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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ที่ 4  สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
4.1  สรา้งเครอืข่ายการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับนานาขาติ
4.1.1 โครงการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือและพัฒนา 4 4.1 5 2 7 1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 140,353 กลุ่มงาน

ชุมชนสัมพันธ์ (IP,IPC) 1.1 จัดท าโครงการ แต่งต้ังคณะท างาน/ก าหนดเปา้หมาย บริหารวิชาการ

หลักการและเหตุผล 1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประชาสัมพนัธ์ ทั่วไป

       เพื่อพฒันาความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนในเครือข่าย 2. ขั้นด าเนินการ (Do) โครงการ

มหาวทิยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะท า 2.1 ประชุมผู้ปกครอง/ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/ นานาชาติ

ใหม้ีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาคมโลกในอนาคต 2.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
วัตถุประสงค์ : และต่างประเทศ
1. เพื่อใหโ้ครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ตมีเคร่ือข่าย 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ร่วมพฒันาทั้งในและต่างประเทศ 3.1 ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการประชาสัมพนัธ์
เปา้หมาย ผ่านส่ือต่างๆ
  เชิงปรมิาณ : เครือข่าย 2 โรงเรียน/ 2 มหาวทิยาลัย 3.2 ตรวจสอบคุณภาพของส่ือประชาสัมพนัธ์
  เชิงคุณภาพ  : โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภเูก็ต 4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
มีเคร่ือข่ายร่วมพฒันาทั้งในและต่างประเทศ 4.1 สรุปโครงการ
สถานที่: 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
4.2  ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรยีนรู ้ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือการจัดการศึกษา
4.2.1 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานที่ 1 1.4 2 1 8,9 2

1.ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบใน
แต่ระดับ

613,580     งานพฒันา
หลักการและเหตุผล

ชั้นของนักเรียนแสดงความคิดเหน็และเสนอ
ความคิดใน

ศักยภาพ 
น.ร.

      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทศันศึกษาแหล่งเรียนร็นอกสถานที่ หวัหน้ากลุ่ม
2551 ก าหนดใหโ้รงเรียนจัดกิจกรรมการสอนทหีลากหลาย

2. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของ
นักเรียนใน

สาระ
ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความจ าเปน็ที่โรงเรียน แต่ละระดับ
ต้องมีแหล่งเรียนรู้ใหเ้พยีงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 3.ด าเนินการ
การสอนร่วมทั้งประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย 4. สรุป และประเมินผล และติดตามผล
และความร่วมมือจากชุมชน
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีทกัษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.  เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ และเปดิโลกทศัน์ของนักเรียน
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆนอกหอ้งเรียน
3.เพื่อใหน้ักเรียนน าประสบการณ์จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์และแก้ปญัหา
ในชีวติประจ าวนั
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ : นักเรียนจ านวน 2,789 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียน 100 % ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่ ตามสถานที่ที่กลุ่มสาระได้จัดขึ้น
ระยะเวลา ต.ย.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
4.3  ส่งเสรมิใหชุ้มชนและองค์กรต่างๆมีส่วนรว่มในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
4.3.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 4 4.3 6 2 2 1 1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  - งานคณะ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
      เพื่อประสานงานระหวา่งสถานศึกษาและ 3. ติดตามและประเมินผล สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อใหก้ารด าเนินงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปน็ไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
จ านวน 6 คร้ัง
  เชิงคุณภาพ : 1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่ หอ้งสึนามิ
ระยะเวลา ต.ค.64-ก.ย.65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อที่ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยที่

กลยุทธ์ ชาติข้อที่ การศึกษา พจิารณา ร.ร.ข้อที่ รับผิดชอบ
4.3.2 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 4 4.3 6 2 7 5 1. ประชุมวางแผนและก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ - งานชุมชนสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล 2. ปฏบิติังานตามที่ได้วางแผนไว้
       โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้เล็งเหน็ความส าคัญในการ 3. สรุปผลการปฏบิติังาน
สร้างความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน 4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
องค์กรชุมชน องค์กรทอ้งถิ่น เพราะโรงเรียนถือเปน็
ส่วนหนึ่งของชุมชน  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน ครู และบคุลากรมีปฏสัิมพนัธ์
ที่ดีกับชุมชน
2. เพื่อใหชุ้มชน องค์กรชุมชน องค์กรทอ้งถิ่น เกิดความพงึพอใจ
ภาคภมูิใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครู และบคุลากร
มีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อชุมชน
  เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรทอ้งถิ่น
มีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อโรงเรียน
สถานที่  : โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 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
4.3.3 โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งระดับชั้นเรยีน 4 4.3 3 1 1.2 1 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 10,000 งานระดับ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย ชั้นเรียน
     ในยุคของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งในเร่ืองเทคโนโลยี 3. ครู, บคุลากรและนักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมที่เกิดขึ้น 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
จากจุดเน้นของโรงเรียนสตรีภเูก็ต ในข้อที่ 7 วา่ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อใหน้ักเรียนในระดับสายชั้นเรียนมีความเข้าใจ
ได้รับทราบ นโยบายแนวปฏบิติั กฎและระเบยีบต่างๆของ
ทางโรงเรียน
2. เพื่อเปน็การสร้างความสัมพนัธอ์ันดีในระดับชั้นเรียนกับ
เพื่อน ครูผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชน

เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนม.1-5จ านวน 2,264  คน  เชิงคุณภาพ :นักเรียนเปน็ผู้มีความประพฤติดีอยู่ในระเบยีบ
วนิัยของโรงเรียนและมีความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่ครู ผู้ปกครอง
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
4.3.4 งานปจัฉิมนิเทศม.6 4 4.3 3 1 1.2 1 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 27,125
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย

       โรงเรียนสตรีภเูก็ตจัดการเรียนการสอน 3. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ตามหลักสูตร 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลิตนักเรียน 5. ประเมินผลการด าเนินงาน

ใหส้ าเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจใหก้บันกัเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
2..เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธอ์ันดีงามระหวา่งครูกับนักเรียน
3.เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความภาคภมูิใจในความส าเร็จ

เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนจ านวน 525  คน  เชิงคุณภาพ :นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
เกิดความภาคภมูิใจในความส าเร็จ
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
4.3.5 งานสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนสตรภีเูก็ต 4 4.3 6 2 7 1 1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สมาคมฯ
หลักการและเหตุผล

2. ด าเนินการประชุมระหวา่งสมาคมผู้ปกครอง
และครู

ผู้ปกครองและ
  เพื่อประสานงานระหวา่งสมาคมผู้ปกครองและครู 3. ติดตามและประเมินผล ครู
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบนั
อุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน เปน็ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธภิาพ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู  จ านวน 8 คร้ัง
  เชิงคุณภาพ : ด าเนินการจัดประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครู  เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่ หอ้งปกครอง
ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย.64
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ  : นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมรักการอ่านพฒันาการเขียนฯ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
การเขียนดีขึ้น
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
4.3.6 งานประชาสัมพันธ์ 4 4.3 6 2 2 4 1. ประชุมก าหนดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบและ 91,500 ประชาสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล ระยะเวลาในการด าเนินงาน
งานประชาสัมพนัธเ์ปน็งานที่ต้องสร้างความสัมพนัธ ์สร้างความ 2. การปฏบิติังานประจ าวนั
เข้าใจ ใหข้้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนรวมไปถึงความน่าสนใจของ 3. สรุปผลการปฏบิติังาน
ข้อมูลช่าวสารที่ส่ือสารออกไปก่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกัน 4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และเพื่อเปน็การสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมและก่อใหเ้กิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใหน้ักเรียน ครู และบคุลากรมีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อชุมชน
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์่าวสารกิจกรรมต่างๆขององค์กร
3. เพื่อเปน็ส่ือประโยชน์ระหวา่งองค์กร ผู้ปกครองและนักเรียน
เปา้หมาย
เชิงปรมิาณ  : นักเรียน  ผู้ปกครอง ครู บคุลากร
โรงเรียน และองค์กรต่างๆ
เชิงคุณภาพ : เพื่อใหไ้ด้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกิดประโยชน์
สูงสุดในการประชาสัมพนัธ ์และผลักดันใหเ้ปน็ที่ยอมรับ
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และมีปฏสัิมพนัธท์ี่ดีต่อชุมชน
สถานที่ :  โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 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
4.3.7  โครงการ Community Service (IPC) 4 4.3 5 3 1 5 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 28,030       กลุ่มงานพัฒนา

หลักการและเหตุผล     1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ ศักยภาพ

    เพื่อปลูกฝังใหก้ับนักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคมและส่ิงแวด     1.2 จัดท าโครงการ ผู้เรียน IP

ล้อม ซ่ึงได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักวา่ตนเองเปน็     1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ

ส่วนหนึ่งของสังคม มีความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและ     1.4 ประชุมคณะกรรมการชีแ้จงการด าเนนิงาน นานาชาติ

ได้ร่วมแก้ไขปญัหาสังคมโดย ได้เร่ิมต้นที่ตนเอง  2. ขั้นด าเนินการ (Do)
วัตถุประสงค์ :     2.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรีนยรู้กับบคุลอื่น     2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
2. เพื่อเสริมสร้างใหน้ักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคม และยานพาหนะ
ส่ิงแวดล้อมและได้ท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน     2.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
3. เพื่อส ารวจความคิดเหน็ของนักทอ่งเที่ยวที่มีต่อปญัหา 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน น าเสอนข้อมูลแก่ผู้น าเพื่อแก้ปญัหาต่อไป     3.1 ประเมินโครงการ
เปา้หมาย
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน IPC     จ านวน  36  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีจิตสาธารณะ แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยตระหนักวา่ ตนเองเปน็ส่วนหนึ่งของสังคม กระตือ
รือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ปญัหาสังคมโดยเร่ิมที่ตนเอง
รู้จักการท าหน้าที่เปน็พลเมืองที่ดีของสังคม มีคุณลักษณะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 และพร้อมที่จะเปน็ผู้น าที่ดีของสังคมในอนาคต 
สถานที่: แหล่งทอ่งเที่ยวในจังหวดัภเูก็ต
ระยะเวลา: ม.ค. 2564- 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
4.3.8  งานพิธีมอบทนุการศึกษา"วันธารน้้าใจสู่เยาวชน" 4 3 4 1 2 3 1. ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 3,000 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัเรียน

     งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภเูก็ต จัดท าโครงสร้างงานอย่าง 3. งานแนะแนวส่งข้อมลูนกัเรียนใหค้รูที่ปรึกษา

เปน็ระบบ เพื่อใหส้อดคล้องต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา 4. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบา้นเพื่อคัดกรองนกัเรียน

 ใหค้รอบคลุมทั้ง 5 บริการ คือ งานศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน 5. ครูแนะแนวจัดท าข้อมลูส่งใหห้วัหนา้ระดับเพื่อเรียง

งานสารสนเทศงานใหค้ าปรึกษา  งานจัดวางตัวบคุคล และงาน    ล าดับความขาดแคลน

ติดตามผล  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งด้านการศึกษา 6. หวัหนา้ระดับส่งข้อมลูเรียงล าดับความขาดแคลน

ด้านอาชีพ และส่งเสริมนักเรียนโดยการใหท้นุการศึกษา 7. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาทนุการศึกษา

งานแนะแนวจึงได้จัดพธิมีอบทนุการศึกษา"วนัธารน้ าใจสู่เยาวชน" 8. ประชุมพจิารณาทนุการศึกษา

ใหน้ักเรียนได้ซาบซ้ึงและตระหนักในความช่วยเหลือของเจ้า 9. ประกาศรายชื่อนกัเรียนที่ได้รับทนุการศึกษา

ของทนุ ส่งผลใหน้ักเรียนมีความพร้อมในด้านการศึกษา 10. ซักซ้อมพธิีรับทนุการศึกษา

มากยิ่งขึ้นไป 11. จัดท าหนงัสือเชิญเจ้าของทนุ

วัตถุประสงค์ : 12. จัดพธิีมอบทนุการศึกษา "วันธารน้ าใจสู่เยาวชน"

      เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทนุ 13. การเงินออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งใหแ้กเ่จ้าของทนุ

การศึกษาโดยประสานความร่วมมือกันของผู้ปกครองชุมชน 14. รวบรวมจดหมายขอบคุณและบตัรอวยพรปใีหมจ่าก

 และองค์กรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นกัเรียนทนุมอบใหแ้กเ่จ้าของทนุ

เปา้หมาย 15. สรุปผลการด าเนนิงานและประเมนิผล
  เชิงปรมิาณ : นักเรียน   2,789  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทนุการศึกษา
สถานที่ โรงเรียนสตรีภเูก็ต
ระยะเวลา  พ.ค.64 - ก.ย.64

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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