกจิกรรมที่อยู่ร่วมกนับน

ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรัก
ภกัดี ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์และประเทศชิตชาติ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.12 โครงการ นักเรยีนมุฑิตาจิตครแูละลูกจ้าง 1 1.2 3 1 7 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 16,290 งานกิจกรรม
ที่เกษียณอายุราชการ 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
        ทางโรงเรียนและกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนได้ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
เหน็ความส าคัญของข้าราชการ การศึกษาและลูกจ้าง 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
จึงจัดงานมุทติาจิตใหแ้ก่ครูบคุลากรทางการศึกษาและ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ลูกจ้างเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและลูกจ้างที่เกษยีณ 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
ใหน้ักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทต่ีอครูและ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ลูกจ้างที่จะเกษยีณอายุราชการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทต่ีอครูที่เกษยีณอายุราชการ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ก.ค. 64 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.13 โครงการ กีฬาสี/กีฬาจังหวัด 1 1.2 3 3 1 1 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 148,700 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
     นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬา 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อใหน้ักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ได้ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ รู้จักการท างานเปน็ทมี 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสนามสุระกุล
ระยะเวลา ก.ค. 64 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.14 โครงการ ส่งเสรมิประชาธิปไตย 1 1.2 1 1 7 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 1,500 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
      กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตยและคณะกรรมการนักเรียน 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดขึ้นมาเพื่อเปน็การปพูื้นฐานประชาธปิไตยใหแ้ก่ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
นักเรียนใหรู้้จักวธิกีารปฏบิติัตนใหถู้กต้องตามภาระหน้า 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่และมีวถิีชีวติตามหลักประชาธปิไตย สามารถด ารงตน 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ใหอ้ยู่ในสังคมได้อย่างเปน็สุข 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีนิสัยรักความเปน็ประชาธปิไตย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  91

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.15 โครงการ ส่งเสรมิศักยภาพผู้น าและ 1 1.2 1 1 7 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 32,800 งานกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรยีน 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
       มุ่งเน้นใหน้ักเรียนเปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามระบบประชาธปิไตย ควบคู่กับความเปน็ 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
เลิศทางวชิาการ ฝึกระดมความคิดและแสดงพลังขับเคล่ือน  6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน

7. ประเมินผลการด าเนินงาน
8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
 เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการด าเนินงานกิจการสภานักเรียน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.16 โครงการ สืบสานวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 1 1.2 1 1 8 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 48,720 งานกิจกรรม
ภเูก็ตและการเสรมิสรา้งเอกลักษณไ์ทย 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ในสังคมโลกาววิฒัน์ยุคปจัจุบนั มนุษย์มีการติดต่อส่ือสารกัน 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ได้สะดวกและรวดเร็ว ท าใหเ้ยาวชนได้รับวฒันธรรมที่ 5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
แปลกใหม่ หล่ังไหลเข้ามาในโรงเรียน เพื่อใหน้ักเรียน 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ได้เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิ่นที่ดีงามทางกลุ่มกิจกรรม 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
พฒันาผู้เรียนจึงได้จัดโครงการสืบสานวฒันธรรมฯขึ้นมา 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความภมูิใจในทอ้งถิ่นและความเปน็
ไทย ตามที่สถานศึกษาก าหนด

เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักใน
ความดีงาม ตลอดจนสืบสานวฒันธรรม และภมูิปญัญา
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.17 งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร,ี ยุวกาชาด ม.1-ม.2 1 1.2 1 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 34,110 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551 3. นักเรียนเข้าเรียนกิจกรรมในเคร่ืองแบบ
ได้จัดใหก้ิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี, ยุวกาชาด เปน็หนึ่ง ตามที่ได้เลือกไว้
ในกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อใหน้ักเรียนแสดงถึงความ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์และประเทศชาติ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ฝึกใหน้ักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการพฒันาตนเอง 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
เนื่องจากหลักสูตรฯก าหนดใหม้ีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาดส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รู้จัก บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์
สถานที่    โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.18  งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 1.2 1 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 22,813 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
        การจัดการศึกษาในปจัจุบนัของกระทรวงศึกษาธกิาร 3. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลายที่ได้รับเลือกใหเ้รียน
ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้มีการพฒันาการ นักศึกษาวชิาทหารเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวชิาทหาร
ครบทกุด้าน ไม่วา่จะเปน็ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
สติปญัญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
นักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การส่งเสริมใหผู้้เรียนตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 182 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้การเปน็ผู้มีระเบยีบวนิัย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.19 โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 1 1.2 1 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 112,100 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551 3. ครูและนักเรียนยุวกาชาด ม.3 ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้จัดใหก้ิจกรรมยุวกาชาด เปน็หนึ่งในกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย และกิจกรรมเข้าค่าย
พฒันาผู้เรียนเพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีความรับ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
ผิดชอบต่อการพฒันาตนเอง เนื่องจากการเข้าค่ายเปน็ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตรบงัคับใหยุ้วกาชาด ระดับ ม.3 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ต้องเข้าค่ายส าหรับการประเมินผลกิจกรรม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 124 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รู้จัก บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.20 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ีระดับชั้น ม.3 1 1.2 1 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 145,290 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551 3. ครูและนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 
ได้จัดใหก้ิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี, ยุวกาชาด เปน็หนึ่ง ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ในกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีความรับ เข้าค่าย และกิจกรรมเข้าค่าย
ผิดชอบต่อการพฒันาตนเอง เนื่องจากการเข้าค่ายเปน็ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
หลักสูตรบงัคับใหลู้กเสือ - เนตรนารี ระดับ ม.3 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ต้องเข้าค่ายส าหรับการประเมินผลกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 310 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รู้จัก บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์
สถานที่ น้ าตกโตนไพร จ.พงังา
ระยะเวลา ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.21 โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ 1 1.2 1 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 3,500 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
       การจัดการศึกษาในปจัจุบนัของกระทรวงศึกษาธกิาร 3. นักศึกษาวชิาทหารชั้นปทีี่ 2 เข้ารับการฝึกการเปน็
ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้มีการพฒันาการ นักศึกษาวชิาทหารอ านวยการ
ครบทกุด้าน ไม่วา่จะเปน็ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
สติปญัญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
นักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การส่งเสริมใหผู้้เรียนตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้การเปน็ผู้มีระเบยีบวนิัย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.22 โครงการเตรยีมความพรอ้มนักศึกษาวิชาทหารใหม่ 1 1.2 1 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 9,000 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
     การจัดการศึกษาในปจัจุบนัของกระทรวงศึกษาธกิาร 3. นักเรียน ม.ปลาย ที่ได้รับคัดเลือกใหเ้รียนวชิาทหาร
ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้มีการพฒันาการ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนวชิาทหาร
ครบทกุด้าน ไม่วา่จะเปน็ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
สติปญัญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรม 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
นักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การส่งเสริมใหผู้้เรียนตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 90 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้การเปน็ผู้มีระเบยีบวนิัย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.23 โครงการฝึกอบรมระเบยีบวินัยจราจร 1 1.2 1 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 20,000 งานกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
หลักการและเหตุผล 3. นักศึกษาวชิาทหารเข้ารับการอบรมการฝึก
   การจัดอบรมนักศึกษาวชิาทหารเพื่อเปน็การใหค้วามรู้ในเร่ือง การปฏบิติัหน้าที่จราจร
ระเบยีบวนิัยจราจร เพื่อน ามาปรับใช้ในชีวติประจ าวนั 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
และการปฏบิติัหน้าที่นักศึกษาวชิาทหารจิตอาสา 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
จราจร และเปน็การฝึกความอดทน ความมีระเบยีบวนิัย 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
 ความเปน็ผู้น า มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวมที่จะช่วยงานครู องค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อฝึกระเบยีบวนิัยจราจรใหก้ับนักศึกษาวชิาทหาร 

เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนโรงเรียนสตรีภเูก็ต จ านวน 71 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้การเปน็ผู้มีระเบยีบวนิัย
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ม.ค. - มี.ค. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.24 โครงการจัดการแข่งขันจัดพานไหว้ครู 1 1.2 3 1 2 5 1. ประชุมวางแผนปฏบิติังาน 30,000 กลุ่มสาระ

หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างาน การเรียนรู้

      ประเพณีการไหวค้รูเปน็เอกลักษณ์ทางประเพณี 3. วางแผนการท างาน การงานอาชีพ

อันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ใหค้วามเคารพเทดิทนู 4. จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน
คุณครู การท าพานดอกไม้ส าหรับไหวค้รูนั้น นักเรียน 5. ตัดสินการประกวดและแข่งขัน
ควรท าด้วยความสามารถของนักเรียนเอง ซ่ึงเปน็ทกัษะ 6. ประเมินผล
ด้านงานฝีมือ นักเรียนได้ฝึกการท างานเปน็ทมี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้สึกภมูิใจกับ
ผลงานของตนเอง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทติา
คุณต่อคุณครู 
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และทกัษะในการจัดท า
พานดอกไม้ส าหรับไหวค้รู
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : จ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด 75 หอ้งเรียน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้และทกัษะในการ
จัดท าพานดอกไม้ส าหรับไหวค้รู
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา มิถุนายน - กรกฎาคม 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
1.2.25 โครงการหอ้งเรยีนสีเขียว 1 1.2 5 3 1 5 1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน 7,000 คณะท างาน
หลักการและเหตุผล 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ งบ กฟผ. หอ้งเรียน
ปจัจุบนัพลังงานไฟฟาูเปน็ส่วนส าคัญในชีวติประจ าวนั 3.ปฏบิติังานตามแผน สีเขียว
จึงควรใช้อย่างประหยัดและใหเ้กิดความปลอดภยั 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ทางโรงเรียนจึงคิดท าโครงการอบรมใหค้วามรู้แก่ 5.ประเมินและรายงานผล
นักเรียน ระดับชั้น ม.1 เพื่อใหรู้้จักใช้พลังงานไฟฟาู
อย่างคุ้มค่าและปลอดภยัสูงสุด
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานไฟฟาู
2. เพื่อส่งเสริมการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวติจริง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ม.1/1-1/10 จ านวน 458 คน
  เชิงคุณภาพ : ใช้พลังงานไฟฟาูอย่างคุ้มค่า
สถานที่ อาคารไฟฟาู โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค.63 - ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.26 โครงการเยาวชนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 1 1.2 1.2 1 7 5 1.ขั้นเตรียมการ 11,000 กลุ่มสาระ

หลักการและเหตุผล   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน สังคมศึกษาฯ

      โรงเรียนสตรีภเูก็ตก าหนดกลยุทธ ์นโยบาย รร.   -  แจ้งใหน้ักเรียนทราบถึงสถานที่ๆจะไปปลูกปาุ
ผู้เรียนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      ชายเลน
 ชุมนุมเยาวชนอนุรักษส่ิงแวดล้อมจึงต้ังโครงการ 2.ขั้นด าเนินการ
ปลูกปาุชายเลนร่วมกับหน่วยราชการขึ้น   - น าสมาชิกชุมนุมไปปลูกปาุชายเลนตามสถานที่

    ที่ก าหนด
วัตถุประสงค์
 1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนรักษส่ิ์งแวดล้อม 3. ขั้นสรุปและประเมินผล
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าเยาวชน  - รายงานการปฏบิติังาน  ประเมินความพงึพอใจ
   อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 51  คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทกัษะ

 สภาวะผู้น า  มีจิตอาสา  บ าเพญ็ประโยชน์              
สถานที่ : ปาุชายเลนในจังหวดัภเูก็ต
ระยะเวลา : ภาคเรียนที่ 2/ 2563

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.27 งานแข่งขันกีฬาสี 1 1.2 3 2 3 1 1. จัดแบง่สี นักเรียน ม.1 - ม.6 โดยวธิกีารสุ่ม 48,750 กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล แบบไม่เจาะจง ทั้ง 5 สี เรียนรู้สุขศึกษา

       การออกก าลังกายท าใหร่้างกายแข็งแรง ปราศจาก 2. จัดประชุมครูในกลุ่มสาระ แบง่งานรับผิดชอบ และพลศึกษา

โรคภยัไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ 3. ก าหนดวนัแข่งขันกีฬาสี
ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 4. ก าหนดวนัประชุมสี
มีน้ าใจนักกีฬาและเกิดทกัษะการท างานร่วมกับ 5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 6. สรุปติดตามผล
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต และ สนามสุระกุล
ระยะเวลา 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  104

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.28 งานแข่งขันกีฬาจังหวัด 1 1.2 3 2 3 1 1. ประชุมครูสุขศึกษาและพลศึกษา แบ่งงานรับผิดชอบ 133,600 กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมและฝึกสอนกีฬาแต่ละ เรียนรู้สุขศึกษา

       การออกก าลังกายท าใหร่้างกายแข็งแรง ปราศจาก ประเภทที่ส่งเข้าแข่งขัน และพลศึกษา

โรคภยัไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ 3. รับสมัครนักกีฬาทุกประเภท

ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 4. ฝึกซ้อมนักกีฬา

มีน้ าใจนักกีฬา เพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬาสร้างความ 5. น านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

สัมพนัธอ์ันดีระหวา่งโรงเรียนในจังหวดัภเูก็ต เปดิ 6. น านักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน

โอกาสใหน้ักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 7. ติดตามรวบรวมผลการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ : 8. ติดตามประเมินผล

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ
สถานที่ สนามกีฬาสุระกุล
ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.29 โครงการฟุตบอลชาย และบาสเกตบอลหญงิ 1 1.2 3 2 3 1 1. ประชาสัมพนัธ์ 22,000 กลุ่มสาระการ

ส.ภ.ก.คัพ 2 เรียกประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้สุขศึกษา

หลักการและเหตุผล 3. ก าหนดวนัแข่งขัน และพลศึกษา

       การออกก าลังกายท าใหร่้างกายแข็งแรง ปราศจาก 4. ท าการแข่งขัน
โรคภยัไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ 5. ติดตามประเมินผล
ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั
มีน้ าใจนักกีฬา ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์หา่งไกล
จากสารเสพติดและอบายมุข
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทั้งหมด 952 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.30 โครงการ นักเรยีนเพ่ือนที่ปรกึษา YC 1 1.2 4 1 2 5 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 4,460 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. ประชาสัมพนัธแ์ละรับสมัคร
       โรงเรียนจ าเปน็ต้องเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ร่วมถึงส่งเสริมให้ 3. ประชุมชี้แจงนักเรียนYC พร้อมแจก
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ คิดสร้างสรรค์     เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษา
ตัดสินใจแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผลภายใต้การสอนแนะ (Coach) 5. ฝึกทกัษะการใหค้ าปรึกษาแก่YCในสถานการณ์จ าลอง
ของครูแนะแนว แลช่วยเหลือและเปน็ที่ปรึกษาแก่เพื่อน วยกัน 6. นักเรียนYCปฏบิติังานใหค้วามช่วยเหลือ
เปน็ เบื้องต้นในปญัหาที่ไม่ซับซ้อนโดยหวงัวา่นักเรียนเพื่อน เพื่อนนักเรียนจากสถานการณ์จริง
ที่ปรึกษาที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่องจะเปน็ก าลังส าคัญใน 7. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม YC
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8. คัดเลือกและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ใหย้ั่งยืน อันเปน็คุณูปการอย่างสูง ต่อคุณภาพมาตรฐาน     นักเรียน
จัดการศึกษาและสังคมโดยรวมอย่างแทจ้ริง 9. ประเมินผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ 10. ขยายเครือข่ายจ านวนนักเรียนYC
1. เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)เปน็เยาวชนที่มีความ
พร้อมทั้งทางด้านความรู้  (Knowledge)ทศันคติ (Attitude)  
และความสามารถ(Ability)ในการด ารงชีวติสังคมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อใหน้ักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีบทบาทในการ
แก้ปญัหาใหก้ับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC   จ านวน  120 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  ได้รับการพฒันา
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.31   งานปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.2 1 1 7 5 1.ขั้นเตรียมการ 10,000 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน สังคมศึกษาฯ
     โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาเปน็ฐานในการพฒันาโรงเรียนมาตรฐาน
สากลสู่ความยั่งยืยตามหลัก ป.ศก. พพ. เพื่อเปน็ 2.ขั้นด าเนินการ
แนวทางที่จะสร้างภมูิคุ้มกันใหก้ับตนเอง เกิดความ   ด าเนินการตามแผนปฏบิติัการ
สามัคคี และด าเนินชีวติอย่างพอเพยีง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยพอเพยีงใหก้ับนักเรียน 3. ขั้นสรุปและประเมินผล
2.เพื่อน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้เปน็ภมูิคุ้มกัน  - รายงานการปฏบิติังาน  ประเมินความพงึพอใจ
  สู่การปฏบิติัจริง   เพื่อพฒันางานในคร้ังต่อไป
เปา้หมาย : นักเรียน ม. 4 จ านวน 436 คน
เชิงปรมิาณ  : นักเรียน จ านวน  436  คน
 นักเรียนน้อมน าหลัก ป.ศก. พพ. ไปปฏบิติัจน
เกิดนิสัยพอเพยีง
สถานที่ : หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ภาคเรียนที่ 1/ 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
1.2.32 โครงการส่งเสรมิพระพุทธศาสนา และจรยิธรรม 1 1.2 3 1 7 4 1.ขั้นเตรียมการ 15,800 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   ครูประชุม  วางแผน ต้ังคณะท างานก าหนดครู สังคมศึกษาฯ
       การจัดการศึกษาปจัจุบนัมุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีความ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรม
รู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 2.ขั้นด าเนินการ
เช่นการจัดบอร์ดวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ    มอบหมายใหน้ักเรียนจัดบอ์รดในหอ้งเรียน
การประกวดมารยาทไทย ทกุระดับชั้นเรียน    ประกวดมารยาทไทยระดับสายชั้นเรียน
วัตถุประสงค์
 1.เพื่อปลูกฝังมารยาทที่ดีใหก้ับนักเรียน 3. ขั้นสรุปและประเมินผล
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรัก  ตระหนักถึงความ     รายงานการปฏบิติังานโครงการ
   ส าคัญของวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ  : นักเรียน 2,795  คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้ด้านมารยาทไทย
และความส าคัญของพระพทุธศาสนาไปปรับใช้ได้
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ภาคเรียนที่ 1/ 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
1.2.33 โครงการโรงเรยีนสุจรติ 1 1.2 1 1 9 7 1. ประชุมระบปุญัหาในชุมชน 24,050       งานระบบดูแล
หลักการและเหตุผล 2. เลือกปญัหาในชุมชน ช่วยเหลือ
    เปน็การปลูกจิตส านึกใหก้ับนักเรียนในเร่ืองของคุณธรรม 3. วางแผน ขออนุมัติโครงการ นักเรียน
จริยธรรมและปอูงกันการทจุริต เพื่อใหโ้ครงการได้ขับเคล่ือน 4.นักเรียนด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ
ตามนโยบายของสพฐ. 5.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วัตถุประสงค์ : ด าเนินตามโครงการ
1.ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 6.ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน
มีส่วนร่วมในการระดมปญัญา การปอูงกันการทจุริตการปลูกฝัง 7.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
จิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชน สังคม 8. รายงานผลการด าเนินงาน
2.เพื่อพฒันานักเรียนใหเ้กิดผล3ด้าน คือหล่อหลอม
กล้าหาญ สร้างปญัญาใหน้ักเรียนเก่งและพฒันาชีวติใหม้ั่นคง
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้า
ใจในเร่ืองสุจริตการปอูงกันการทจุริต
เชิงคุณภาพ :นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การเผยแพร่ความรู้ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 
สถานที่  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา เมษายน 63- กันยายน 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.2.34 โครงการ Christmas Day 1 1.2 3 3 1 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 44,036 กลุ่มงานพัฒนา

หลักการและเหตุผล    1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ

      ส่งเสริมผู้เรียนใหรู้้จักประเพณี วฒันธรรมของ    1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP

เจ้าของภาษาและของต่างประเทศ ท าใหผู้้เรียนเข้าใจ    1.3 ประชุมชี้แจง โครงการ

ถึงประเพณีวฒันธรรม เปรียบเทยีบ ความเหมือน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ

และความแตกต่างระหวา่ง วฒันธรรมของเจ้าของภาษา    2.1 จัดกิจกรรม
กับวฒันธรรมไทย 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ :    3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
1.เพื่อใหน้ักเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการสร้างเครือข่าย    3.2 รายงานโครงการ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
2. เพื่อใหผู้้เรียนเข้าใจประเพณีวฒันธรรม เปรียบเทยีบ    4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏบิติังาน
และความแตกต่างระหวา่ง วฒันธรรมของเจ้าของภาษา
กับวฒันธรรมไทย
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน IP     จ านวน  237  คน
นักเรียน IPC จ านวน 38 คน ครูและบคุลากรจ านวน  15  คน
สถานที่: โรงเรียนสตรีภเูก็ตและโรงเรียนเจ้าของภาษา
ในต่างประเทศ
ระยะเวลา: ต.ค. 2563 - ธ.ค 2563

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.3  พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีทกัษะและความรบัผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี
1.3.1 โครงการส่งเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนด้านทกัษะ 1 1.3 4 1 4 3 1. ประชุมครูในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางใน 100,000 ศูนย์คอม
และการใช้ดิจิทลั(Digital Literacy)     การด าเนินงาน พวิเตอร์ และ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน ส่ือเทคโนโลยี
         ปจัจุบนั โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 3. จัดท าปฏทินิงาน
ที่เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาเกี่ยวข้องการกับการเรียนรู้ 4. จัดหาวสัดุอุปกรณ์
จงึมีความจ าเป็นที่น าเทคโนโลยดิีจทิัลมาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 5. จัดอบรมเพื่อพฒันาครูผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการพฒันาสมรรถนะ 6. ด านินการวดัผล   ประเมินผลการเรียนเปน็ระยะ
ผู้เรียนด้านทกัษะและการใช้ดิจิทลั(Digital Literacy) 7. ติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทกุระดับชั้นเรียนวชิาวทิยาการค านวณ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต อาคาร 4 ชั้น 2
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
ระยะเวลา 1 ปงีบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4  พัฒนาผู้เรยีนใหเ้ปน็พลโลก
1.4.1 งานแนะแนวศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพส าหรับนักเรียนIP 1 1.4 3 3 1 2,5 1.ขั้นเตรยีมการ(Plan) 25,800 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 1.1.จัดท าและขออนุมัติโครงการ โครงการ
      ปจัจุบนัการเรียนรู้และการพฒันาความสามารถนักเรียน 1.2.แต่งต้ังคณะกรรมการท างาน นานาชาติ
จ าเปน็ที่นักเรียนต้องศึกษาทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 1.3.ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน และฝุายวชิา
จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบตัว ซ่ึงสอดค้องกับนโยบายและจุดเน้น 2.ขั้นด าเนินการ(Do) การของรร.
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารปงีบประมาณพ.ศ. 2562 2.1.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อจากสถาบนัต่างๆทั้งรัฐ
โดยมุ่งเน้นจัดการเรียนที่หลากหลายที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี และเอกชนรวมทั้งรุ่นพี่แนะแนวรุ่นน้อง
งานท า  รวบถึงการเรียนรู้เน้นด้วยวธิกีารActive  Learning 2.2.กิจกรรมแบบทดสอบ SDQ (แบบประเมินตนเอง)
เน้นพฒันาทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฏบิติั เรียนรู้ทกุที่ 2.3.กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ(จากแหล่งเรียนรู้นอก
อย่างมีความสุข  จากแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน)
วัตถุประสงค์ : 3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check)
1.เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย 3.1นิเทศการด าเนินงาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.2ตรวจสอบและเตรียมผลการด าเนินงาน
2.เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีการเลือกศึกษาต่อและก้าวสู้ 4.ขั้นสรปุผล รายงานผลการด าเนินงานและ
อาชีพในศตวรรษที่21 ปรบัปรงุ(Act)
เปา้หมาย 4.1ประเมินโครงการ
  เชิงปรมิาณ  : .นักเรียนIP จ านวน 236  คน 4.2สรุปและรายงานผลโครงการวางแผนปรับปรุงพฒันา
  เชิงปรมิาณ  : .นักเรียนน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาใช้ใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในศตวรรษที่21ได้
สถานที่ โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย. 64

งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.2 โครงการ Harmony Day 1 1.4 3 3 1 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 92,588 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร
       กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพฒันานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะ 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
อันพงึประสงค์ตามที่สังคมต้องการ ควบคู่กับการจัดการ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   5. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
พทุธศักราช 2551 เปน็การฝึกทกัษะการวางแผนการท างาน  6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือ การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน           7. ประเมินผลการด าเนินงาน

8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนทกุระดับชั้นมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเกิดทกัษะเรียนรู้การท างานและ
เกิดความภาคภมูิใจต่อชิ้นงานของตนเอง
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ตและสนามสุระกุล
ระยะเวลา  ธ.ค. 63 - ก.พ. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.3  งานกิจกรรมชุมนุม 1 1.4 3 3 1 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - งานกิจกรรมใน
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ หลักสูตร
     ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 3. ประชาสัมพนัธใ์หน้ักเรียนทกุคนเข้าเลือก
2551   ได้ก าหนดใหจ้ัดหลักสูตรกิจกรรมชุมนุมใหแ้ก่นักเรียน ลงทะเบยีนชุมนุม
เพื่อพุ่งพฒันาความมีระเบยีบวนิัย ความเปน็ผู้น า 4. นักเรียนเรียนชุมนุมตามที่ตนเองได้เลือกไว้
ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 5. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
รู้จักแก้ปญัหา ช่วยเหลือแบง่ปนั โดยใหส้อดคล้องกับ 6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนใหไ้ด้ 7. สรุปผลการด าเนินงาน
ลงมือปฏบิติัด้วยตนเองในทกุขั้นตอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนทกุระดับชั้นมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม
2. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้ท าในส่ิงที่ตนเองถนัดและสนใจ
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  ต.ค. 63 - เม.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.4 โครงการค่ายคณติศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 1.4 3 1 1, 2, 5 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ 42,000 ครูทกุคนใน
หลักการและเหตุผล     และแบง่หน้าที่รับผิดชอบ
       กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เปน็กิจกรรมที่ส่งเสริม 2.  รับสมัครนักเรียนที่สนใจ กลุ่มสาระฯ
ใหน้ักเรียนได้พฒันาตนเอง มีความคิดริเร่ิม 3.  จัดค่ายใหก้ับนักเรียน
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปญัหาอย่างมีระบบกฏเกณฑ์ 4. สรุป ประเมินผล และติดตามผล
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อใหน้ักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
    รูปแบบที่หลากหลาย
2. เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้พฒันา
   ความคิดสร้างสรรค์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 140 คน
และครูจ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน 100 %ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ม.ค. - มี.ค. 63

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา 1 1.4 3 1 1, 2, 5 1,2 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ 13,400 ครูทกุคนใน
  คณติศาสตรต์อนต้น     และแบง่หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล 2.  รับสมัครนักเรียน ม.3 และ ม.6 ทั้งหมด
      กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา 3.  จัดกิจกรรมใหก้ับนักเรียน
คณิตศาสตร์ เปน็กิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ 4.  สรุป ประเมินผล และติดตามผล
พฒันาตนเอง ใหน้ักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถพฒันาตนเองได้อย่างมีเต็ม
ศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น
2. เพื่อใหย้กระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
วชิาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 และ ม.6 สูงขึ้น
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน ม.3 และ ม.6
จ านวน 970 คน
  เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบ O-NET ม.3 และ ม.6
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดับประเทศ
สถานที่ โรงเรยีนสตรภีเูก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 63 - มี.ค. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.6 งานเสรมิความรูG้AT PAT O-NET 1 1.4 2 1 1,2,3,4 2 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 65,400       งานพฒันา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหกั้บนักเรยีน 2. เขียนบนัทกึขออนุมัติ ศักยภาพ
หลักการและเหตุผล 3. ติดต่อวทิยากร นักเรียน ,
            การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 4. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน หวัหน้ากลุ่ม
(O-NET) เปน็การประเมินคุณภาพการศึกษา 5. จัดสอนติว สาระ
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเปน็การวดั 6. สรุป  ประเมินผล
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น  
นอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับจะเปน็
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถ
ใช้เปน็หลักฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : นักเรียนชั้นม.3 และนักเรียนชั้น ม.6
 จ านวน964 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เข้าร่วมติว
สถานที่ ตามสถานที่ที่จัดการติว
ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.7 งานแข่งขันทกัษะวิชาการ 1 1.4 2 1 1,2,3,4 2 1. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ 456,588 งานพฒันา
หลักการและเหตุผล 2. เสริมทกัษะใหน้ักเรียน ศักยภาพ น.ร.
        หลักสูตรแกนกลาง 2551 ได้เน้นใหน้ักเรียนใหม้ีความรู้ 3. กลุ่มสาระบนัทกึเสนอขออนุญาต หวัหน้ากลุ่ม
ด้านวชิาการ ทกัษะที่จ าเปน็ต่อการเปน็พลเมืองไทย 4. ฝึกและเตรียมความพร้อมใหก้ับนักเรียน สาระ
 และพลเมืองโลก และเปดิโอกาสผู้เรียนได้แสดงออก 5. น านักเรียนเข้าแข่งขัน
ทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้าน
วชิาการ ศิลปวฒันธรรมของชาติ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
ภมูิปญัญาไทย ศิลปะ นาฏศิลปแ์ละงานอาชีพ
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ๆ 
ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเปน็แนวทางที่
 จะพฒันาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 300 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับรางวลั
สถานที่ ตามศูนย์การแข่งขันแต่ละคร้ัง
ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.8 งานศิลปะสู่ชุมชน 1 1.4 3 3 2 4 1. ประชุมวางแผน 268,300 กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมวางแผน การเรียนรู้
    ชุมชุนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพฒันาของโรงเรียน 3. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจและคัดเลือกนักเรียน ศิลปะ
ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกันแบบเกื้อกูล เพื่อใหไ้ด้ ที่มีความสามารถพเิศษทางด้านศิลปะตามความถนัด
รับการสนับสนุนจากชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4. จัดซ้ือวสัดุเพื่อฝึกซ้อม
จึงเหน็ความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ 5. ด าเนินการสอนและฝึกปฏบิติัจริง
นักเรียนและน าเสนอผลงานสู่ชุมชน 6. สรุปประเมินผล
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลก
เปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 85
2. เพื่อใหโ้อกาสนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและสร้าง
สรรค์ผลงานสู่ชุมชน
3. เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ครูผู้สอน จ านวน 13 คน
นักเรียนที่สนใจระดับชั้นม.1- 6
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทกัษะความช านาญทางด้าน
ทฒันศิลป ์ดนตรี และนาฎศิลป ์และโรงเรียนมีสัมพนัธ์
ที่ดีกับชุมชน
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  120

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.9 โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์นักเรยีนแผนการเรยีน 1 1.4 3 3 5 3 1. เขียนโครงการน าเสนอฝุายบริหาร 10,000 ศูนย์คอม
วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และคอมพิวเตอร์ 2. ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการ (เงินอื่นๆ) พวิเตอร์ และ
หลักการและเหตุผล 3. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มเปาูหมาย ส่ือเทคโนโลยี
      การเรียนรู้ด้านวชิาการต่างๆ และการพฒันาความรู้ 4. ด าเนินงานตามโครงการ
ความสามารถของผู้เรียนจ าเปน็ที่ผู้เรียนต้องศึกษาทั้งใน 5. สรุป ติดตามและประเมินผล
หอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน และเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาของหน่วยงานต่างๆ นับวา่เปน็การเรียนรู้ที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพฒันาความรู้ของนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีผลการประเมิสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด
เปา้หมาย
  เชงิปริมาณ : นกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 2/4 จ านวน 40 คน

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
สถานที่ มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต
ระยะเวลา  1  ปกีารศึกษา

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.10 งานแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์และสะเต็ม 1 1.4 2 1 2 2 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 15,500       โครงการ
หลักการและเหตุผล 2. คัดเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมการเข้าร่วม SMTE
      การจัดเวทเีพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความสามารถ การแข่งขันประเภทต่างๆ ม.ปลาย
ของผู้เรียนในการสร้างนวตักรรม และความสามารถ 3. เข้าร่วมงานแข่งขันฟสิิกส์สัประยทุธแ์ละสะเต็มระดับภาคใต้

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ

อีกทั้งยังส่งเสริมใหน้ักเรียนได้มีประสบการณ์จริงจาก
ฝึกแก้ปญัหาได้ด้วยตนเองอย่างเปน็ระบบ
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อใหน้ักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขัน
ฟสิิกส์สัประยุทธแ์ละสะเต็มระดับภาคใต้
   2. ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานหอ้งเรียน
พเิศษวทิยาศาสตร์
   3. เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมแข่งขันทกัษะด้านวชิาการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 10 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.11 งาน มหกรรมวิชาการ SMTE   กลุ่มภาคใต้ตอนบน 1 1.4 2 1 2 2 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 87,450       โครงการ
หลักการและเหตุผล 2. คัดเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมการเข้าร่วม SMTE
       การจัดเวทเีพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความสามารถ การแข่งขันประเภทต่างๆ ม.ปลาย
ของผู้เรียนในการสร้างนวตักรรม และความสามารถ 3. เข้าร่วมงานวนัวชิาการ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
อีกทั้งยังส่งเสริมใหน้ักเรียนได้มีประสบการณ์จริงจาก
ฝึกแก้ปญัหาได้ด้วยตนเองอย่างเปน็ระบบ
วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อใหน้ักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมวนัวชิาการ
เปดิบา้นหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่าย
ภาคใต้ตอนบน
   2. ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานหอ้งเรียน
พเิศษวทิยาศาสตร์
   3. เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมแข่งขันทกัษะด้านวชิาการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.12 โครงการค่ายวิทยาศาสตรฯ์และแหล่งเรยีนรู้ 1 1.4 4 1 2 3 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 638,000     โครงการ
หลักการและเหตุผล 2.ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน และก าหนด SMTE
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ ม.ปลาย
ที่มีการส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่น านักเรียนไป
นอกหอ้งเรียน เพื่อเปดิโอกาสใหแ้ก่ผู้เรียนและเสริมสร้าง เข้าค่ายวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์โดยตรง ฝึกการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกัน 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
วัตถุประสงค์ : 5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
1  เพื่อใหน้ักเรียนมืทกัษะในการสร้างเครือข่าย 6. ด าเนินการเข้าค่ายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้
2  เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
กล้าแสดงออกทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และพัฒนาทักษะใน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3  เพื่อใหน้ักเรียนเกิดเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 88 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

แผนงาน  งาน/ โครงการ งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน

           

Annual Action Plan 2021 Of Satree Phuket School



      แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2564  โรงเรยีนสตรภีเูก็ต       หน้า  124

หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.13 โครงการค่ายทกัษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 1.4 3 3 2 3 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 306,600     โครงการ
และคณติศาสตร์ 2.ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน SMTE
หลักการและเหตุผล 3. ติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ ม.ปลาย
   การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้ และ 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
ทกัษะที่มุ่งพฒันาใหน้ักเรียนเกิดคุณลักษณะเพื่อเตรียม 5. จัดเตรียมเอกสาร
ความพร้อมใหน้ักเรียนเปน็นักวทิยาศาสตร์ ใหค้วามส าคัญ 6. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้
กับผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ และ 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสู้งขึ้น
วัตถุประสงค์ :
   1.  เพื่อใหน้ักเรียนมืทกัษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
2. เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม
 กล้าแสดงออกทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
เปาูหมายต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และพฒันาทกัษะใน การเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. เพื่อใหน้ักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
  เชิงปรมิาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 88 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมที่ดี
สถานที่ : 624
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณแผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.14 โครงการเปดิบา้นวิชาการ 111 ปี 1 1.4 3 1 3 1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 1,300,000   กลุ่มบริหาร
หลักการและเหตุผล    1.1 จัดท าโครงการและขอนุมัติโครงการ (เงินอื่นๆ) วชิาการ
       โรงเรียนสตรีภเูก็ตมีอายุครบ 111 ป ีในปี2563 จึงก าหนด    1.2 ประชุมวางแผนด าเนินงาน/แต่งต้ัง 
จัดกิจรรมแสดงศักยภาพและผลงานวชิาการของโรงเรียน ครู คณะกรรมการในการด าเนินงาน
นักเรียนที่ประสบความส าเร็จและสร้างชื่อเสียงมาเปน็ระยะ     1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
เวลาความส าเร็จและสร้างชื่อเสียงมาเปน็ระยะเวลา  ยาวนาน 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
เผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงานวชิาการหลักสูตร การจัดการเรียน    2.1 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
การสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสานความสัมพนัธร์ะหวา่ง    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีอุปการคุณของโรงเรียน การจัดงาน          1) แสดงผลงานวชิาการ
เปดิบา้น วชิาการ 111ป ีสตรีภเูก็ต          2) จัดหนังสือที่ระลึก
วัตถุประสงค์          3) แนะแนวการศึกษาต่อ
      2.1  เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธผ์ลงาน รางวลั และ          4) กิจกรรมแข่งขันทกัษะวชิาการ
ความก้าวหน้าของโรงเรียน  และบคุลากร และนักเรียน          5) นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต โครงการนานาชาติ
      2.2   เพื่อเปน็เวทใีหก้ับครู บคุลากร  และนักเรียน 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
 โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้แสดงผลงาน    3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
  เชิงปรมิาณ :   ครูและบคุลากร และนักเรียน 3,000 คน    3.2 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม
  เชิงคุณภาพ :  ครูและบคุลากร และนักเรียนโรงเรียน
สตรีภเูก็ต  ได้แสดงผลงานทางวชิาการ ตลอดจน ประชาสัมพนัธ์ 4. ขั้นสรปุและปรบัปรงุ (Act)
โรงเรียนสตรีภเูก็ตใหแ้ก่ ผู้ปกครอง ชุมชน บคุคลทั่วไป    4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อท าสรุปผล
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

สนองนโยบาย
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.15 งานบรหิารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 1 1.4 5 1 7 5  - วเิคราะหก์ารด าเนินงาน 64,200 งานสวน
หลักการและเหตุผล  - วางแผนการด าเนินงาน พฤกษศาสตร์
   เนื่องจากโรงเรียนสตรีภเูก็ตเปน็โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  - ลงมือปฏบิติั
อนุรักษพ์นัธกุรรมพชืฯโดยสร้างจิตส านึกใหบ้คุลากร นักเรียน  - สรุปและประเมินผล
เข้าใจถึงความส าคัญและโยชน์ของทรัพยากร อย่างยั่งยืน
จึงต้องมีส่ือการเรียนที่มีคุณภาพและมีจ านวนเพยีงพอในการ
ศึกษาเรียนรู้
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเปน็ส่ือการเรียนการสอนงานสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เพื่อใหน้ักเรียนและบคุลากรโรงเรียนสตรีภเูก็ตมีจิตส านึก
และเข้าใจถึงความส าคัญ โยชน์ของทรัพยากรในบริเวณโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  :นักเรียน 2,789 คน บคุลากร 200 คน
มีจิตส านึกและเข้าใจถึง ความส าคัญ โยชน์ของทรัพยากร
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน บคุลากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต
มีจิตส านึกและเข้าใจถึง ความส าคัญ โยชน์ของทรัพยากร
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน 
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต 1 ถ.ด ารง ต.ตลาดใหญ่
 อ.เมือง จ.ภเูก็ต
ระยะเวลา ตลอดปกีารศึกษา ต.ค.63 - ก.ย.64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.16  โครงการ Outside Classroom Learning (IP) 1 1.4 3 3 1 5 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 719,500 โครงการ

หลักการและเหตุผล 1.1 วางแผนการด าเนินการ นานาชาติ

    ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
รักที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุก 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
กับการเรียนรู้และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกหอ้งเรียน 2.1 กิจกรรมจิตอาสา สอนหนังสือใหน้้องบริจาคส่ิงของ
อย่างสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในความเปน็พลเมืองไทย 2.2 เรียนรู้วถิีชุมชน 
และพลโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ : 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและ 3.2 รายงานโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
เปา้หมาย 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
  เชิงปรมิาณ : ครูและนักเรียนจ านวน 279 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการสร้าง
เครือข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ทกุภาคของประเทศไทย
ระยะเวลา : ต.ค. 2563- มี.ค. 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
1.4.17 โครงการ Outside Classroom Learning (IPC) 1 1.4 3 3 1 5 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 131,500     กลุ่มงานพัฒนา

หลักการและเหตุผล    1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ ศักยภาพ

      ใหน้ักเรียนในโครงการนานาชาติ แผนการเรียน    1.2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน ผู้เรียน IP

หลักสูตรเคมบริดจ์ ด้วยเล็งเหน็ถึงประโยชน์ของการศึกษา 2. ขั้นด าเนินการ (Do) โครงการ

และการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน รวมถึงการท าประโยชน์     2.1 จัดท าโครงการและน าเสนอโครงการ นานาชาติ

ต่อชุมชนอีกทั้งมุ่งหวงัที่จะปลูกฝังหลักการมีชีวติ อยู่บน     2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
ทางสายกลางซ่ึงค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และเอกสารทั้งหมด
ความอดทนและมีคุณธรรมในการด าเนินชีวติต่อไป     2.3 ด าเนินงานตามโครงการ
วัตถุประสงค์ : 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและ     3.1 ประเมินโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. ขั้นสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานและ
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน IPC จ านวน 38 คน ปรับปรุง (Act)
ครูและบคุคลากร 4 คน     4.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ทกัษะชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ทกุภาคของประเทศไทย
ระยะเวลา: ก.ค. 2564- ก.ย.2564

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.18 โครงการ Expanding Knowledge and 1 1.4 3 1 5 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 197,500 กลุ่มงานพฒันา

Assimilating International Cultures (IP) 1.1 วางแผนการด าเนินการ ศักยภาพ

หลักการและเหตุผล 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ ผู้เรียน IP

      มุ่งมั่นส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้เรียนใหเ้ปน็ผู้น าด้าน 1.3 ประชุมชี้แจง โครงการ

ภาษาต่างประเทศภายใต้กระบวนการพฒันาพื้นฐานของความเปน็เลิศ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) นานาชาติ

วัตถุประสงค์ : 2.1 กิจกรรมค่ายนานาชาติ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและ 2.2 เข้าเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เจ้าของภาษา ณ ต่างประเทศ
เปา้หมาย 2.3 พธิมีอบเกียรติบตัรจบการศึกษา
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3-5 IP 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
จ านวน 75 คน ผู้บริหารและครู จ านวน 2 คน 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทกัษะชีวติ มีความรู้ความเข้าใจภาษา 3.2 รายงานโครงการ
และวฒันธรรมของชาวต่างชาติที่เปน็เจ้าของภาษา สามารถ 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อีก 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
ทั้งโรงเรียนยังมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ
สถานที่: โรงเรียนสตรีภเูก็ตและโรงเรียนเจ้าของภาษา
ระยะเวลา: ต.ค. 6253 - ก.ย. 6254

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

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

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
1.4.19 โครงการ Expanding Knowledge and 1 1.4 3 1 5 2 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 197,500 โครงการ

Assimilating International Cultures (IPC) 1.1 วางแผนการด าเนินการ นานาชาติ

หลักการและเหตุผล 1.2 ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
           เปดิโอกาสใหน้ักเรียนได้พฒันาทกัษะความสามารถ 1.3 ประชุมชี้แจง
ด้านการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนัได้เรียนรู้ 2. ขั้นด าเนินการ (Do)
การใช้ชีวติกับคนต่างวฒันธรรม ในส่ิงแวดล้อมที่เปน็สากล 2.1 กิจกรรมค่ายนานาชาติ
เปน็การเปดิมุมมองสากลใหแ้ก่ครูและนักเรียนผ่านพนัธมิตร 2.2 เข้าเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ทางสถาบนัการศึกษาท าใหโ้รงเรียนมีภาคีเครือข่าย เจ้าของภาษา ณ ต่างประเทศ
การจัดการเรียนรู้และร่วมกันพฒันากับสถานศึกษา 2.3 พธิมีอบเกียรติบตัรจบการศึกษา
ในระดับนานาชาติ   3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ : 3.1 ตรวจสอบและประเมินผล
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและ 3.2 รายงานโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
เปา้หมาย 4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎบิติังาน
เชิงปรมิาณ : นักเรียน IPC year 9-11 จ านวน 17 คน
ครุและบคุลากร จ านวน 2 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทกัษะชีวติ มีความรู้ความเข้าใจภาษา
และวฒันธรรมของชาวต่างชาติที่เปน็เจ้าของภาษา สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
สถานที่: โรงเรียนสตรีภเูก็ตและโรงเรียนเจ้าของภาษา
ในต่างประเทศ
ระยะเวลา: ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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    ส านักงานเปน็สถานที่ท าการของ
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