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                                                                      สารบัญ                                                                                 

 หน้า 

ค าเหหนนอบบคะกรรรกรารสาานึกราาัันนื้นนาาน ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค-ฎ 
บทน า 1  

- ข้อมูลทั่วไป 2 
- สภาพปัจจุบัน 15 
- อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 17 
- เป้าประสงค ์กลยุทธ์ 18 
- กลยุทธ์การพัฒนาตามศักยภาพ 21 
- นโยบาย จุดเน้น  เป้าหมาย  มาตรการ 22 
- ตารางสรุปงบประมาณ 29 
- ตารางสรุปงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 30 
- ตารางสรุปงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 32 
- ตารางสรุปงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 33 
- ตารางสรุปงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 34 
- ตารางสรุปงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไป 35 
- ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงการตามกลยุทธ์ 36 

           ของโรงเรียน 

 หน้า 

รลุ่กบริหารวิอาราร 
 งานส านัรงานรลุ่กบริหารวิอาราร 

1. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 38 
2. งานบันทึกการสอนและส ารวจเวลาเรียน 39 
3. งานคัดเลือกหนังสือ 40 
4. งานประชาสัมพันธ์วิชาการกลุ่มบริหารวิชาการ 41 
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 42 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 43 
7. โครงการมหกรรมวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนฯ 44 
8. โครงการปรับปรุงหน้าชั้นเรียน ห้องเรียน อาคาร 5 45 
9. โครงการ S.P.K. Pretest 46  

 งานึูนย์คบกืิวเหตบร์แลกส้่บเหทคโนโลยี 
1. งานจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณฯ 47  
2. งานระบบเครือข่าย 48 
3. งานซ่อมแซม ICT 49 
4. งานจัดหา ICT ให้หน่วยงาน 50 
5. งานห้องเรียนคุณภาพ 51 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ 52 
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 หน้า 

7. โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะและการใช้ดิจิทัลฯ    53 
8. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินักเรียนฯ54 
9. โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 55 

 งานเหบรสารรารืิกื์ 
1. งานบริการอัดส าเนาทุกอย่างของโรงเรียน 56 
2. งานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 57 
3. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทความไวสูง 58 

 งานตารางสบน 
1. งานจัดตารางสอน 59 

 งานรับนัรเหรียน 
1. งานรับนักเรียน 60 

 งานืัฒนาึัรยภาืนัรเหรียน 
1. งานเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียน 61 
2. งานแข่งขันทักษะวิชาการ 62 
3. งานเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 63 
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 64 

 รลุ่กสารกรารเหรียนรู้ภาาาไทย 
1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 65 

 
 

 หน้า 
2. โครงการรักการอ่านพัฒนาการเขียนและส่งเสริมและส่งเสริม  66 

ศักยภาพผู้เรียนฯ 
3. โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพทางภาษาไทย  67  
4. โครงการละครเวทีสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน            68     

ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 รลุ่กสารกรารเหรียนรู้คะิตึาสตร์ 

1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   69 
2. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   70 
3. โครงการพัฒนาครูในการใช้สื่อแลนวัตกรรมในการจัดการเรียน 71 

การสอนคณิตศาสตร์ 
 รลุ่กสารกรารเหรียนรู้วิทยาึาสตร์ 

1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     72 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์   73 
3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   74 
4. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   75 
5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   76 

 รลุ่กสารกรารเหรียนรู้สังคกึกราา ึาสนา แลกวัฒนธรรก 
1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 77 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์ 78 
3. โครงการสัปดาห์วันอาเซียน 79 
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 หน้า 
 รลุ่กสารกรารเหรียนรู้สุัึกราาแลกืลึกราา 

1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 80 
2. งานแข่งขันกีฬาสี   81 
3. งานแข่งขันกีฬาจังหวัด   82 
4.  โครงการฟุตบอลชาย สภก.คัพ บาสเกตบอลหญิง สภก.คัพ 83 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 84 
6. โครงการ Smart Fit & Firm 85 
7. โครงการ SPK e-sport 86 

 รลุ่กสารกรารเหรียนรู้ึิลปก 
1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนศิลปะ   87 
2. งานศิลปะสู่ชุมชน 88 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักเรียนด้านศิลปะ 89 

      4. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนด้านดนตรีสากล 90 
 รลุ่กสารกรารงานบาอีืแลกเหทคโนโลยี 

1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ 91 
2. โครงการการจัดการแข่งขันจัดพานไหว้ครู 92 

 รลุ่กสารกรารเหรียนรู้ภาาาต่างปรกเหทึ 
1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 93 
2. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 94 
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ 95 

 หน้า 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนฯ 96 
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสฯ 97 
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นฯ 98 
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันฯ 99 
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีฯ 100 
9. โครงการประกวดแข่งขันจัดท าคลิปวีดีโอฯ 101 
10. โครงการเปิดบ้านภาษาต่างประเทศ(OPEN HOUSE) 102 
11. โครงการดีเจน้อย 103 
12. โครงการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา 104 

 งานห้บงสกุด 
1. งานบริหารจัดการงานห้องสมุด   105 

 โครงรารห้บงเหรียนืิเหึา SMTE ก.ต้น 
1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอน SMTE ม.ต้น  106 
2. โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  107 
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  108 
4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       109 
5. โครงการปรับปรุงห้องเรียน  110 

 โครงรารห้บงเหรียนืิเหึา SMTE ก.ปลาย 
1. งานบริหารการจัดการเรียนการสอน SMTE ม.ปลาย  111 
2. โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้  112 
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 หน้า 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนฯ 113 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการและห้อง SMC 114 
5. โครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE ฯ 115 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเตรียมสารเคมี 116 
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ  117 

 โครงรารห้บงเหรียนืิเหึา ICP 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ICP 118 
2. โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 119 

 งานืัฒนาหลัรสูตรแลกรรกบวนรารเหรียนรู้  
1. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 120 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเรียนรู้แบบ PLC 121  
3. โครงการวิพากษ์หลักสูตร โรงเรียนสตรีภูเก็ตปี 2565 122 
4. โครงการ สภก. รวมพลัง ต้านทุจริต 123 
5. โครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนสุจริต 124 

 งานแนกแนว 
1. งานบริหารจัดการงานแนะแนว 125 
2. งานพิธีมอบทุนการศึกษา "วันธารน้ าใจสู่เยาวชน" 127 
3. โครงการเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา YC 128 
4. โครงการเปิดโลกทัศน์แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.3 129 
5. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว 130 

 หน้า 
 งานวัดผลแลกปรกเหกินผล 

1. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 131 
 งานทกเหบียน 

1. งานบริหารจัดการงานทะเบียน 132  
 งานสวนืฤราึาสตร์โรงเหรียน 

1. งานบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์  133 
2. โครงการอบรมครูและนักเรียนแกนน าสวนพฤกษศาสตร์  134  

 งานหลัรปรัอญาับงเหึราาริจืบเหืียง 
1. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  135 

 งานนิเหทึรารจัดรารเหรียนรู้ 
1. งานนิเทศการจัดการเรียนรู้                                              136 
2. โครงการอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 137 

  งานริจรรรกในหลัรสูตร 
1. งานกิจกรรมชุมนุม 138 
2. งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.1-ม.2 139  
3. โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 140 
4. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 141 
5. โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ 142 
6. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหารใหม่ 143 
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 หน้า 

 งานริจรรรกนบรหลัรสูตร 

1. งานบริหารส านักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 144 
2. งานกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 145 
3. งานธนาคารโรงเรียน 146 
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 147 
5. โครงการนักเรียนมุฑิตาจิตครูฯที่เกษียณอายุราชการ 148 
6. โครงการ Harmony Day 149 
7. โครงการกีฬาสี กีฬาจังหวัด 150 
8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตฯและเสริมสร้าง 151 

เอกลักษณ์ไทย  
      9. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าฯ 152      
         และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน 

 10. โครงการ SPK FUNFEST 153 
 โครงรารนานาอาติ IP, IPC 

1. งานบุคลากร 154 
2. งานคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี 155 
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 156 
4. งานส านักงาน 157  
5. งานจัดการผลิตและจัดหาแบบเรียนสื่อการเรียนรู้ (IP,IPC) 158 
6. งานประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ 159 

                                                                      หน้า 
7. งานเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต IP 160 
8. งานหลักสูตร IPC 161  
9. โครงการแนะแนวนักเรียน IP 162 
10. โครงการประเมินติดตามผลการใช้หลักสูตรโครงการนานาชาติ IP 163 
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ ฯ 164 
12. โครงการ Preparation IELTES for  IP&IPC students 165 
13. โครงการ Public mind create the world 166 
14. โครงการ-Career-Prep-IP 2023 167 
15. โครงการ-Community-Service-IPC 2023 168 
16. โครงการ-Expanding-knowledge-IP 2023 169 
17. โครงการ-Expanding-Knowledge-IPC 2023 170 
18. โครงการ-International-Day ปี 66 171 
19. โครงการ-OBEC-Cambridge-School-Summit-IPC 2023 172 
20. โครงการ-Outside-Classroom-Learning-IP and IPC 2023 173 
21. โครงการ-SMART-CAMP-IP 2023 174 
22. โครงการ-University-visits-IPIPC 2023 175 
23. โครงการ WE ARE SMART IP 176  
24. โครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะการเป็นผู้น า 177 
25. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 178 
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26. โครงการ Peranakan’ life 179 
27. โครงการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานบริการอาคาร 7  180 

28. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคาร 7 181 
29. โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคาร 7 182 
30. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและห้องพักครูฯ 183 
31. โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์        184                                 

ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
32. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อาคาร 7 185 
33. โครงการอาคารศูนย์แหล่งเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ 186 
34. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในโครงการนานาชาติ 187 

รลุ่กบริหารงานบุคคล 

 งานส านัรงานรลุ่กบริหารงานบุคคล 
1. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล                           188 

 งานืัฒนาบุคลารร 
1. งานพัฒนาครูและบุคลากรไปราชการ 189 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐาน 190 
     การปฏิบัติงานโรงเรียน  

 งานวินัยแลกจรรยาบรระ 
1. งานวินัยและจรรยาบรรณ 191 

 หน้า 

 งานส่งเหสริกปรกสิทธิภาืในรารท างาน  
1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 192 

 งานสรรหา บรรจุ แต่งตันง ย้าย โบน  
1. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน 193 

 งานสารบรระ  
1. งานสารบรรณ 194 

 งานคะกรรรกรารสาานึกราาัันนื้นนาาน  
1. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 195 

 งานวิทยาานก  
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ 196 

รลุ่กบริหารงบปรกกาะ 

 งานบริหารส านัรงาน 
1. งานบริหารส านักงาน 197 

 งานรารเหงินแลกบัญอี 
1. งานบริหารงานการเงินและบัญชี 198 

 งานืัสดุแลกสินทรัืย์ 
1. งานบริการหมึกพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ส าหรับหน่วยงาน 199 
2. งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 200 
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  งานตรวจสบบภายใน 

 1. งานตรวจสอบภายใน                                                      201                                                                        
 งานรกบบยุทธึาสตร์ 

1. งานติดตามและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 202 
2. โครงการพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายงบประมาณตาม                    

แผนปฏิบัติการประจ าปี 204 
 งานรกบบสารสนเหทึ 

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนสตรีภูเก็ต 205 
 งานปรกรันคุะภาืภายใน 

1. งานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 206 
2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 207                           

ภายในสถานศึกษา 
 งานนิเหทึร ารับแลกปรกเหกินผล 

1. งานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  208 
 รกบบน าบงค์รร 

1. งานระบบน าองค์กร 209 
รลุ่กบริหารทั่วไป 
 งานส านัรงานรลุ่กบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 210 
2. โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 211 

                                                                          หน้า 
 งานบาคารสาานที่ 

1. งานอาคารสถานที่ 212  
2. โครงการจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดเพ่ือปฏิบัติงานบริการ 213 
3. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสักทอง ทาสีอาคารเรียนฯ 214 
4. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 215 

และภูมิทัศน์โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
5. โครงการปรับปรุงห้องน้ า 216 
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 217  
7. โครงการปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 218 

ภาษาต่างประเทศ 
8. โครงการปรับปรุงห้องประชุม 219 
9. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 113 ปี ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต 220 

 งานสิ่งแวดล้บกสิ่งแวดล้บก 
1. งานสิ่งแวดล้อม 221 
2. โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนน าสิ่งแวดล้อม 222 

 งานสาธาระูปโภค 
1. งานสาธารณูปโภค 223 
2. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนสตรีภูเก็ต 224 

 งานรัราาควากปลบดภัยแลกวินัยจราจร 
1. งานจราจร 225 
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2. โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสตรีภูเก็ต 226 
3. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 227 

 งานปรกอาสักืันธ์ 
1. งานประชาสัมพันธ์ 228 
2. โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 229 

 งานบนากัย 
1. งานบริการอนามัยและปฐมพยาบาล 230 
2. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 231 

 งานยานืาหนก 
1. งานยานพาหนะ 232 
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท              233              

รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท              234              

รถบรรทุก(ดีเซล) 
 งานโสตทัึนึกราา 

1. งานโสตทัศนูปกรณ์ 235 
2. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 236 
3. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟเวที                        237           

หอประชุมมะฮอกกานี 
4. โครงการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แอล อี ดี (LED) 238 

 หน้า 
 งานรกบบอุกอนสักืันธ์ 

1. งานชุมชนสัมพันธ์ 239 
 งานสหรระ์โรงเหรียน 

1. งานสหกรณ์โรงเรียน 240 
 งานโภอนาราร 

1. งานบริการอาหารกลางวัน 241 
 งานสวัสดิรารครูแลกลูรจ้าง 

1. งานสวัสดิการครูและลูกจ้าง 242 
รลุ่กบริหารริจรารนัรเหรียน 
 งานส านัรงานรลุ่กบริหารริจรารนัรเหรียน 

1. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 243 
2. โครงการเตรียมความพร้อมชงโคช่อใหม่สู่รั้ว ส.ภ.ก. 244 

 งานส่งเหสริกรกเหบียบวินัยนัรเหรียน         
1. โครงการพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัย 245 
2. โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน 246 

 งานสกาคกผู้ปรครบงแลกครูโรงเหรียนสตรีภูเหรนต  
1. งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 247 

 งานรกบบดูแลอ่วยเหหล้บนัรเหรียน 
1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 248 
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 งานืัฒนาคุะธรรก จริยธรรกนัรเหรียน 

1. โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 249 
 งานป้บงรันแลกแร้ไัปัญหายาเหสืติดฯ 

1. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขฯ 250 
 งาน TO BE NUMBER ONE   

1. โครงการ TO BE NUMBER ONE   251 

                                                                                    หน้า                                                                          
ภาคผนวร 

- ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566              257 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 259 
- นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 258 
- มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 262 
- รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 264 
- คณะผู้จัดท า 265             

 งานรกดับอันนเหรียน 
      1.  งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 252 **************************
      2.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชั้นเรียน 253 
      3.  โครงการฉลองวันเกียรติยศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 254 
 งานเหคร้บั่ายผู้ปรครบงนัรเหรียนโรงเหรียนสตรีภูเหรนต 
     1. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 255 
 งานั้บกูลสารสนเหทึนัรเหรียนแลกปรกเหกินผล  

1. งานข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล 256 
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  บทน ำ 
 

โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนประจ ำจังหวัดภูเก็ต ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำ                
ตอนปลำยตำมแนวนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถน ำหลักปรัชญำ                    
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร พร้อมทั้งบูรณำกำรในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เยำวชนของชำติเป็นคนที่เก่ง ดี และ                
ด ำรงชีพอยู่อย่ำงมีควำมสุข ตลอดจนมีศักยภำพเป็นพลโลก (World  Citizen)  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนด ำเนิน
ตรงตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำร โรงเรียนได้จัดท ำ “แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมำณ 2566 – 
2570”  โดยได้จัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือร่วมกันวิเครำะห์พิจำรณำสภำพปัจจุบัน และปัญหำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือสรุปเป็นแนวทำง                
ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน สำมำรถประเมินสถำนภำพของโรงเรียนได้ว่ำสภำพแวดล้อมภำยนอกมีลักษณะเอ้ือต่อกำรพัฒนำ  สภำพแวดล้อมภำยในยังเป็น                 
จุดแข็งในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมส ำเร็จสู่จุดมุ่งหมำย โรงเรียน  มีกำรบริหำรจัดกำรที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สมำคมผู้ปกครองและครู และสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ให้กำรสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนมีปัจจัยทำงด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยที่ดี  กำรให้บริกำรและผลผลิต มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลำกรมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน                       
สภำพกำรเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น แต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหำต้องแก้ไข คือ Internet(wifi) ของโรงเรียนที่ใช้ใน             
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนยังมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบบริหำรจัดกำรจะต้องเพ่ิมประสิทธิภำพให้สูงขึ้นเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล 

  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำก ครูและบุคลำกร  นักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตและบุคลำกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดี  จึงถือว่ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นทิศทำงท ำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์                
แบบเชิงรุกในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป 
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  สภำพปัจจุบันและปัญหำ 
 

     ก.  ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 1 ถนนด ำรง ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัส ไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 076 – 211034 ,               
076 -222368   โทรสำร  076 -219522   e – mail: spk@satreephuket.ac.th http ://www. satreephuket.ac.th เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่
ทั้งหมดจ ำนวน 28 ไร่ 68 ตำรำงวำ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  จัดชั้นเรียนในปีกำรศึกษำ  2564   คือ  13 - 13 - 13/                    
14 -14 -14  รวมชั้นเรียนทั้งหมด  81  ห้องเรียน  จ ำนวนนักเรียน  462 – 469 – 464/ 474 – 495 – 466  รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  2,830 คน  มีครูประจ ำกำร 
136 คน  พนักงำนรำชกำร 1 คน ครูอัตรำจ้ำง 24 คน  ครูชำวต่ำงประเทศ 28 คน เจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ 46 คน  มีอำคำรเรียน 7 หลัง อำคำรประกอบ  8  หลัง               
จ ำนวนอำคำรดังกล่ำวมีปริมำณยังไมเ่พียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษเพ่ือให้ตรงกับควำมถนัดและเฉพำะทำงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 หลักสูตรกำรเรียนมีดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  โครงกำรนำนำชำติ (International Program) 

-  โครงกำรนำนำชำติหลักสูตร Cambridge 
 -  โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 -  หลักสูตรภำคปกติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  โครงกำรนำนำชำติ (International Program)     
               - แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ – อังกฤษ 

-  โครงกำรนำนำชำติหลักสูตร  Cambridge 
 -  โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 -  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 

mailto:spk@satreephuket.ac.th
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 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – คณิตศำสตร์ (ภำษำเลือก)   
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – ฝรัง่เศส 
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – เยอรมัน 
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – ญี่ปุ่น 

-  แผนกำรเรียนอังกฤษ – จีน 

 

  ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยำรัษฎำนุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศำภิบำลมณฑลภูเก็ต  ร่วมกับคณะกรรมกำรสตรี ได้จัดหำเงินเพ่ือสร้ำงโรงเรียน
ส ำหรับสตรีขึ้น ณ สถำนที่บริเวณ ถนนสตูล เชิงเขำรัง  เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วำงศิลำฤกษ์จำรึกไว้ว่ำ  “โรงเรียนษัตรี สร้ำงปี 127” และในขณะที่อำคำรเรียน             
ยังก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ ได้สร้ำงเรือนไม้ชั่วครำวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตรเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพำะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชเจ้ำฟ้ำ
มหำวชิรำวุธสยำมมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำร และพระรำชทำนนำมโรงเรียนว่ำ “ปลูกปัญญำ” เมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ.2552  มีครูใหญ่
คนแรก คือ นำยค้อ  ฤกษ์ถลำง  ต่อมำขยำยชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษำ มีนักเรียนเพิ่มข้ึน พระพิทักษ์ชินประชำ (ตันม้ำเสียง ตัณฑวนิช)  ได้สร้ำงอำคำรเรียนใหม่
ที่วัดมงคลนิมิตร พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำรเมื่อ พ.ศ.2460 และพระรำชทำนนำมว่ำโรงเรียนสตรีประจ ำมณฑล
ภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยำคม” เมื่อเวลำผ่ำนไปหลำยปีเกิดปัญหำสถำนที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นำงเย็นจิต ณ ตะก่ัวทุ่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ในสมัยนั้น จึงขยำยพ้ืนที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบำลนครภูเก็ต ย้ำยโรงเรียนมำตั้งที่สถำนที่ปัจจุบัน คือ ถนนด ำรง ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
มีที่ดิน 15 ไร่  เมื่อพ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” ต่อมำได้ขยำยเนื้อที่โรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรีท ำให้              
มีพ้ืนที่รวม 28  ไร่  68 ตำรำงวำ  
 พ.ศ.2471  พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำร ำไพพรรณีพระบรมรำชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระรำชด ำเนินเยี่ยม
โรงเรียน 
 พ.ศ.2528  อธิบดีกรมสำมัญศีกษำ (ดร.เอกวิทย์  ณ ถลำง) เป็นประธำนในพิธีเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่ที่ประดิษฐำนและเปิดป้ำยโรงเรียนมำตรฐำน 
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 พ.ศ.2543  สมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีได้เสด็จพระรำชด ำเนินทอดพระเนตร “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 
2543  จำกกำรกรำบบังคมทูลเชิญของผู้อ ำนวยกำรรำณี วิสูตรธนำวิทย์ 
 พ.ศ.2546  เปิดโครงกำรหลักสูตรภำษำอังกฤษ (EP) และโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (SMP) 
  พ.ศ.2548  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงน ำคณะกรรมกำรนำนำชำติมูลนิธิเจ้ำฟ้ำมหิดล  จ ำนวน 30 คน  
เยี่ยมชมสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เป็นกำรส่วนพระองค์  ได้พระรำชทำนเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลำธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก แก่โรงเรียน 
โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์ คณะครู บุคลำกรและนักเรียนเฝ้ำรับเสด็จฯ 
 พ.ศ.2549  สมเด็จพระรำชำธิบดีและพระรำชินีแห่งสวีเดน  เสด็จพระรำชด ำเนินเป็นกำรส่วนพระองค์เพ่ือทรงเยี่ยมและพระรำชทำนทุนกำรศึกษำ                 
แก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนำมิ  
  พ.ศ.2550  วัดไชยธำรำรำม สร้ำงอำคำรส่วนหน้ำให้กับโรงเรียนวงเงิน 12 ล้ำนบำทเศษ  วันที่ 11 มีน ำคม 2551  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ              
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดป้ำยและพระรำชทำนนำมว่ำ “อำคำรฉลองรำชกุมำรี เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ” และทรงวำงศิลำฤกษ์ “อำคำร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” ซึ่งเป็นอำคำรเรียน 7 ชั้น สร้ำงด้วยงบประมำณของ สพฐ. และเงินบริจำค  โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์                      
เป็นผู้ด ำเนินกำรในกำรระดมทุน  และในปีเดียวกัน พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ  เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศสึนำมิและพิ พิธภัณฑ์พืชแห้ง 
พร้อมคณะอัยกำรผู้ช่วยรุ่นที่ 39     
  พ.ศ.2552  จัดงำนเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรกลุ่มประเทศอำเซียน เยี่ยมชมศึกษำ                      
ดูงำนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  พ.ศ.2553  ก ำหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักรำช 2553 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ภำยใต้หลักกำร             
ของโรงเรียน “มุ่งสู่สำกล บนฐำนไทยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (SSP) เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนเป็นนักวิทยำศำสตร์
ตำมนโยบำยของรัฐ และปรับหลักสูตรภำคภำษำอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  เป็น International Program: IP 
  พ.ศ.2554  ปรับหลักสูตรภำคภำษำอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  เป็น Intensive English Program: IEP 
  พ.ศ.2555  เปิดอำคำร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอำคำรเอนกประสงค์ทรงชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้ำงด้วยงบประมำณ จำกรำยได้              
กำรจัดสร้ำงวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์ เป็นผู้ด ำเนินกำร 
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  พ.ศ.2556   สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิด “อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550”             
เมื่อวันที่  29  กรกฎำคม  2556  และในปีนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพำทในโรงเรียน”  
  พ.ศ.2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 
มกรำคม  2560 โดยมีผู้อ ำนวยกำรเสถียร  พลเยี่ยม   คณะครู บุคลำกรและนักเรียนรับเสด็จ 

พ.ศ.2562  จัดสร้ำงเสำธงโรงเรียนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ สพฐ. มีส่วนสูงไม่เกิน 18 เมตร โดยได้รับกำรสนับสนุน งบประมำณจ ำนวน 700,000 บำท 
จัดสร้ำงโดยคุณธ ำรงค์  งำนทวี ในนำมบริษัท งำนทวี จ ำกัด และวันที่ 29 เมษำยน 2562  ผู้อ ำนวยกำรเสถียร  พลเยี่ยม ได้ประกอบพิธีบวงสรวงตั้งเสำธง                 
โดยมีครูและบุคลำกรร่วมพิธี 

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรบริหำรงำนโดย                              
นำยปัญญำ  หัตถ ิผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลำคม 2562 

 

  ผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

  กระทรวงศึกษำธิกำรคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับ
กำรคัดเลือกให้เข้ำรับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ในปี พ.ศ.2523, 2525, 2526, 2527, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552, 2556, 2560, 2564 รวม 12 ครั้ง และ                           
โล่ทองโรงเรียนพระรำชทำน 3 ปีซ้อน  รวม 3 ครั้ง   

พ.ศ.2521 – พ.ศ.2530  ผู้อ ำนวยกำรสว่ำง  ปำนม่ัน 

พ.ศ.2523 –2527 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจ ำปีพ.ศ.2523, 
2525, 2526 และ 2527 รวม 4 ครั้ง และรับโล่ทองโรงเรียนพระรำชทำน ครั้งที่ 1  

พ.ศ.2528    - รับโล่รำงวัลประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นดีเด่นจำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
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พ.ศ.2530 – พ.ศ.2535  ผู้อ ำนวยกำรสุภำงค์  เขียวหวำน 

พ.ศ.2531    - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ดีเด่น  ระดับจังหวัดและระดับเขต 
พ.ศ.2535    - ได้รับโล่รำงวัลสถำนศึกษำท่ีจัดจริยธรรมศึกษำดีเด่น 

พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540  ผู้อ ำนวยกำรสุรำงค์  บุญฮก 

พ.ศ.2536    - โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้รับกำรคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปี พ.ศ.2536  
ครั้งที่ 5 

พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545  ผู้อ ำนวยกำรรำนี  วิสูตรธนำวิทย์ 

พ.ศ.2540 - โรงเรียนเข้ำรับโล่พระรำชทำนเพื่อจัดท ำป้ำย “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
        - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจ ำปีพ.ศ.2540 ครั้งที6่ 
 - วงโยธวำทิตเหรียญเงินแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2541 - ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรมสำมัญศึกษำให้เป็น 1 ใน 13 โรงเรียนสังกัดกรมสำมัญศึกษำ  ที่เข้ำโครงกำรน ำร่องจัดกำรระบบสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน เข้ำสู่มำตรฐำน ISO 14001 
 - รับเกียรติบัตรชนะเลิศโรงเรียนปฏิรูปกำรศึกษำ ระดับเขตกำรศึกษำ 4 
 - รับรำงวัลชนะเลิศหน่วยงำนดีเด่น ของเขตกำรศึกษำ 4 ดังนี้ งำนวิชำกำร งำนธุรกำร งำนปกครอง งำนบริกำร งำนแนะแนว งำนห้องสมุด 
งำนโสตทัศนศึกษำ งำนทะเบียน งำนสำรสนเทศ หมวดภำษำอังกฤษ หมวดภำษำต่ำงประเทศที่ 2 และหมวดกิจกรรม 
 - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษกดีเด่น 

พ.ศ.2542  - รับรำงวัลกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมมำตรฐำน ISO 14001 ตำมนโยบำยของอธิบดีกรมสำมัญศึกษำ ประเมินโดย SGS International 
Certification Services Ltd.  ประเทศอังกฤษ 
 - โครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชนะเลิศระดับประเทศ 
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 - สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ.2544 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปีพ.ศ.2544                     

ครั้งที่ 7 และรับโล่ทองพระรำชทำน ครั้งที่ 2 
 - ได้รับเกียรติบัตรสถำนศึกษำจัดจริยศึกษำดีเด่น ประจ ำปี 2544 
พ.ศ.2545 รับรำงวัลดีเด่นด ำเนินงำนป้องกันปัญหำยำเสพติดได้ประสบควำมส ำเร็จ  

พ.ศ.2545 – พ.ศ.2547  ผู้อ ำนวยกำรผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ 

พ.ศ.2546 - รับโล่โรงเรียนได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพดีเด่น ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
 - รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่ำได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับ ทอง 
                         - รับประกำศเกียรติคุณชั้นที่ 3 เพ่ือแสดงว่ำเป็นสถำบันที่ให้ควำมร่วมมือจัดหำ  ผู้บริจำคโลหิต  เป็นหมู่คณะนำนกว่ำ 5 ปี ติดต่อกัน 

พ.ศ.2547 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพ่ือเสริมอำชีพ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมดีเด่น ด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554  ผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์  ปิลวำสน์ 

พ.ศ.2548    -  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ประจ ำปีพ.ศ.2548 ครั้งที8่ 
 - รับรำงวัลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประเภทโรงเรียนขนำดใหญ่ 
พ.ศ.2549 - รับรำงวัล สถำนศึกษำที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว                 

ตำมโครงกำร 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  รำงวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมของภำคใต้ และรำงวัลเหรียญเงิน
ระดับประเทศของคุรุสภำ 
 - ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพรอบท่ี 2 จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำได้ ระดับ ดีมำก 

พ.ศ.2551 - หนังสือ “ภูเก็ต” ตำมโครงกำรต ำรำและสื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ในกำรประกวดผลงำนนวัตกรรม ประเภทสื่อ                       
ของคุรุสภำ   
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พ.ศ.2552    - โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ประจ ำปีพ.ศ.2552 ครั้งที่ 9 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษำจัดนักเรียนน ำเสนองำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จัดเลี้ยงรับรอง และน ำชมแหล่งเรียนรู้                   

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต แก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรอำเซียนที่มำประชุมกลุ่มอำเซียน ณ โรงแรมเชอรำตัน จังหวัดภูเก็ต 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกระจำยอ ำนำจประเภทที่ 1 ล ำดับที่ 1 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำภูเก็ต 
 - ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ำยโดยตรงกับคลังในระบบ GFMIS 
 - รับป้ำย “สถำนศึกษำพอเพียง 2552” จำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
 - รับเกียรติบัตรรำงวัลเหรียญทอง นวัตกรรมประเภทกำรบริหำรจัดกำร ชื่อ “รูปแบบกำรบริหำรปัจจัยเสี่ยงเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต” จำกกำรประกวดในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคใต้ 

พ.ศ.2553 - รับรำงวัลโรงเรียนเพียรเพิ่มผลผลิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ จำกสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2553 
 - ได้รับคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร (สพฐ.) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียน และ Education 
Hub 1 ใน 14 แห่ง  ของประเทศและเป็นตัวแทนสพม.เขต 14 น ำเสนอผลงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองของภำคใต้ ประจ ำปี 
2553 จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 - เป็นตัวแทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 14 น ำเสนอผลงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภำคใต้  
 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ระดับทอง จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 - โครงกำรยุวชนอำสำพัฒนำชุมชน ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษำ  ตำมโครงกำร “โรงเรียนของพ่อ เล่ำเรื่องของพอเพียง ร้อยเรียง
คุณภำพ” 

พ.ศ.2554 - ผ่ำนกำรประเมิน เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงในกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในสถำนศึกษำ จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 - ผ่ำนกำรประเมินระบบประกันคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) รอบ 3 
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พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556  ผู้อ ำนวยกำรปรีชำ  หนูน้อย 
พ.ศ.2555 - ได้รับคัดเลือกจำกส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นโรงเรียน 1 ใน 62 

โรงเรียนแรกของประเทศเข้ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่สำกล (High Performing Schools) 
 - เป็นโรงเรียนแกนน ำพัฒนำกำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดภูเก็ต จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 
 - เป็นโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำง จำกส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ ของชำติ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 - โครงกำรเยำวชนสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตรักษส์ิ่งแวดล้อมจำกส ำนักงำนเลขำธิกำร วุฒิสภำท ำเนียบรัฐสภำ 
 - โครงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐำนะเป็นผู้ที่
มีผลงำนในกำรน ำเสนอควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม จำก วุฒิสภำ 
 - รำงวัลผลงำนนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เรื่อง ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบำบ๋ำภูเก็ต จำก ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ  
 - รำงวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย โครงกำรรักษ์ภำษำไทย จำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ.   

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557  ผู้อ ำนวยกำรอุเทน  จิตต์ส ำรวย 

พ.ศ.2556 - รำงวัล Best Practice Award กำรประกวดกิจกรรม โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมใหม่ เยำวชนร่วมใจต้ำนภัยทุจริต จำกคณะสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
 - เป็นโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำงรักษำสภำพ จำกส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 - สถำนศึกษำดีเด่น กำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ประจ ำปี 2556  จำกศูนย์กำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำรมณฑลทหำรบกท่ี 41 

พ.ศ.2557  - รำงวัลโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำง ประจ ำปี 2557 ประเภทรักษำมำตรฐำน จำกส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  - โรงเรียนมีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และกลุ่มสำระ       
กำรเรยีนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2556 
 - โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET สูงสุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6                 
ปีกำรศึกษำ 2556 
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 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6                     
ปีกำรศึกษำ 2556  

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  ผู้อ ำนวยกำรโกศล  ใสขำว 

พ.ศ.2558 - รำงวัล “โครงกำรรักษ์ภำษำไทย” เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 
เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมำยุครบ 5 รอบ ในปี 2558 จำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ประกำศรับรองคุณภำพ OBECQA โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งมีทั้งหมด 62 โรงเรียนทั่วประเทศ 
  พ.ศ.2559 - ได้รับป้ำยโรงเรียนสุจริต และ ผลงำนวิจัยโรงเรียนต้นแบบโครงกำร โรงเรียนสุจริต จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน             
 - รับโล่รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน OBECQA ปี 2558 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                    
ขั้นพ้ืนฐำน 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ                  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6  ปีกำรศึกษำ 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ระดับพ้ืนที่
กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 

พ.ศ.2559 – 2562  ผู้อ ำนวยกำรเสถียร  พลเยี่ยม 

พ.ศ.2560   - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปี พ.ศ.2560                        
ครั้งที่ 11  
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 - รำงวัลโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้ำนพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกศูนย์สถำนศึกษำ
พอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ    

- รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 2 “กำรคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ ำปี 2560”ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดโดย สพม. 14 
- รำงวัลชมเชย สำยสำมัญศึกษำ กำรประกวดธนำคำรโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมกำรออม ประจ ำปี 2560 จัดโดยธนำคำรออมสิน 

 - รับโล่ประกำศเกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่ำงด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะร่วมแบ่งปัน
ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยำกไร้ ฝ่ำยโครงกำร “The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2561  - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภำคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง และระดับชำติ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถำนศึกษำ     
ยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 - รำงวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ กำรประกวดบรรยำยธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
เนื่องในเทศกำลวิสำขบูชำ วันส ำคัญ  สำกลของโลก ประจ ำปี 2561 เข้ำรับโล่พระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  จัดโดยกรมกำรศำสนำ กระทรวง
วัฒนธรรม กรุงเทพมหำนคร  

- รับโล่ประกำศเกียรติคุณสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โครงกำรประเมินและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ                           
ทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (TEDET) 

- รับเกียรติบัตรสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ ระดับดีเด่น 
ประเภทสถำนศึกษำ ขนำดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี 2561 

- รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมน ำเสนอนิทรรศกำรผลงำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพของโรง เรียนมำตรฐำนสำกล (Intensive School) 
งำนนิทรรศกำรและเวทีศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ2561 ภำคใต้ (World–Class Standard School Symposium) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- รับรำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559 ผลงำนระดับดีเด่น ประเภทสถำนศึกษำ สำขำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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- โล่รำงวัลชมเชยกำรคัดเลือกกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ
พัฒนำห้องสมุด ประจ ำปี พ.ศ.2561 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 - รับรำงวัล IOA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2561 ดีเด่นประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ จัดโดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

พ.ศ.2562    - ผู้อ ำนวยกำรเสถียร  พลเยี่ยม และ นำงวิภำ  ตันมำนะตระกูล เข้ำรับโล่เชิดชูเกียรติ “กรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดีเด่น 
ประจ ำปี 2561” และ โรงเรียนได้รับประกำศเกียรติคุณบัตร ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561  ของสมำคมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแห่งประเทศไทย 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันเสำร์ที่ 27 เมษำยน 2562 

        - รับมอบสำรตรำตั้งกำรจัดตั้งศูนย์เพ่ือกำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ล ำดับ                      
ที่ 112 จำกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ ำนวยกำรปัญญำ  หัตถิ 
 พ.ศ.2562  - รับโล่ประกำศเกียรติคุณสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และร่วมอบรมสื่อกำรเรียนกำรสอน จัดโดยโครงกำร
ประเมินและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (TEDET) 
 พ.ศ.2563  - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ภำคใต้ ชนะเลิศเหรียญทองและระดับประเทศ รำงวัลเหรียญทอง  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                    
ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนบริหำรจัดกำร  
  - คุณสรำยุทธ  มัสลัม ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนสตรีภูเก็ต และผู้อ ำนวยกำรปัญญำ  หัตถิ ได้รับพิจำรณำคัดเลือกเป็น 
“ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดีเด่น” และ “กรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดีเด่น” ประจ ำ ปี2562 จำกสมำคมกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนแห่งประเทศไทย 

-  รับโล่รำงวัลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) เฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 และ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน (O-Net) เฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 จัดโดย สพม.14 
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- กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                          
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561ในเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำรกำรเสริมสร้ำงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนสู่ศตวรรรษที่ 21 จัดโดย สพม.14 
  - รับเกียรติบัตรสถำนศึกษำส่งเสริมโครงกำรคัดเลือกเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

- รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่ำงด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็ ก  
ในครอบครัวยำกไร้ ฝ่ำยโครงกำร “The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 

- รับเกียรติบัตร โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเชื่อมโยงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำยกก ำลังสอง ปีกำรศึกษ ำ 
2563  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ        

  -  รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

- รับเกียรติบัตรเป็นเครือข่ำยอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE อ ำเภอเมืองภู เก็ต โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด                          
โดยอ ำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

- รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน อันดับ 1 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถำนศึกษำขนำดใหญ่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับส ำนักงำน                    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 

- รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ภำคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง  สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร 
จัดโดย สพฐ. 

- นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 -  รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่ำงด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือ                   
เด็ก ในครอบครัวยำกไร้ ฝ่ำยโครงกำร “The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต  
   - ได้รับกำรรับรองกำรประกันคุณภำพภำยนอก (พ.ศ.2564 -2568) จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (รอบ 4) 
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-  นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับกำรคัดเลือกผลงำน“รูปแบบกำรนิเทศออนไลน์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียน
สตรีภูเก็ต” ระดับคุณภำพยอดเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ 
ภูเก็ต ระนอง 

- นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับกำรคัดเลือกรับรำงวัล“ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจ ำปี 2563” 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

-  นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้รับคัดเลือกรับรำงวัล ครูดีศรีภูเก็ต ประจ ำปี 2564 
   พ.ศ.2565 - ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเด่น” กำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนทุจริตผ่ำนสื่อภำพยนตร์สั้น ภำยใต้โครงกำรส่ งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 
    - รับเกียรติบัตรได้รับกำรรับรองโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว (โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

  - โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร  ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

- โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2564  
ครั้งที่ 12 

- นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร                       
ประจ ำปี 2565 ประเภทผู้บริหำร 
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      ข.  สภำพปัจจุบัน              
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร โดยกำรจัดเสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและเสนอแนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำและ

กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโดยให้ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ท ำกำรวิเครำะห์ในส่วนที่ตนรับผิดชอบจำกสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กรที่ส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ หลังจำกนั้น คณะกรรมกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้และ                
ภำคีเครือข่ำยที่มีส่วนเกี่ยวกับโรงเรียน โดยองค์ประกอบของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำนโดย TOWS Matrix Analysis ประกอบด้วย สภำพแวดล้อม
ภำยในที่ เป็นจุดแข็ง (Strenghts) หรือจุดอ่อน (Weaknesss) สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเป็นโอกำส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) และ ท ำกำรวิเครำะห์
เฉพำะปัจจัยที่มีอิทธิพล / สภำพปัจจุบัน ปัญหำต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S1 โรงเรียนมีแผนกำรเรียนที่หลำกหลำยทำงด้ำนภำษำให้นักเรียน               

ได้เลือกเรียน 
W1 กำรลำออกและกำรย้ำยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร

ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน 
S2 โรงเรียนจัดระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน ก ำหนด

ผู้รับผิดชอบงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
W2 ภำระงำนที่นอกเหนือจำกงำนสำยกำรสอนค่อนข้ำงมำก ซึ่งยังไม่มี

บุคลำกรมำท ำหน้ำที่โดยตรง 
S3 ห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนหลักสูตรโครงกำรนำนำชำติ                      

มีควำมพร้อมด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
W3 เครือข่ำย Internet (Wi-Fi) ในโรงเรียนที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน                   

กำรสอนส ำหรับนักเรียนห้องทั่วไปยังมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ 
S4 โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ภูมิทัศน์

สวยงำมและมีควำมปลอดภัย 
W4 กำรน ำระบบบริหำรจัดกำรที่มีอยู่มำใช้ยังไม่มีควำมต่อเนื่อง 

S5 โรงเรียนมีงบประมำณท่ีเพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
  

S7 นักเรียนที่จบกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค์ สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำหรือ                    
สำยอำชีพได้อย่ำงมำกมำย 

  

 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
O1 ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนภำยนอกให้กำรสนับสนุนและให้

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโรงเรียนและกำรบริหำรจัดกำร 
T1 สถำนกำรณ์ภำวะโรคระบำด (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภำวะ

เศรษฐกิจของผู้ปกครองและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียน 

O2 โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวและกำรประกอบ
อำชีพที่หลำกหลำยเหมำะส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้จำกสภำพจริง  

T2 ผลกระจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด (COVID-19) ท ำให้ชุมชนและสังคม
ควบคุมกำรใช้เทคโนโลยีได้ไม่เต็มที่และทั่วถึง 

O3 ชุมชนยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภำพและชื่อเสียงของโรงเรียนทั้ง
หลักสูตรปกติและหลักศูตรห้องเรียนพิเศษ (SMTE, IP, IPC) 

T3 กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทำงรำชกำรส่งผลให้ควำมคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงำนลดลง 

O4 มีสถำบันกำรศึกษำที่เปิดโอกำสให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้
พัฒนำศักยภำพในด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่สูงขึ้นหรือจัดกำรอบรม
พัฒนำอยู่เสมอ  
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2.   ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกของโรงเรียนสตรีภูเก็ต สำมำรถประเมินสถำนภำพของโรงเรียนได้ว่ำ

สภำพแวดล้อมภำยนอกมีลักษณะเอ้ือต่อกำรพัฒนำ สภำพแวดล้อมภำยในยังเป็นจุดแข็งในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมส ำเร็จสู่จุดมุ่งหมำยโรงเรียน   มีกำรบริหำร
จัดกำรที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยอำศัยควำมร่วมมือของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สมำคมผู้ปกครองและครู และสมำคม
ศิษย์เก่ำโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ให้กำรสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนมีปัจจัยทำงด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยที่ดี  กำรให้บริกำรและผลผลิต                          
มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลำกรมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสภำพกำรเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น                      
แต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหำต้องแก้ไข คือ Internet(wifi) ของโรงเรียนที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนยังมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบ
บริหำรจัดกำรจะต้องเพ่ิมประสิทธิภำพให้สูงขึ้นเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (Identity) 
          “ เป็นเลิศทำงภำษำ สื่อสำรควำมเป็นภูเก็ต ”  

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ (Uniqueness) 
          “ ยิ้มง่ำย  ไหว้สวย  มีจิตสำธำรณะ ”   
วิสัยทัศน์  (Vision) 

“ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง  ก้ำวทันเทคโนโลยี  เป็นผู้น ำที่ดีของสังคม” 
พันธกิจ  (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีสมรรถนะสูง สื่อสำรได้หลำยภำษำ เป็นผู้น ำหรือมีภำวะผู้น ำที่ดี มีสุขภำพสมบูรณ์ 
ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนำคต 

2. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนที่มีควำมหลำกหลำยและเหมำะสมกับผู้เรียน 

3. ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภำพ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มุ่งสู่สำกลบนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย ตำมหลักปรัชญ ำ                      
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



 18 

Annual  Action Plan 2023 of Satree Phuket School 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2566   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

4. ส่งเสริมเเละพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำทั้งในเเละต่ำงประเทศ    
เป้ำประสงค์  (Purpose) 

1. ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะสูง สื่อสำรได้หลำยภำษำ เป็นผู้น ำและมีภำวะผู้น ำที่ดีของสังคมมุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องรองรับ
กำรเป็นพลเมืองในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอนำคต 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
3. สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 
4. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategy) 
     1. กลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนตงห่อ มีสมรรถนะสูง สื่อสำรได้หลำยภำษำ เป็นผู้น ำและภำวะผู้น ำที่ดี มีสุขภำพ มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
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    2. กรอบแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน 
 

โครงกำร วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็น
คนตงห่อ มีสมรรถนะสูง 
สื่อสำรได้หลำยภำษำ เป็นผู้น ำ
และภำวะผู้น ำที่ดี มีสุขภำพ 
มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะ 
ของผู้เรียน กำรสื่อสำรทำงภำษำ                  
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียน 

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง สื่อสำร            
ได้หลำยภำษำ 2. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

3. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน รัสเซีย 
ฝรั่งเศส  เกำหลี) 
4. โครงกำรนำนำชำติ ( IP, IPC ) 
5. โครงกำรห้องเรียนพิเศษ  SMTE 

1.2 ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนตงห่อ                  
เป็นผู้น ำและมีภำวะผู้น ำที่ดี และ                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. โครงกำรส่งเสริมภำวะผู้น ำ ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ มีภำวะผู้น ำ                         
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ
คร ูให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครู ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 
 

ครูมีควำมรู้และประสบกำรณ์
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำน                     
กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 

9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ตำม
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียน 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน 
 

โครงกำร วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

กลยุทธ์ที่ 3   
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วย
ระบบคุณภำพ ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ              
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นตำมสภำพควำมเป็นจริง
อย่ำงเหมำะสม 

10. โครงกำรพฒันำหลักสูตรสู่ควำมเป็นเลิศ สถำนศึกษำมีหลักสูตร
สถำนศึกษำท่ีตอบสนอง             
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

3.2 พัฒนำ ปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

11. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพ 

สถำนศึกษำมีระบบบริหำร
จัดกำรทีม่ีประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

3.3 พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุน
สภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น   
หรือกลุ่มสำระวิชำ 

12. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงภูมทิัศน์ อำคำร
สถำนที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

สถำนศึกษำมีสภำพแวดล้อม            
ทีเ่อ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4   
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  
ทั้งในและต่ำงประเทศ  

 

4.1 พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
กับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ 

13. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำมีเครือข่ำย               
ควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
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  กลยุทธ์กำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
 

1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศ ตำมควำมถนัด และควำมสนใจ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

5. ส่งเสริม พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

6. พัฒนำระบบสื่อเทคโนโลยี และเครือข่ำย Internet ภำยในโรงเรียน เพื่อรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำคส่วน 

7. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตลอดจนสื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงและ                 

สภำพสังคมในปัจจุบัน 

8. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

9. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ ทีเก่ียวข้อง ตลอดจนน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุน                  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

10. พัฒนำระบบกำรนิเทศ ก ำกับติดตำมและประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำตลอดจนเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจอย่ำงเสมอภำค

และเป็นธรรม 
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 นโยบำย   
 

1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนหลักสูตร คุณภำพผู้เรียน คุณภำพครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำและกำรสร้ำงเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สู่กำรศึกษำต่อ มีอำชีพ มีงำนท ำ ตลอดจนส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศัก ยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  บนพื้นฐำนของคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
3. ส่งเสริมสร้ำงบรรยำกำศสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขอนำมัยที่ดีของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปลอดภัย รอดพ้นจำกโรคและ                

ภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกประเภท 
4. น ำระบบเทคโนโลยีมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  ให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อเทคโนโลยี                       

ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ 
5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยใน พัฒนำกระบวนกำรนิเทศติดตำม ประเมินผล น ำมำสู่กำรปฏิบัติ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 จุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ปีงบประมำณ 2566 
 
 

 

 

 

 
Academic : เก่งวิชำกำร  
 กำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ ตลอดจนควำมสำมำรถอ่ืน ๆ สู่กำรแข่งขัน
ระดับชำติและนำนำชำติ  
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Creative : สร้ำงงำนเพื่อสร้ำงคน  
 ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพ น ำสื่ อเทคโนโลยี และพัฒนำนวัตกรรมมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
Honest : ตั้งอยู่บนควำมซ่ือสัตย์สุจริต  
 พัฒนำผู้เรียนและระบบบริหำรจัดกำรตำมวิถีของโรงเรียนสุจริต 
Intelligent : มีเชำว์คิดเฉลียวฉลำด  
 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ใช้ศำสตร์และศิลป์บริหำรจัดกำรน ำพำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 
Evaluation : ไม่ขำดกำรประเมิน  
 มีระบบกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม รำยงำนผลและน ำผลมำพัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
Vision : วิสัยทัศน์แยบยล กว้ำงไกล  
 บริหำรจัดกำรเพื่อน ำพำให้สถำนศึกษำบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ของสถำนศึกษำ 
Environment : สดใส สิ่งแวดล้อม  
 สร้ำงบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม ภำยในทุกส่วนของโรงเรียนให้ร่มรื่นสะอำด ปลอดภัย เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
Management : มีควำมพร้อมบริหำรจัดกำร  
 ผู้บริหำร มีทัศนคติเชิงบวก ร่วมคิด ร่วมท ำ น ำชุมชน และสังคมในประเทศและต่ำงประเทศเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ   
Excellent : ผลงำนดีเด่นยอดเยี่ยม (นักเรียน ครู โรงเรียน) 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ สู่กำรแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ 
Nice : เปี่ยมคุณธรรม รักลูกน้อง  
 ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเอง มีควำมเชี่ยวชำญ และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ มีร่วมแรงร่วมใจพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำ      
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
Technology : น ำเทคโนโลยี  
 น ำระบบเทคโนโลยีและพัฒนำนวัตกรรม มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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   เป้ำหมำย 
ด้ำนคุณภำพ 

1. นักเรียนมีควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ  เรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 

2. นักเรียนมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำโครงงำน 
3. ครูจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีกำร  เนื้อหำ และเทคโนโลยีที่หลำกหลำย  ทันสมัยเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4. นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถ เจตคติ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพในสังคมโลก 

5. นักเรียนมีพัฒนำสุขภำพร่ำงกำย  สุขภำพจิต และน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

6. นักเรียนได้รับควำมรู้เต็มหลักสูตร  เต็มควำมสำมำรถ คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จัก
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในด้ำนกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

7. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมประชำธิปไตยในชีวิตประจ ำวัน 

8. โรงเรียนและชุมชนมีควำมร่วมมือกันในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

9. ครูได้รับกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงในทุกด้ำน 

10. มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำย  ระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ ( DMC )  และ  ( STUDENT ) พร้อมจะใช้งำนในกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำ 

11. โรงเรียนมีอำคำรสถำนที่   แหล่งเรียนรู้และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพอเพียง 

12. โรงเรียนมีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ (MOU)  ร่วมกับหน่วยงำนและสถำบันต่ำงๆ ในกำรพัฒนำโรงเรียน 

13. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ 
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ด้ำนปริมำณ 

       จ ำนวนนักเรียน    

ระดับชั้นเรียน ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน(คน) ปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 478 462 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 464 469 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 421 464 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 501 474 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 478 495 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 437 466 

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,779 2,830 

ข้อมูล  ณ วันที่  1  กันยำยน  2565 
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จ ำนวนครูจ ำแนกตำม งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน(คน) ปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน(คน) 

1. บริหำร 4 5 

2. แนะแนว 5 5 

3. ภำษำไทย 7 13 

4. คณิตศำสตร์ 20 20 

5. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 28 26 

6. สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 12 13 

7. สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 7 

8. กำรงำนอำชีพ 7 7 

9. ศิลปะ 11 11 

10. ภำษำต่ำงประเทศ 28 29 

รวมจ ำนวนครู 128 136 

ข้อมูล  ณ วันที่  10 มิถุนำยน  2565 
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จ ำนวนลูกจ้ำงจ ำแนกตำมหน้ำที่ 

ต ำแหน่งหน้ำที่  ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน(คน) ปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน(คน) 

    1.  พนักงำนรำชกำร 1 1 

2.  ลูกจ้ำงประจ ำ 1 1 

3.  ครูอัตรำจ้ำง 6 10 

4.  ครูอัตรำจ้ำงภำษำต่ำงประเทศ 29 28 

5.  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 20 18 

6.  ครูอัตรำจ้ำง (IP) 4 5 

7.  ครูอัตรำจ้ำง (ครูช่วยสอน IP/IPC) 6 8 

8.  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน (IP) 5 3 

9.  ลูกจ้ำงชั่วครำว (ขับรถ+บริกำร) 21 18 

รวมจ ำนวนลูกจ้ำง 93 92 

                           ข้อมูล  ณ วันที่  10 มิถุนำยน  2565 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2566   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

มำตรกำร 

1.   จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร  และปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำรปฏิรูปกำร ศึกษำมุ่งสู่                            
ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล 

2.    จัดกิจกรรมที่เป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียงและป้องกันปัญหำด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นไทย 

4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรักและมีส่วนร่วมในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

5. จัดให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ และสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรศึกษำได้ 
6. จัดหำทุนกำรศึกษำให้นักเรียนที่ขำดแคลน ให้ค ำปรึกษำนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง 

7. จัดท ำจดหมำยข่ำว เพ่ือเสนอข่ำวควำมเคลื่อนไหวภำยในโรงเรียน และประชำสัมพันธ์ทำงเพจ เว็บไซต์  
8. จัดให้นักเรียนได้ไปศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำของท้องถิ่นทั้งในและต่ำงประเทศ 

9. จัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือพัฒนำ และเพ่ิมศักยภำพของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
10. จัดส่งให้ ครู และบุคลำกรได้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ และเป็นวิทยำกร  อย่ำงทั่วถึง 

11. จัดระบบกำรนิเทศภำยในอย่ำงมีระบบ และปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

12. จัดให้ครูผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน และใช้สื่อในกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 

13. จัดให้มีกำรประชุมร่วมกันในกำรพัฒนำโรงเรียนกับชุมชน ในรูปของกรรมกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคม และมูลนิธิ 
14. จัดระบบข้อมูลและกำรบริหำรโรงเรียนโดยใช้ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วยระบบ DMC, E-MIS, B-OBEC, DEA ของสพฐ. 
15. จัดระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไป ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล 

16. จัดระบบกำรศึกษำในโครงกำร IP , IPC เพ่ือส่งเสริมศักยภำพทำงด้ำนภำษำ 

17. จัดระบบกำรศึกษำในโครงกำร SMTE  เพ่ือส่งเสริมศักยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 
18. รักษำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรจัดระบบ กำรประเมินภำยใน และรับกำรประเมินภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง   
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ล ำดับ
ท่ี

การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ กิจกรรม ฯ เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ
1 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 17,885,542  

1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 3,206,037   3,122,199  -                         2,391,930  8,111,490    922,700      16,831,656  
1.2 กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 157,625      -           -                         64,220       -            -            221,845      
1.3 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,870       -           -                         821,171     -            -            832,041      

2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1,403,834   
 2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1,403,834   -           -                         -           -            -            1,403,834    

3 กลุ่มบริหำรงบประมำณ 18,471,210  
3.1 กลุ่มบริหารงบประมาณ 3,830,215   -           2,591,250                500,000     11,279,960  -            18,201,425  
3.2 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 269,785      -           -                         -           -            -            269,785      

4 กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 486,400      
4.1 กลุ่มงานส่งเสริมวินัยนักเรียน 125,700      -           -                         297,920     -            -            423,620      
4.2 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน -            -           -                         62,780       -            -            62,780        

5 กลุ่มบริหำรท่ัวไป 10,645,150  
5.1 กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 2,514,100   -           -                         -           2,631,750    31,071,038  5,145,850    
5.2 กลุ่มงานบริการ 1,185,900   -           -                         -           4,313,400    2,150,000    5,499,300    

6 โครงกำรนำนำชำติ -            -           -                         -           33,173,279  -            33,173,279   
7 เงินส ำรอง 658,550      -           -                         -           907,000      -            1,565,550   

13,362,616  3,122,199   2,591,250                 4,138,021   

เงินนอกงบประมาณ (บาท)

23,214,086 
60,416,879  34,143,738  

ตำรำงสรุปแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลุ่ม  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ปีงบประมำณ  2566

กลุ่มงำน

ประเภทของเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร

รวม
เงินงบประมาณ (บาท)

เงินอุดหนุน

83,630,965   รวมท้ังส้ิน
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ล ำดับ
ท่ี

การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ กิจกรรม ฯ เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ
กลุ่มบริหำรวิชำกำร

1 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 1,077,505   3,122,199  -                         292,200     4,491,904    
2 งานตารางสอน 5,000         5,000          
3 งานรับนักเรียน 30,000       30,000        
4 งานเอกสารการพิมพ์ 700,000      495,500      1,195,500    
5 งานศูนย์คอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยี 2,552,190    2,552,190    
6 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 1,372,100  1,372,100    
7 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 85,000       90,800       175,800      
8 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 52,000       48,000       100,000      
9 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 261,180      1,500,000    1,761,180    
10 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 9,450         71,200       80,650        
11 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 205,325      209,500     414,825      
12 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 300,000      483,500      300,000      
13 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 70,194       30,000       100,194      
14 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 198,383      278,130     476,513      
15 งานห้องสมุด 212,000      212,000      
16 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น 2,039,500    2,039,500    
17 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 1,524,300    1,524,300    
28 งานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ICP -            -           -                         -           -            439,200      -             

เงินอุดหนุน เงินนอกงบประมาณ (บาท)

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

หน่วยงำน

ประเภทของเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร

ตำรำงแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลุ่ม  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน

รวม
เงินงบประมาณ (บาท)
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ล ำดับ
ท่ี

การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ กิจกรรม ฯ เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ

3,206,037   3,122,199  -                        2,391,930  8,111,490   922,700     16,831,656  
กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรสอน

18 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 15,265       31,920       47,185        
19 งานวัดผลและประเมินผล 27,600       27,600        
20 งานแนะแนว 53,405       53,405        
21 งานทะเบียน 17,905       17,905        
22 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 33,450       19,800       53,250        
23 งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 12,500       12,500        
24 งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ 10,000       10,000        

157,625     -           -                        64,220      -            -            221,845      
กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

25 งานกิจกรรมในหลักสูตร 345,546     345,546      
26 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 10,870       475,625     486,495      

10,870       -           -                        821,171    -            -            832,041      
3,374,532   3,122,199  -                        3,277,321  

27 โครงกำรนำนำชำติ -           -           -                        -           33,173,279 -            33,173,279  

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท)เงินอุดหนุน

รวมกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

รวมกลุ่มบริหำรวิชำกำร

ลงช่ือ นายสันติ  วงค์ไชยา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รวมกลุ่มบริหำรวิชำกำร

หน่วยงำน

ประเภทของเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร

รวม

รวมกลุ่มบริหำรงำนหลักสูตร

9,774,052                                                                     
8,111,490   922,700     17,885,542  
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ล ำดับ
ท่ี

การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ กิจกรรม ฯ เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล -             

1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 20,000       -           -                         -           -            -            20,000        

2 งานพัฒนาบุคลากร 966,594      -           -                         -           -            -            966,594      

3 งานสารบรรณ 25,000       -           -                         -           -            -            25,000        

4 งานวิทยฐานะ 392,240      -           -                         -           -            -            392,240      

5 งานวินัยและจรรยาบรรณ -            -           -                         -           -            -            -             

6 งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน -            -           -                         -           -            -            -             

7 งานสรรหา บรรจุแต่งต้ัง  ย้าย โอน -            -           -                         -           -            -            -             

8 งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -            -           -                         -           -            -            -             

1,403,834   -           -                        -           

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอกงบประมาณ (บาท)

เงินอุดหนุน

-            รวมกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

ลงช่ือ  นางสาวรุ่งนภา เล่ือมใส   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

1,403,834   

ตำรำงแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลุ่ม  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

หน่วยงำน

ประเภทของเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร

รวม

1,403,834                                                                     
-            
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ล ำดับ
ท่ี

การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ กิจกรรม ฯ เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ

กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ
1 งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 46,215       -           -                         -           -            -            46,215        
2 งานการเงินและบัญชี 3,050,000   -           2,591,250                500,000     11,279,960   -            17,421,210  
3 งานพัสดุและสินทรัพย์ 734,000      -           -                         -           -              -            734,000      
4 งานตรวจสอบภายใน -            -           -                         -           -              -            -             

3,830,215   -           2,591,250               500,000    11,279,960  -            18,201,425  
กลุ่มนโยบำยและแผนงำน

5 ระบบน าองค์กร -            -           -                         -           -              -            -             
6 ระบบยุทธศาสตร์ 211,400      -           -                         -           -              -            211,400      
7 ระบบสารสนเทศ 10,000       -           -                         -           -              -            10,000        
8 งานประกันคุณภาพ 48,385       -           -                         -           -              -            48,385        
9 งานนิเทศ ก ากับและประเมินผล -            -           -                         -           -              -            -             

269,785     -           -                        -           -             -            269,785      
4,100,000   -           2,591,250               500,000    

ตำรำงแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลุ่ม  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน

11,279,960  -            18,471,210  

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

หน่วยงำน

ประเภทของเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร

รวม
เงินงบประมาณ (บาท)

เงินนอกงบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน

รวมกลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี

รวมกลุ่มนโยบำยและแผนงำน

รวมกลุ่มบริหำรงบประมำณ

ลงช่ือ นางสาวรุ่งนภา เล่ือมใส รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
7,191,250                                                                     
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ล ำดับ
ท่ี

การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ กิจกรรม ฯ เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ

กลุ่มงำนส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
1 งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 62,800       -           -                         -           -            -            62,800        
2 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน -            -           -                         33,070       -            -            33,070        
3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -            -           -                         153,026     -            -            153,026      
4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ -            -           -                         30,000       -            -            30,000        
5 งาน To Be Number One -            -           -                         32,000       -            -            32,000        
6 งานระดับช้ันเรียน 52,900       -           -                         49,824       -            -            102,724      
7 งานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและประเมินผล 10,000       -           -                         -           -            -            10,000        

125,700     -           -                        297,920    -            -            423,620      
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

8 งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน -            -           -                         56,780       -            -            56,780        
9 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน -            -           -                         6,000        -            -            6,000          
10 งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต -            -           -                         -           -            -            -             

-           -           -                        62,780      -            -            62,780       
125,700     -           -                        360,700    

-            -            

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอกงบประมาณ (บาท)

เงินอุดหนุน

486,400                                                                       
486,400      

ตำรำงแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลุ่ม  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน

หน่วยงำน

ประเภทของเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร

รวม

รวมกลุ่มงำนส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

รวมกลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

รวมกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน

ลงช่ือ นางสาวสุกัญญา  น่ิมมโน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
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ล ำดับ
ท่ี

การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ กิจกรรม ฯ เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ

กลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ี
1 งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 270,000      -           -                         -           -            -            270,000      
2 งานระบบส่ิงแวดล้อม 30,000       -           -                         -           -            -            30,000        
3 งานอาคารสถานท่ี 1,730,636   -           -                         -           1,248,750    31,071,038  2,979,386    
4 งานสาธารณูปโภค 463,464      -           -                         -           645,000      -            1,108,464    
5 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 20,000       -           -                         -           738,000      -            758,000      

2,514,100   -           -                        -           2,631,750   31,071,038 5,145,850   
กลุ่มงำนบริกำร

6 งานระบบชุมชนสัมพันธ์ 4,000         -           -                         -           -            -            4,000          
7 งานโภชนาการ -            -           -                         -           2,633,400    -            2,633,400    
8 งานอนามัย 387,900      -           -                         -           -            -            387,900      
9 งานประชาสัมพันธ์ 94,000       -           -                         -           -            300,000      94,000        
10 งานโสตทัศนศึกษา 240,000      -           -                         -           -            1,200,000    240,000      
11 งานยานพาหนะ 460,000      -           -                         -           1,680,000    650,000      2,140,000    
12 งานสหกรณ์โรงเรียน -            -           -                         -           -            -            -             
13 งานสวัสดิการครูและลูกจ้าง -            -           -                         -           -            -            -             

1,185,900   -           -                        -           4,313,400   2,150,000   5,499,300   
3,700,000   -           -                        -           

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอกงบประมาณ (บาท)

เงินอุดหนุน

3,700,000                                                                     
6,945,150   33,221,038 10,645,150  

กลุ่มบริหำรท่ัวไป

หน่วยงำน

ประเภทของเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร

รวม

รวมกลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ี

รวมกลุ่มงำนบริกำร

รวมกลุ่มบริหำรท่ัวไป

ลงช่ือ นางสาวพีรปภา  เลิศสกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป

ตำรำงแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมกลุ่ม  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน
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โครงการ

หลักท่ี

ด้านด าเนินการ ด้านลงทุน ด้านด าเนินการ ด้านลงทุน ด้านด าเนินการ ด้านลงทุน

แผนกลยุทธ์ท่ี 1
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 6,220,788    128,750      13,700       60,000        6,423,238      
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 306,820      11,500        5,700         493,000      817,020         
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษา 84,100        139,200      84,100          

ต่างประเทศท่ี 2 (จีน ญ่ีปุ่น เยอรมัน รัสเซีย ฝร่ังเศส -               
เกาหลี) -               

4 โครงการนานาชาติ (IP, IPC) 3,823,970   3,823,970      
5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 3,056,400   277,900      3,334,300      
6 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า 372,750      36,400       409,150         
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 2,109,430    54,590        29,200       2,193,220      

อันพึงประสงค์
รวม 9,093,888   194,840     6,965,370   830,900     139,200     -           17,084,998    

แผนกลยุทธ์ท่ี 2
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู ตามมาตรฐาน 632,466      632,466         

วิชาชีพ
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐาน 991,314      148,400      1,139,714      

การปฏิบัติงานโรงเรียน
รวม 1,623,780   -            148,400     -            -            -           1,772,180     

ตารางแสดงงบประมาณโครงการหลักตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

โครงการตามแผนกลยุทธ์

ประเภทของเงินท่ีได้รับการจัดสรร

รวม
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท)

เงินอุดหนุน เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ 
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โครงการ

หลักท่ี

ด้านด าเนินการ ด้านลงทุน ด้านด าเนินการ ด้านลงทุน ด้านด าเนินการ ด้านลงทุน

แผนกลยุทธ์ท่ี 3
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 43,585        399,900      89,500        532,985         
11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน 7,846,743    201,000      33,821,969  3,663,300    650,000      45,533,012    

มาตรฐานสากล ท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ

12 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 2,722,700    721,400      7,308,010   6,077,530    2,354,538    31,000,000 16,829,640    
ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

รวม 10,613,028  922,400     41,529,879 9,830,330   2,354,538   31,650,000 62,895,637    
แผนกลยุทธ์ท่ี 4

13 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 107,600      205,000      312,600         
รวม 107,600      -            205,000     -            -            -           312,600        

เงินส ารอง 329,275      329,275     453,500     453,500     -            -           1,565,550     

21,767,571  1,446,515   49,302,149 11,114,730 2,493,738   31,650,000 83,630,965    

83,630,965    

โครงการตามแผนกลยุทธ์

ประเภทของเงินท่ีได้รับการจัดสรร

รวม
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) เงินอ่ืน ๆ (บาท)

เงินอุดหนุน เงินระดมทรัพยากร เงินอ่ืน ๆ 

รวม

รวมท้ังส้ิน 23,214,086                    60,416,879                    34,143,738                   

ลงช่ือ   นางสาวญาดานันท์  เกตุแก้ว  หัวหน้างานระบบยุทธศาสตร์
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
1. งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 3 3.2 3 2 2 1 1. ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหารวิชาการ 53,315        กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล 2. ประชุมคณะท างานงานส านักงานกลุ่ม วิชาการ
  การบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ จ าเป็น บริหารวิชาการ
ต้องใช้วัสดุ - อุปกรณ์ต่างในการอ านวย 3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของ
ความสะดวกในการบริหารจัดการและการ        กลุ่มบริหารวิชาการ
ด าเนิน งานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  4. จัดท าค าส่ังปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม 
เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่        บริหารวิชาการ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5. ปฏิบัติงานงานส านักงานกลุ่มบริหาร 
วัตถุประสงค์ :        วิชาการตามแผนปฏิบัติงาน
1. เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของกลุ่ม 6. ติดตามงานของกลุ่มบริหารวิชาการ   
   บริหารวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ครูนักเรียน  ครู         กลุ่มบริหารวิชาการ
   และบุคลาการทางการศึกษา 8. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เป้าหมาย        งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
  เชิงปริมาณ :  นักเรียน จ านวน 2,830 คน 9. ปรับปรุงการปฏิบัตงานของงานส านักงาน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 160 คน      กลุ่มบริหารวิชาการ
  เชิงคุณภาพ : การด าเนินงานของกลุ่มบริหาร  
วิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี ห้อง 222 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 -  กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
2. งานบันทึกหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน 2 2.1 3 3 5 1 1. ประชุมช้ีแจง แจ้งนโยบาย พัฒนางาน 57,960        กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล หัวหน้ากลุ่มสาระเพ่ือวางแนวทางในการ วิชาการ
  การจัดการเรียนการสอนน้ัน ครูผู้สอนต้อง ปฏิบัติงาน
บันทึกหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน เพ่ือเป็น  2. หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระรับสมุด
ข้อมูลในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  บันทึกหลังสอนและสมุดส ารวจเวลาเรียน 
การปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ 3. ครูแต่ละกลุ่มสาระจัดท าบันทึกการสอนและ
เรียนรู้ให้ดีย่ิงข้ึน ส ารวจเวลาเรียนในห้องท่ีรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ : 4. หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศติดตาม 
1. เพ่ือให้ครูได้บันทึกหลังการสอน 5. ประเมินผลและรายงานกลุ่มวิชาการ
2. เพ่ือให้ครูส ารวจเวลาการเข้าเรียนนักเรียน  
เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ :  ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 160  คน  
  เชิงคุณภาพ : ครูได้บันทึกหลังการสอนและ
ได้ส ารวจการเข้าเรียนของนักเรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565  - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
3. งานคัดเลือกหนังสือ 1 1.1 4 2 3 1 1. ประชุมคณะท างาน และคณะกรรมการ 3,122,199    กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล คัดเลือกหนังสือเรียน วิชาการ
  การคัดเลือกหนังสือเรียนเป็นงานส าคัญ  2. ช้ีแจงแนวทางการคัดเลือกหนังสือเรียนให้ 
โดยคัดเลือกหนังสือเรียนท่ีมีคุณภาพ  คณะกรรมการคัดเลือก
เพ่ือให้นักเรียนใช้ในการเรียน  โดยจะต้องจัดซ้ือ 3. กลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายให้คณะ 
ท่ีมีคุณภาพให้กับนักเรียนทุกคน กรรมการตามค าส่ังคัดเลือกหนังสือ 
วัตถุประสงค์ : 4. คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือใช้ในการเรียน ตรวจสอบหนังสือเรียนท่ีคัดเลือกจากรายการ 
เป้าหมาย หนังสือของ สพฐ
  เชิงปริมาณ :  นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 5. คณะกรรมการคัดเลือกส่งรายการหนังสือ  
2,830 คน ท่ีผ่านการคัดเลือกมายังกลุ่มบริหารวิชาการ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียน 6.  กลุ่มบริหารวิชาการรวบรวมรายการ 
ทุกกลุ่มสาระฯ อย่างมีคุณภาพ หนังสือเรียนจากทุกกลุ่มสาระเพ่ือด าเนินการ 
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ
ระยะเวลา ตุลาคม 2565  - กันยายน 2566 7. กลุ่มบริหารวิชาการติดตาม ตรวจสอบ 

การแจก หนังสือเรียนและการใช้หนังสือเรียน 
แต่ละกลุ่มสาระ
8. ประเมินผลการใช้หนังสือเรียน

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
4. งานประชาสัมพันธ์วิชาการ  3 3.2 3 2 3 1 1. ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหารวิชาการ 112,000       กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล 2. ประชุมคณะท างานงานส านักงาน วิชาการ
     งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการ  กลุ่มบริหารวิชาการ
ศึกษาของโรงเรียน การเผยแพร่ผลงานทาง 3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของ
 วิชาการ จึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียนสู่สายตาสังคม 4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามปฏิทิน
ภายนอก ท้ังรูปแบบการท าใบปลิวเพ่ือ  กลุ่มบริหารวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ และการออกไปน าเสนอผลงาน   5. ติดตามงานของกลุ่มบริหารวิชาการ   
ของโรงเรียนนอกสถานท่ี 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
วัตถุประสงค์ : 7. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :  นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 2,830 คน และครู จ านวน 160 คน
  เชิงคุณภาพ :  กลุ่มบริหารวิชาการ  
เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่นักเรียน ครู   
บุคคลและหน่วยงานภายนอก
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 1 1.1 2 1 1-10 1 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 299,830       กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล และงานวิชาการ วิชาการ
    กลุ่มบริหารวิชาการจัดโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ 2. วางแผนการท างาน และแต่งต้ังผู้ 
ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบโครงการ
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบาย   -  กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียน 
ของสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีมีผลการเรียนดีเด่นเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.60  
วัตถุประสงค์ :   - กิจกรรมเส้นทางสู่อาชีพ My Idol
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
แต่ละกลุ่มสาระ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความเป็นเลิศ
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติต่องานอาชีพ   -  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
และพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน   - กิจกรรมเสริมความรู้นักเรียน ม.1, ม.4
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ สร้างนวัตกรรม
/ ผลงาน/ ช้ินงานส่ิงประดิษฐ์
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระดับดีข้ึนไป
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :   นักเรียน 2,830 คน
  เชิงคุณภาพ นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ 2 2.1 3 2 4 1 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 129,600       กลุ่มบริหาร 
ฐานสมรรถนะ เพ่ือจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูโดยการจัด วิชาการ
หลักการและเหตุผล การเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
      การส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ 2. ประชุมปรึกษาหารือผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ  
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาและให้ความส าคัญในการจัดการเรียน วางแผนการท างาน
การสอนท่ีเน้นเทคโนโลยีและดิจิทัลรวมท้ังการวัดผลประเมินผล 3. ด าเนินการจัดอบรมให้กับคณะครู
ในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 4. นิเทศการด าเนินงาน
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 5. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 6. ประเมินโครงการ
2.1 เพ่ือให้ครูน าความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ท่ีได้จากการ 7.สรุปและรายงานผล
พัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัย
ในช้ันเรียนท่ีส่งผล ต่อคุณภาพผู้เรียน
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้าร่วมอบรม  และเป็น 
แนวทางในการอบรมต่อไป
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :  ครูจ านวน 160 คน
  เชิงคุณภาพ : ครูร้อยละ 80 น าความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัย
ในช้ันเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
7. โครงการมหกรรมทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียน 1 1.2 4 3 1 2  1. กิจกรรมอบรมวิชาการสู่การเป็นเจ้าภาพท่ีดี 267,000       กลุ่มบริหาร 
สู่การเป็นเจ้าภาพท่ีดี Expo 2028 ข้ันตอนการด าเนินงาน วิชาการ
หลักการและเหตุผล    1.1 ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องและวางแผนด าเนินงาน
      โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีจัดการศึกษา    1.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนโรงเรียนรับทราบ
ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ มีกิจกรรมเสริม    1.3 ประสานงานและด าเนินการด้านวิทยากร  
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดง สถานท่ี เอกสาร วัสดุอุปกรณ์
ความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการของตนเองออกมาใน   1.4 ด าเนินงานตามโครงการ
ทางท่ีถูกต้อง เหมาะสมนอกจากน้ีจังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ   1.5 การประเมินโครงการ
จัดงาน Specialised Expo 2028 โรงเรียน สตรีภูเก็ตจึงเล็งเห็น   1.6 การรายงานโครงการ
ความส าคัญของการจัดงานเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียน ครู
และบุคลากร ทุกกลุ่มสาระสู่การเป็นเจ้าภาพท่ีดีในการจัดงาน
Specialised Expo 2028 คร้ังน้ี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ 
และผลงานทางวิชาการ 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ สู่การเป็นเป็น
เจ้าภาพ Expo 2028
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :  นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต2,830 คน และครู จ านวน 160 คน
  เชิงคุณภาพ :  นักเรียน ครู และบุคลากร  กลุ่มสาระฯ เผยแพร่ผลงาน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
8. โครงการปรับปรุงหน้าช้ันเรียนห้องเรียนอาคาร 5  3 3.3 4 2 5 4 1. วางแผน 450,000       กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล 2. ออกแบบห้องเรียน วิชาการ
    ปัจจุบันห้องเรียนอาคาร  5 จ านวน  11 ห้องเรียน ถูกใช้งาน 3. ด าเนินการตามจัดซ้ือ จัดจ้างตามระเบียบ   
และขาดการปรับปรุงเป็นระยะเวลายาวนาน กระดานหน้า พัสดุฯ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ห้องเรียน ยังคงเป็นกระดานแบบใช้ชอล์ก เกิดฝุ่นละออง 4. ด าเนินการตรวจรับ
จากชอล์ก ในการจัดการเรียนการสอนของครูหน้าห้องผุพังและ 5. สรุปผลและรายงานโครงการ
มีสภาพท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จากสภาพปัญหาดังกล่าวกลุ่ม
บริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงหน้าช้ันเรียน
เพ่ือจัดสภาพ แวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ :
    เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาช้ันเรียนให้เหมาะสม  
และมีสภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ห้องเรียนท่ีได้รับการปรับปรุง
 จ านวน 11 ห้องเรียน   
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
สถานท่ี อาคาร 5  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
9. โครงการ S.P.K. Pre-test 1 1.1 4 3 1 2 1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และก าหนด เงินอ่ืน ๆ กลุ่มบริหาร 
หลักการและเหตุผล   ทิศทางการด าเนินงาน 125,000       วิชาการ
       โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษามีอัตราการ 2. วางแผนการท างานและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
แข่งขันสูงซ่ึงในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับความสนใจจาก ในหน้าท่ีต่าง ๆ
ผู้ปกครองและนักเรียนท้ังในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง 3. ด าเนินการรับสมัครและทดสอบความ 
ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต สามารถทางวิชาการ (S.P.K. Pre-test)
กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการS.P.K. Pre-test 4. ติดตามและประเมินผล    การท างาน
เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนใน 5 5. สรุป รายงาน ปรับปรุงและแลกเปล่ียน 
รายวิชา ส าหรับนักเรียนท่ีจะเตรียม ความพร้อมในการสอบ เรียนรู้
เข้าศึกษา ต่อโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานศึกษาต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ :
      เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6
ของโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดอ่ืน ๆ   
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 4-6
 ร้อยละ 70 มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
10. งานจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาการค านวณ 1 1.1 3 1 5 1 1. ประชุมครูในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางในการ 509,700       ศูนย์คอม
การออกแบบและเทคโนโลยี     ด าเนินงาน พิวเตอร์ และ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน ส่ือเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนในวิชา วิทยาการค านวณ 3. จัดท าปฎิทินงาน
การออกแบบและเทคโนโลยี มีความจ าเป็นโดยปัจจุบัน 4. จัดท าคู่มือปฎิบัติงาน
เฉพาะวิชาวิทยาการค านวณได้เป็นสาระพ้ืนฐานของ 5. จัดท าเอกสารการเรียนรู้ ร00/1 - ร00/6 และแผน
การเรียนในสาระวิทยาศาสตร์ ดังน้ันจึงมีความจ าเป็น     การจัดการเรียนรู้
ท่ีจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบาย 6. ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ และร่วมกับฝ่ายพัสดุโรงเรียน
แผนกลยุทธ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ หรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี
วัตถุประสงค์ : 7. จัดนิเทศภายใน
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่ง 8. จัดสอบแทน
การเรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม 9. พัฒนาบุคลากรโดยส่งครูเข้าอบรมสัมนา
เป้าหมาย 10. ด าเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนเป็นระยะ
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 2830 คน 11. ติดตามประเมินผล
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุกระดับช้ันเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
11. งานระบบเครือข่าย 3 3.2 4 2 6 4 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 618,300       ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฎิบัติงาน พิวเตอร์ และ
ปัจจุบันระบบเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 3. ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติงาน ส่ือเทคโนโลยี
มากข้ึน และข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมักจัดเก็บผ่านระบบเครือ 4. ประเมินผล
ข่าย ดังน้ัน ความจ าเป็นในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือ 5. สรุปผลการปฎิบัติงาน
ข่ายจึงต้องสามารถใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลา
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเรวสูงเช่ือม
โยงครอบคลุมพ้ืนท่ีของโรงเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนจ านวน 2830 คน
                   ครู และบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถเข้าถึง
ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ช่ัวโมง
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
12. งานซ่อมแซม ICT 3 3.2 4 2 6 4 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 141,610       ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฎิบัติงาน พิวเตอร์ และ
ระบบการท างานต่างๆ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการดูแลบ ารุงรักษา 3. ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติงาน ส่ือเทคโนโลยี
เพ่ือให้การท างานสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวก 4. ประเมินผล
รวดเร็ว ใช้งานได้ตลอดเวลา และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 5. สรุปผลการปฎิบัติงาน
ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้ามาโดย
ไม่จ าเป็น
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีระบบดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยี และการ
ส่ือสารเพ่ือการศึกษาและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนจ านวน 2830 คน
                   ครู และบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถเข้าถึง
ระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
13. งานจัดหา ICT ให้หน่วยงาน 3 3.3 4 2 6 4 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 495,000       ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฎิบัติงาน พิวเตอร์ และ
การท างานในปัจจุบันน้ี ระบบ ICT ได้เข้ามามีบทบาทใน 3. ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติงาน ส่ือเทคโนโลยี
การท างานทุกหน่วยงานเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 4. ประเมินผล
ดังน้ันทุกหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัย ระบบ 5. สรุปผลการปฎิบัติงาน
ICT เข้ามาช่วยในการท างานให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีอุปกรณ์ท่ีสามารถรับบริการ และให้บริการ
แก่ทุกคนได้อย่างรวดเร็ว มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เน้นความรวดเร็วให้ท้ังครูผู้ใช้ และนักเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ครู และบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  เชิงคุณภาพ : ครู และบุคลากร สามารถเข้าถึงระบบ ICT
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
14. งานห้องเรียนคุณภาพ 3 3.3 4 2 6 4 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 393,650       ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฎิบัติงาน พิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 3. ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติงาน ส่ือเทคโนโลยี
ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องอาศัย 4. ประเมินผล
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 5. สรุปผลการปฎิบัติงาน
รู้ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
ห้องทดลอง ห้องปฎิบัติการ และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนจ านวน 2830 คน
                   ครู และบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถเข้าถึง
ส่ือการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
15. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน 1 1.1 3 3 1 2 1. ข้ันเตรียมการ 13,700        ศูนย์คอม
ด้วยเทคโนโลยี และ Esports 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ พิวเตอร์ และ
หลักการและเหตุผล 1.2 น าเสนอโครงการเพ่ือนุมัติ ส่ือเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 1.3 จัดท าแผนจัดงาน และน าเสนอผู้เก่ียวข้อง
และให้ความนิยมในด้านการแข่งขันกีฬา Esports โดยการ 1.4 จัดท าจดหมายเชิญวิทยากร จากสมาคมกีฬา
เสริมความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ และแขกผู้สนับสนุนโครงการ
การส่งเสริมให้มีทักษะท่ีถูกต้องเก่ียวกับพ้ืนฐานอาชีพ 2. ข้ันด าเนินการ
Esports และอาชีพในสายงานอ่ืน เป็นทางเลือกในการสร้าง 2.1 กิจกกรมให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
รายได้ในช่วงชีวิตนักเรียน นักศึกษา และอนาคตต่อไป 2.2 กิจกรรมให้ความรู้พ้ืนฐานด้านกีฬา Esports
วัตถุประสงค์ : 2.3 กิจกรรมเข้าฐานเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี
1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้เรียนรู้ เข้าใจ และได้รับ      และ Esports
ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับกีฬา Esports 2.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพ่ือส่งแข่งขันในระดับ
2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง      จังหวัดภูเก็ต
ของเทคโนโลยี ความเข้าใจ การเลือกใช้อย่างชาญฉลาด 3. ข้ันตรวจสอบ และประเมินผล
และน าความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้ 3.1 ติดตามและประเมินผลการท างาน
เป้าหมาย 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง
  เชิงปริมาณ :  ครู บุคลากร และนักเรียนจ านวน 200 คน 4.1 สรุปผลการจัดท าโครงการ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถเข้าใจ 4.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ
และน าไปปรับใช้กับชีวิตการเรียน การท างานได้ 4.3 ปรับปรุงการด าเนินงาน
สถานท่ี หอประชุม โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พ.ค. - ส.ค. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
16. โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะ และ 1 1.1 3 1 4 2 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 60,000        ศูนย์คอม
การใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 2. จัดท าแผนปฎิบัติงาน พิวเตอร์ และ
หลักการและเหตุผล 3. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน ส่ือเทคโนโลยี
ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ี 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ จึงมีความจ า 5. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูผู้เก่ียวข้อง
เป็นท่ีน าเทคโนโลยีดิจดทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือ 6. ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติงาน
การเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้าน 7. ประเมินผล
ทักษะและการใช้ดิจิทัล  (Digital Literacy) 8. สรุปผลการปฎิบัติงาน
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามเกรณ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์
และใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานได้
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 40 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบโครงงานเป็นฐาน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
17. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1 1.1 3 3 1 2 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน เงินอ่ืน ๆ ศูนย์คอม
แห่งชาตินักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2. จัดท าแผนปฎิบัติงาน พิวเตอร์ และ
และคอมพิวเตอร์ 3. ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติงาน ส่ือเทคโนโลยี
หลักการและเหตุผล 4. ประเมินผล
การเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ และการพัฒนาความรู้ความ 5. สรุปผลการปฎิบัติงาน
สามารถของผู้เรียนจ าเป็นท่ีผู้เรียนต้องศึกษาท้ังในห้องเรียน
นอกห้องเรียน และเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของ
หน่วยงานต่างๆ นับว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีมีคามส าคัญอย่างย่ิง
ส าหรับการพัฒนาความรู้ของนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามเกณฑ์ ท่ีสถาน
ศึกษาก าหนด
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนช้ัน ม.2/4,3/4 จ านวน 84 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถานท่ี กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
18. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 3 3.3 4 2 6 4 1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 294,230       ศูนย์คอม
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฎิบัติงาน พิวเตอร์ และ
ปัจจุบันการเปล่ียนแปลทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไป 3. ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติงาน ส่ือเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ท าให้ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ล้าสมัยและไม่เข้ากับบริบท 4. ประเมินผล
ของเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและ 5. สรุปผลการปฎิบัติงาน
การเปล่ียนแปลงน้ีจึงต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานมารองรับ
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว เช่น สภาพของห้องในการรองรับ
เทคโนโลยี ระบบส่ือสารภายในห้อง เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาช้ันเรียนให้เหมาะสม ตามมาตรฐาน
2. มีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการส่ือสาร เพ่ือ
การศึกษาและด าเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการ 
และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของ
นักเรียนอย่างพอเพียง
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : มีห้องเรียนได้รับการปรับปรุง จ านวน 2 ห้อง
  เชิงคุณภาพ : ห้องเรียนได้รับการบ ารุงรักษา และพัฒนาดีข้ึน
สถานท่ี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
19. งานบริการอัดส าเนาเอกสารทุกอย่าง 3 3.2 3 2 2 1,2,4 1. ส ารวจข้อมูลเพ่ือให้ทราบปริมาณความ 657,980       งานเอกสาร
หลักการและเหตุผล ต้องการวัสดุแต่ละประเภททใช้ตลอดปี การพิมพ์
     การจัดการเรียนการสอนถือเป็นส่ิงส าคัญดังน้ันงานบริการ 2. ต้ังงบประมาณจัดซ้ือวัสด/ครุภัณฑ์
อัดส าเนาเอกสารถือเป็นการสร้างเคร่ืองมือและส่ือประกอบการ 3.จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ตามข้ันตอน
จัดการเรียนการสอนรวมท้ังจัดท าข้อสอบต่างๆของโรงเรียน 4. วางอัตราก าลังคนและด าเนินการผลิต
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ"คณะครูและนักเรียนเพ่ือส่งเสริม 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา"
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือให้ครูสามารถใช้้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียน
ท่ีหลากหลาย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : บริการอัดส าเนาให้ครูจ านวน
249 คน และนักเรียนจ านวน 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : ส าเนาเอกสารครบถ้วนตามจ านวน
ถูกต้องตามความต้องการของครูผู้ขอให้อัดส าเนา
สถานท่ี  ห้องเอกสารการพิมพ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค.2565 - 30 ก.ย.2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
20. งานซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 3 3.3 3 2 2 1,2,4 1. ส ารวจความผิดปกติช ารุด เสียหาย 42,020        งานเอกสาร
(เคร่ือง printer ความไวสูง, เคร่ือง copy print และอุปกรณ์) 2. ตรวจเช็คสภาพโดยช่าง ตามระยะเวลา การพิมพ์
หลักการและเหตุผล 3. ต้ังงบประมาณค่าซ่อมบ ารุง
     เคร่ืองอัดส าเนา copy print และ เคร่ือง printer 4. จัดจ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ตามสภาพความ
ความไวสูง เป็นอุปกรณ์ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง 5.ประเมินผล
ในการผลิตเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารอ่ืน ๆ ของ 6.รายงานผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนจะต้อง ได้รับการบ ารุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้เสมอ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดส าเนา copy print และเคร่ือง printer 
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :  ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง copy print
จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองprinter ความไวสูง จ านวน 1 เคร่ือง
  เชิงคุณภาพ : เคร่ืองcopy print และเคร่ืองprinter
มีสภาพ ใช้งานได้
สถานท่ี  ห้องเอกสารการพิมพ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค.2565 - 30 ก.ย.2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
21. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทความไวสูง 3 3.2 3 2 2 1,2,4 1. ประชุมวางแผนโครงการ เงินอ่ืน ๆ งานเอกสาร
หลักการและเหตุผล 2. ก าหนดสเปคเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทความไวสูง การพิมพ์
   เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทความไวสูงท่ีมีใช้อยู่ปัจจุบันจ านวน 1 เคร่ือง 3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ใช้งานมากกว่า 7 ปี จ านวนส าเนาเอกสารท่ีผลิตออกมามากกว่า 4. ประเมินผลโครงการ
13 ล้านแผ่น ปัจจุบันเส่ือมสภาพลงอย่างมากเคร่ืองเสียบ่อยข้ึน 5. สรุปรายงานผลโครงการ
แต่ภาระงานในการผลิตส าเนาเอกสารเพ่ิมข้ึนอย่างมากโดยเฉพาะ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลประเมินผล
แบบทดสอบย่อยก่อนเรียนหลังเรียน แบบทดสอบเก็บคะแนน
รายตัวช้ีวัดรวมถึงเอกสารจากกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม คร้ังละมากๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือเสริมก าลังการผลิตส าเนาเอกสาร ภายในสถานศึกษา
2. เพ่ือให้การผลิตส าเนาเอกสารทันตามเวลา และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทความไวสูง จ านวน 1 เคร่ือง
  เชิงคุณภาพ : การผลิตส าเนาเอกสารเพ่ือการเรียนการสอน 
สถานท่ี  ห้องเอกสารการพิมพ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค.2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
22. งานจัดตารางสอน 3 3.2 6 2 6 4 1 . ให้หัวหน้ากลุ่มสาระจัดอัตราก าลัง 5,000 งานตาราง
หลักการและเหตุผล 2. ตรวจสอบอัตราก าลังกับหลักสูตรโรงเรียน สอน
การจัดท าตารางสอน เป็นงานหลักของงานจัดการเรียนการสอน 3. จัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางการใช้ห้อง
เพ่ือจัดท าและการจัดเก็บรายวิชาท่ีเปิดสอนประจ าภาคเรียน 4. จัดพิมพ์ตารางสอนแจกครูและนักเรียน
ข้อมูลท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนการสอน 5. จัดท ารูปเล่มตารางสอน ตารางเรียน 
และเก่ียวข้องกับภาระงานสอน ของครูผู้สอน และบันทึกข้อมูล    และตารางการใช้ห้องเรียน
ตารางสอน เพ่ือจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล ให้เกิดความถูกต้อง 
มีความสะดวกในการใช้งาน และสามารถน าข้อมูลท่ีได้
มาท าการประมวลผลและออกรายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ :
1.  เพ่ือจัดตารางสอน  ตารางเรียน
     และตารางการใช้ห้องเรียน ส าหรับการเรียนการสอน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ครูจ านวน 188 คน และนักเรียน 2,830 คน
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูใช้ตารางสอนจัดการเรียนการสอนได้
                       อย่างมีประสิทธิภาพ
                     2. นักเรียนได้เรียนจากตารางเรียนท่ีก าหนด
                        ให้จนเกิดการเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
23. งานรับนักเรียน 3 3.2 4 2 2 4 1. ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน 30,000 งาน
หลักการและเหตุผล    จัดท าก าหนดการรับสมัครนักเรียน รับนักเรียน
     ด้วยโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงจึงจ า 2. จัดท าประกาศรับสมัครนักเรียน
เป็นต้องมีกระบวนการรับสมัครนักเรียนอย่างโปร่งใส 3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร
และยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายสพฐ. และแผน     นักเรียนใหม่
การรับนักเรียนของโรงเรียน 4. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่
วัตถุประสงค์ : 5. แต่งต้ังกรรมการก ากับการสอบ
1. เพ่ือรับนักเรียนใหม่ระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 6. ด าเนินการจัดสอบ
ท่ีมีคุณภาพเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีภูเก็ต 7. จัดท าผลการสอบและประกาศผลการสอบ
2. สถานศึกษามีขนาดช้ันเรียนเหมาะสมตามมาตรฐาน 8. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีเข้าเรียนทุกประเภท
ท่ีก าหนดทุกระดับและอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 9. ติดตามประเมินผล
ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 956 คน
  เชิงคุณภาพ : รับนักเรียนได้ตามแผนการรับนักเรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ธันวาคม 65 - เมษายน 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
24. งานเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้กับ 1 1.1 3 1 1 2 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 50,000        งานพัฒนา
นักเรียน 2. เขียนบันทึกขออนุมัติ ศักยภาพ
หลักการและเหตุผล 3. ติดต่อวิทยากร นักเรียน ,
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 4. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน หัวหน้ากลุ่ม
เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5. จัดสอนติว สาระ
ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัด 6. สรุป  ประเมินผล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน  
นอกจากน้ีผลคะแนนสอบท่ีนักเรียนได้รับจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถ
ใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับสูงข้ึนไป
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนช้ันม.3 และนักเรียนช้ัน ม.6
 จ านวน 930 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน
สถานท่ี ตามสถานท่ีท่ีจัดการติว
ระยะเวลา ต.ค.65-ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
25. งานแข่งขันทักษะวิชาการ 1 1.1 3 1 1 2 1. คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ 350,000       งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล 2. เสริมทักษะให้นักเรียน ศักยภาพ
หลักสูตรแกนกลาง 2551 ได้เน้นให้นักเรียนให้มีความรู้ 3. กลุ่มสาระบันทึกเสนอขออนุญาต นักเรียน ,
ด้านวิชาการ ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองไทย 4. ฝึกและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน หัวหน้ากลุ่ม
 และพลเมืองโลก และเปิดโอกาสผู้เรียนได้แสดงออก 5. น านักเรียนเข้าแข่งขัน สาระ
ทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังด้าน
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์และงานอาชีพ
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ๆ 
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
 จะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนจ านวน 500 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความเป็นเลิศในการแข่งขัน
สถานท่ี ตามศูนย์การแข่งขันแต่ละคร้ัง
ระยะเวลา ต.ค.65-ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
26. งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี70 1 1.1 3 1 1 2 1. คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ 350,000       งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล 2. เสริมทักษะให้นักเรียน ศักยภาพ
หลักสูตรแกนกลาง 2551 ได้เน้นให้นักเรียนให้ 3. กลุ่มสาระบันทึกเสนอขออนุญาต นักเรียน ,
มีควมรู้ด้านวิชาการ ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็น 4. ฝึกและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน หัวหน้ากลุ่ม
พลเมืองไทย และพลเมืองโลก และเปิดโอกาส 5. น านักเรียนเข้าแข่งขัน สาระ
ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ 6. กลุ่มสาระรายงานผลการแข่งขัน
อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังด้าน วิชาการ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์
และงานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นส่ิง
ใหม่ๆ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแนวทาง
ท่ีจะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ :
 1.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ
1.2  เกิดทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขัน
  เชิงปริมาณ :  นักเรียนจ านวน 400 คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนได้รับรางวัล
สถานท่ี ตามศูนย์การแข่งขันแต่ละคร้ัง
ระยะเวลา ภาคเรียนท่ี2/2565

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
27. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 1 1.2 3 1 8 2 1.ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบใน 622,600       งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล ช้ันของนักเรียนแสดงความคิดเห็นและเสนอ ศักยภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี นักเรียน ,
2551 ก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนทีหลากหลาย 2. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของ หัวหน้ากลุ่ม
ท้ังในและนอกโรงเรียน ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นท่ีโรงเรียน แต่ละระดับ สาระ
ต้องมีแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 3.ด าเนินการ
การสอนร่วมท้ังประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย 4. สรุป และประเมินผล และติดตามผล
และความร่วมมือจากชุมชน
วัตถุประสงค์ :
1.  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ และเปิดโลกทัศน์ของนักเรียน
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน
2.เพ่ือให้นักเรียนน าประสบการณ์จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนจ านวน 2,830 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียน 100 % ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สถานท่ี ตามสถานท่ีท่ีกลุ่มสาระได้จัดข้ึน
ระยะเวลา ต.ย.65- ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
28. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 1 1.1 3 2 2 1 1. ประชุมวางแผนการท างาน 8,800          กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. ตรวจสอบความต้องการส่ือ/อุปกรณ์ส าหรับ การเรียนรู้
การบริหารการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญ การจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย
ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจึงควรมีประสิทธิภาพ 3. ด าเนินการบริหารจัดการ

4. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล
วัตถุประสงค์ : 5. ข้ันสรุปผลและปรับปรุง
1.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2.จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 2,830 คน
  เชิงคุณภาพ : การจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ตุลาคม 65 - กันยายน 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
29. โครงการรักการอ่านพัฒนาการเขียน ส่งเสริมศักยภาพ 1 1.1 3 1 1.1 1 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 76,200        กลุ่มสาระ
ผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 2. ข้ันด าเนินการ (Do) การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล     2.1 จัดกิจกรรมต่างๆ  ของภาษาไทย ภาษาไทย
โครงการรักการอ่านพัฒนาการเขียน ฯ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความ           ในวันส าคัญ  วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย
สามารถด้านทักษะภาษาไทยให้แสดงออกและพัฒนาอย่าง           วันไหว้ครู  วันแม่  วันพ่อ  และอ่ืน ๆ
เต็มศักยภาพและพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อน-ปานกลางให้มี     2.2 จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีดีข้ึน          วิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
วัตถุประสงค์ :          มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน     2.3  จัดท าบันทึกการอ่านการเขียน แบบฝึกหัด
การส่ือสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด           แบบทดสอบ ด้านการอ่านของทุกระดับช้ัน
 2.เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้สูงข้ึน           เพ่ือน าไปสอดแทรกในการเรียนการสอน
เป้าหมาย           ตลอดปีการศึกษา
    เชิงปริมาณ   นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรัก 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
การอ่านพัฒนาการเขียนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน     3.1 รวบรวมข้อมูล  การแสดงความ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงข้ึน         คิดเห็นข้อเสนอแนะ
   เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
การเขียนดีข้ึน    4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต         ปฏิบัติงาน  รายงานโครงการ
ระยะเวลา  ตุลาคม 65 - กันยายน 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
30. โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ 1 1.1 3 1 1.1 1 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 18,800        กลุ่มสาระ
ทางภาษาไทย      1.1  ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล      1.2  เตรียมการการด าเนินงาน ภาษาไทย
โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย  2. ข้ันด าเนินการ (Do)
เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์     2.1 จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสนใจ
แบบบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัด           และมีความสามารถด้านภาษาไทย
ความสามารถและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษา           วันไหว้ครู  วันแม่  วันพ่อ  และอ่ืน ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเครือข่ายทางสังคม     2.2 จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข          ทางภาษาไทย 
วัตถุประสงค์ : 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผู้เรียนมี    3.1 รวบรวมข้อมูล  การแสดงความ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร         คิดเห็นข้อเสนอแนะ
2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
เป้าหมาย    4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ
    เชิงปริมาณ   นักเรียนและครู  จ านวน 50 คน        ปฏิบัติงาน  รายงานโครงการ
   เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การส่ือสาร ในระดับดี
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  เมษายน - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
31. โครงการละครเวทีสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับ 1 1.1 3 1 1.1 1 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 72,000        กลุ่มสาระ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้      1.1  ประชุมวางแผนการการด าเนินงาน การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล 2. ข้ันด าเนินการ (Do) ภาษาไทย
โครงการละครเวทีสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน     2.1 กิจกรรมละครเวทีเชิงสร้างสรรค์
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้การสร้างสรรค์       2.2 การฝึกซ้อมละครและการแสดงผลงาน
โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านละครเวที  3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ซ่ึงเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียน    3.1 รวบรวมข้อมูล  ความคิดเห็น และการประเมินผล
ฝึกการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
และการพัฒนาศักยภาพของตนเองรอบด้าน       4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ
วัตถุประสงค์ :        ปฏิบัติงาน  รายงานโครงการ
1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
การส่ือสารทางภาษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างผลงานทางการศึกษา
เป้าหมาย
   เชิงปริมาณ  นักเรียนร้อยละ 80  ท่ีมีความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
   เชิงคุณภาพ  นักเรียนพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนการส่ือสาร
ทางภาษาให้มีคุณภาพ
สถานท่ี   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  เมษายน - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
32. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3 3.2 3 2 2 1 , 2 1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯเพ่ือวางแนวทางในการ 26,360        ครูทุกคนใน
หลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานต่าง ๆ กลุ่มสาระฯ
  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ครูผู้สอนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์   - จัดอัตราก าลังครู
ในการผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย   - จัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นการเพ่ิม   - ท าโครงการสอน , ท าแผนการจัดการเรียนรู้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนสอน
วัตถุประสงค์ : 3. ส ารวจอุปกรณ์ / จัดจ้างซ่อมแซม
1. เพ่ือให้การบริการจัดการด าเนินงานของ 4. ด าเนินการตามแผน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไป 5. สรุป ประเมินผล ติดตามผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเป็นการวางแผนด าเนินการเพ่ิม
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 2,830 มีส่ือและอุปกรณ์
ในการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีสูงข้ึน
สถานท่ี ห้อง 521
ระยะเวลา 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
33. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 1.1 3 1 1 , 2 , 5 1 , 2 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ 48,000        ครูทุกคนใน
หลักการและเหตุผล     และแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม 2.  รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจ
ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง มีความคิดริเร่ิม 3.  จัดค่ายให้กับนักเรียน
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบกฏเกณฑ์ 4. สรุป ประเมินผล และติดตามผล
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนจ านวน 170 คน
และครูจ านวน 30 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลูงข้ึน และมีเจตคตท่ีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
34. โครงการพัฒนาครูในการใช้ส่ือและนวัตกรรมใน 2 2.1 3 2 4 1 1. ประชุมครูในกลุ่มแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ 25,640 ครูทุกคนใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์     และแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล 2.  ส ารวจความต้องการในหัวข้อท่ีต้องการอบรม
      กิจกรรมพัฒนาครูในการใช้ส่ือและนวัตกรรมใน 3.  ติดต่อวิทยากร
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ครูได้ 3.  จัดกิจกรรมให้กับครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 4.  สรุป ประเมินผล และติดตามผล
ท่ีเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม และค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
วัตถุประสงค์ :
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จ านวน 25 คน
  เชิงคุณภาพ : ครู 90 % ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการ
มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
35. งานบริหารจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 1 1 3 1 5 2 1. ประชุมครูในกลุ่มเพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติงาน 127,450       กลุ่มสาระฯ
หลักการและเหตุผล     -  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน – โครงการ วิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนต้องมีเคร่ืองมือ/วัสดุอุปกรณ์     -  จัดอัตราก าลัง และเทคโนฯ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มสาระฯ จึงจ าเป็น     -  จัดท าปฏิทินงาน
ต้องมีการจัดซ้ือเพ่ือให้เพียงพอและมีการซ่อมแซม     -  จัดท า โครงการสอน และแผนการสอน
ในส่วนท่ีเสียหายให้กลับมาใช้งานได้และให้นักเรียน 2. จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
ร่วมกิจกรรม ท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้     -  ส ารวจวัสดุ/อุปกรณ์
วัตถุประสงค์ :     -  จัดพิมพ์เสนอจัดซ้ือ
1. เพ่ือด าเนินงานระบบบริหารการเรียนการสอนอย่างมี     -  จัดจ้างการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพ 3. พัฒนาบุคลากรจัดส่งเข้ารับการอบรมตามโอกาส
2. เพ่ือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 4. การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เป้าหมาย 5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
  เชิงปริมาณ : นักเรียนม.1-ม.6 จ านวน 2,830 คนและครู 26 คน 6. ประเมินและรายงานผล
  เชิงคุณภาพ : การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี อาคาร 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
36. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 1 1 3 1 5 2 1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน 133,730       กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ วิทยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล 3.ปฏิบัติงานตามแผน และเทคโนฯ
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติยังได้ผลไม่เป็นท่ี 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
น่าพอใจ กลุ่มสาระฯจึงต้องมีการส่งเสริม/พัฒนา 5.ประเมินและรายงานผล
ศักยภาพของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดและเพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ด้วยทักษะกระบวนการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนม.1-ม.6 จ านวน 2,830 คนและครู 26 คน
  เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธ์ิฯบรรลุตามเป้าหมาย
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
37. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวะวิทยาเพ่ือส่งเสริม 3 3.3 3 2 5 4 1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน 500,000       กลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ วิทยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล 3.ปฏิบัติงานตามแผน และเทคโนฯ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
จะต้องจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 5.ประเมินและรายงานผล
มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ในกลุ่มวิชาชีวะวิทยาจึงต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ให้มีความสมัย ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการชีวะวิทยา
ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการชีวะวิทยาท่ีมี
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย 
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.67

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
38. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เพ่ือส่งเสริม 3 3.3 3 2 5 4 1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน 500,000 กลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ วิทยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล 3.ปฏิบัติงานตามแผน และเทคโนฯ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
จะต้องจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 5.ประเมินและรายงานผล
มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ในกลุ่มวิชาฟิสิกส์จึงต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ให้มีความสมัย ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ีมีอุปกรณ์
และเทคโนโลยีทันสมัย 
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
39. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ือส่งเสริม 3 3.3 3 2 5 4 1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน 500,000 กลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ 2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ วิทยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล 3.ปฏิบัติงานตามแผน และเทคโนฯ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
จะต้องจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 5.ประเมินและรายงานผล
มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ในกลุ่มวิชาเคมีจึงต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ให้มีความสมัย ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการเคมี
ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการเคมีท่ีมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทันสมัย 
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
40. งานบริหารการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษาฯ 3 3.2 3 1 5 1 1.ประชุมครูช้ีแจงเร่ืองจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 9,450          กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 การเรียนรู้
    พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ 2.จัดท าแผนปฏิบัติการ นิเทศการสอน จัดซ้ือจัดจ้าง สังคมศึกษาฯ
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    วัสดุ ครุภัณฑ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงพัฒนาด้านการเรียน 3.จัดท าสารสนเทศกลุ่มสาระ
การสอนให้มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.จัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนา วิทยากร
มุ่งส่ังสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถย่ิงข้ึน 5.จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วัตถุประสงค์ 6.สรุปและประเมินผล
1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
   แกนกลางสถานศึกษา
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพเต็มท่ี
เป้าหมาย
   เชิงปริมาณ  : นักเรียน ระดับช้ัน ม.1 - ม.6
   เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการเรียน
                      อย่างเต็มท่ี
สถานท่ี : ห้องพักครูสังคมศึกษา 411 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
41. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 1 1.1 3 1 2,5,7,8,9 2 1.ข้ันเตรียมการ 41,200        กลุ่มสาระ
ด้านสังคมศาสตร์   - ครูประชุม วางแผน ต้ังคณะท างานและ การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล     ก าหนดครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม สังคมศึกษาฯ
    การศึกษาต้องให้ความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรมและ 2.ข้ันด าเนินการ
กระบวนการเรียนรู้  บูรณาการตามความเหมาะสมของ    - จัดกิจกรรม Law Learning : กฎหมายใกล้เรา
แต่ละระดับการศึกษา ซ่ึงเป็นหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีจะ    - กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ท าให้ผู้เรียนเกิดท้ังความรู้ คุณธรรมไปพร้อมๆ กัน      หัวข้อ "เด็กสตรี มีมารยาท"
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงจัดท าโครงการ 3. ข้ันสรุปและประเมินผล
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์     รายงานการปฏิบัติงานโครงการ
เพ่ือให้เกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม 
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : - ครูและนักเรียน จ านวน 165 คน
                      - นักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วม
  เชิงคุณภาพ : - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
  วิชาสังคมศึกษาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
สถานท่ี : โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2566 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
42. โครงการสัปดาห์วันอาเซียน (ASEAN WEEK) 1 1.2 3 1 7,8,9 1 1.ข้ันเตรียมการ 30,000        กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การเรียนรู้
    โรงเรียนสตรีภูเก็ต มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีการพัฒนาและ 2.ข้ันด าเนินการ สังคมศึกษาฯ
ใช้ส่ือการเรียนรู้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ   - จัดเตรียมอุปกรณ์ ส าหรับแข่งขันทักษะ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียน ซ่ึงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     เก่ียวกับอาเซียน
 ดังน้ันการเรียนรู้เร่ืองประเทศเพ่ือนบ้านในแถบภูมิภาค   - จัดนิทรรศการ บูธกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
อาเซียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 3.ข้ันประเมินผลและสรุป
จึงเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มากย่ิงข้ึน   - ติดตามการประเมินผลกิจกรรม มาวิเคราะห์ปัญหา
วัตถุประสงค์     อุปสรรคต่างๆ และสรุปผลการจัดกิจกรรม
1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกัน
  บนความแตกต่างและหลากหลายได้
เป้าหมาย
 เชิงปริมาณ : นักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ร่วมกิจกรรม
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่
 ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้
สถานท่ี : หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2566 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
43. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาฯ 1 1.1 6 1 2 1 1. จัดประชุมครู แจ้งนโยบาย พัฒนางาน 111,120       กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มสาระ เรียนรู้สุขศึกษา

  การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 3. จัดอัตราก าลังครูในกลุ่มสาระ และพลศึกษา

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง 4. จัดซ้ือ,จัดหาอุปกรณ์ ส่ือประกอบการเรียนการสอน
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและทันสมัย 5. จัดท าโครงสร้างการสอนและแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรและให้เทียบเคียงมาตรฐาน 6. จัดท านิเทศภายในกลุ่มสาระ
สากลอย่างมีคุณภาพ 7. พัฒนาบุคลากรโดยส่งครูเข้าอบรม
วัตถุประสงค์ : 8. จัดท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียน
  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาพ้ืนฐาน 9. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และสนามกีฬา
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 10. ติดตามประเมินผล
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : จ านวนนักเรียนท้ังหมด 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
44. งานแข่งขันกีฬาสี 1 1.2 3 2 9 1 1. จัดแบ่งสี นักเรียน ม.1 - ม.6 โดยวิธีการสุ่ม 28,000        กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล แบบไม่เจาะจง ท้ัง 5 สี เรียนรู้สุขศึกษา

  การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจาก 2. จัดประชุมครูในกลุ่มสาระ แบ่งงานรับผิดชอบ และพลศึกษา

โรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริมให้ 3. ก าหนดวันแข่งขันกีฬาสี
ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4. ก าหนดวันประชุมสี
มีน้ าใจนักกีฬาและเกิดทักษะการท างานร่วมกับ 5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 6. ด าเนินการแข่งขัน และติดตาม
วัตถุประสงค์ : 7. สรุปผลการจัดการแข่งขัน
1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
  เชิงปริมาณ  : จ านวนนักเรียนท้ังหมด 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และ สนามสุระกุล
ระยะเวลา 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
45. งานแข่งขันกีฬาจังหวัด 1 1.2 3 2 9 1 1. ประชุมครูสุขศึกษาและพลศึกษา 153,250       กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล แบ่งงานรับผิดชอบ เรียนรู้สุขศึกษา

  การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจาก 2. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมและฝึกสอนกีฬา และพลศึกษา

โรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริมให้ แต่ละประเภทท่ีส่งเข้าแข่งขัน
ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3. รับสมัครนักกีฬาทุกประเภท
มีน้ าใจนักกีฬา เพ่ิมศักยภาพทางด้านกีฬาสร้างความ 4. ฝึกซ้อมนักกีฬา
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เปิด 5. น านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
โอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 6. น านักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ : 7. ติดตามรวบรวมผลการแข่งขัน
1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 8. ติดตามประเมินผล
ตามสถานศึกษาก าหนด
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนท้ังหมด 2,779 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานท่ี สนามกีฬาสุระกุล
ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน

แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ

46. โครงการฟุตบอลชาย และบาสเกตบอลหญิง ส .ภ.ก.คัพ 1 1.2 3 1 9 1 1. ประชาสัมพันธ์ 20,000        กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล 2 เรียกประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้สุขศึกษา

   การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจาก 3. ก าหนดวันแข่งขัน และพลศึกษา

โรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริมให้ 4. ท าการแข่งขัน

ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5. ติดตามประเมินผล

มีน้ าใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล

จากสารเสพติดและอบายมุข

วัตถุประสงค์ :

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ตามสถานศึกษาก าหนด

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย

เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ : นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท้ังหมด 913 คน

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และเกิด

ความสามัคคีในหมู่คณะ

สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระยะเวลา 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ

สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน

แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ

47. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 1 1.1 3 1 9 1 1. ประชาสัมพันธ์ 35,500        กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล 2 เรียกประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้สุขศึกษา

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดท า 3. ก าหนดวันแข่งขัน และพลศึกษา

โครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 4. ท าการแข่งขัน

ด้านกีฬา ให้ผู้เรียนมีการต่อยอดความสามารถทาง 5. ติดตามประเมินผล

กีฬาอย่างเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสนใจ

เพ่ือผลงานในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

วัตถุประสงค์ :

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ  

อกไปสร้างผลงานภายนอกสถานศึกษา

2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  

และจิตสังคมตามสถานศึกษาก าหนด

เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ : นักเรียนท่ีมีความสามารถ ท้ังหมด 71 คน

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และเกิด

ความสามัคคีในหมู่คณะ

สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระยะเวลา  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ

สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน

แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ

48. โครงการ Smart Fit & Firm 1 1.2 3 1 10 3 1. ประชุมคณะกรรมการท่ีดูและ และรับผิดชอบ 58,705        กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล 2 ก าหนดแนวทางการให้บริการ เรียนรู้สุขศึกษา

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดท า 3. ตรวจสอบราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในโครงการ และพลศึกษา

จัดโครงการ Smart Fit & Firm ข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี 4. ท าการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ในโครงการ

ส าหรับให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 5. ท าการจัดสถานท่ีให้บริการ

ได้มีมุมในออกก าลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 6. ท าการประชาสัมพันธ์ และเปืดให้บริการ

อันจะส่งผลไปสู่การมีบุคลิกภาพท่ีดี สมรรถภาพทางกายดี 7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

และลดปัญหาภาวะน้ าหนักเกินแก่ผู้เข้าร่วมต่อไป 8. แจกแบบประเมิน ให้ผู้เข้าร่วมประเมิน

วัตถุประสงค์ : 9. สรุปโครงการ

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  10. จัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ

และจิตสังคมตามสถานศึกษาก าหนด

2. เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถร่วมกิจกรรม 

ท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ : นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี ร่วมกิจกรรม

ร่วมกันบนความแตกต่าง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

สถานท่ี หอประชุมกันเกรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระยะเวลา  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ

สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
49.  โครงการ SPK e-sport 1 1.1 3 2 9 1 1. ประชาสัมพันธ์ 8,250          กลุ่มสาระการ

หลักการและเหตุผล 2 เรียกประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้สุขศึกษา

ในปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับความนิยม 3. ก าหนดวันแข่งขัน และพลศึกษา

เป็นอย่างมาก ซ่ึงมีผู้เล่นมากมายท้ังใน 4. ท าการแข่งขัน
และต่างประเทศ กีฬาอีสปอร์ตเป็น 5. ติดตามประเมินผล
กีฬาท่ีนักเรียนนิยมและช่ืนชอบจากการ 
เล่นในเวลาว่าง ต้องการพ้ืนท่ีในการแสดงออก
ความสามารถ ด้านกีฬาอีสปอร์ต แต่ยังขาดการ
การสนับสนุน และส่งเสริมในกีฬาชนิดน้ี
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง 
ผลงาน ไปแข่งขันต่อในรายการอ่ืนๆได้
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ 
ร่วมกันเป็นทีมบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนทุกระดับช้ัน จ านวน 2,779  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา
อย่างถูกต้อง และเกิดความสามัคคีในทีม
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 16 พ.ค. - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
50. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนศิลปะ 3 3.2 6 2 2 1 1. ประชุมวางแผน 6,000          กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรียนรู้ศิลปะ
       การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3. จัดท าแผนปฏิบัติงาน
มีสาระย่อย ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ มีการจัดการเรียนการ 4. จัดอัตราก าลัง
การสอนได้ครบตามหลักสูตร และมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
มีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 6. จักท าแผนการเรียนรู้รายวิชา

7. ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 8. สรุปผลการปฏิบัติงาน
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประ
  สิทธิภาพ
2. เพ่ือส่งเสิมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ มีทักษะ สร้าง
  กิจกรรม และมีความรักในวิชาศิลปะ
เป้าหมาย
   เชิงปริมาณ
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูศิลปะ มี 11 คน
  2) นักเรียนระช้ัน ม.1-ม.6
เชิงคุณภาพ
  1) ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
51. งานศิลปะสู่ชุมชน 1 1.2 3 3 1 2 1. ประชุมวางแผน 168,800       กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมวางแผน เรียนรู้ศิลปะ
    โรงเรียนสตรีภูเก็ต ก่อต้ังมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเศษ มีการ 3. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจและคัดเลือกนักเรียน
พัฒนามาตลอด โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนท้ังทางด้านวิชาการ    ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะตามความถนัด
 และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการการแสดงด้านศิลปะโรงเรียนและ 4. จัดซ้ือวัสดุเพ่ือฝึกซ้อม
ชุมชนได้มอง เห็นความส าคัญและสนับสนุนมาโดยตลอด 5. ด าเนินการฝึกซ้อมและร่วมงานชุมชนต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ 6. สรุปประเมินผล
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ 7. รายงานผลการด าเนินงาน
    ผลงานสู่ชุมชน
 2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและ
    ชุมชน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ
  1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรูศิลปะ จ านวน 11 คน
  2) นักเรียนชุมนุมศิลปะ จ านวน 120 คน
  เชิงคุณภาพ
   นักเรียนแสดงความสามารถได้อย่างยอดเย่ียม
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
52. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 1 1.1 3 3 1 2 1.ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 125,200       กลุ่มสาระการ
หลักการและเหตุผล 2.แต่งต้ังคณะท างานของแต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบ เรียนรู้ศิลปะ
   การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งเน้นให้ 3.ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้
มีการจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 4.จัดหาส่ือ วัสดุ-อุปกรณ์
จริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และวิธีการเรียนรู้ 5.ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย จึงจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ 6.ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ผู้เรียนด้านศิลปะ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 7.ประเมินโครงการ
ผู้เรียนและต่อยอดผู้เรียนท่ีมีศักยภาพเป็นพิเศษสู่การแข่งขันใน 8.สรุปการด าเนินโครงการ
ระดับต่าง ๆ ต่อไป 9.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉล่ียใน
รายวิชาพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
 และนาฏศิลป์ สู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - 6 มีจ านวน 2,830 คน/
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีเป็นตัวแทนท่ีเข้าแข่งขันท่ีได้รับรางวัล
  เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน /ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถทางด้านศิลปะ 
 ระดับมืออาชีพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
53. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3 3.3 3 3 1 2 1. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ เงินอ่ืน ๆ กลุ่มสาระการ
ด้านดนตรีสากล 2. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 483,500 เรียนรู้ศิลปะ
หลักการและเหตุผล 3. คณะกรรมการของโรงเรียนรับหลักการ
   การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งเน้นให้ วิเคราะห์ พิจารณา จัดซ้ือตามรายการ
มีการจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 4. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างตามรายการ
จริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และวิธีการเรียนรู้ 5. ประเมินผล
อย่างหลากหลาย จึงจัดโครงการพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ 6. สรุปการด าเนินโครงการ
การเรียนการสอนด้านดนตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 7.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และเพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพต่อยอดให้กับนักเรียนสู่การแสดงและ
การแข่งขันต่อไป
วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ห้องเรียนดนตรีสากลมีเคร่ืองเสียงท่ีมีคุณภาพส าหรับ
ใช่ในการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ัน ม.1-6 มีจ านวน 2,830 คน
มีเคร่ืองเสียงใช้ท่ีมีคุณภาพใใข้ในการจัดการเรียนการสอน
  เชิงคุณภาพ ครูและผู้เรียนมีเคร่ืองเสียงท่ีมีคุณภาพ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการแสดงวงดนตรีขนาดกลาง
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
54. งานบริหารการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ 3 3.2 6 2 2 1 1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 70,234        กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างาน การเรียนรู้
  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนการงานอาชีพ 3. วางแผนการท างาน การงานอาชีพ
 ครูผู้สอนมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ 4. จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน
ในการผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือ 5. ตัดสินการประกวดและแข่งขัน
พัฒนาการเรียนการสอน และเป็นการเพ่ิม 6. ประเมินผล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วัตถุประสงค์ :
   1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด าเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
   2. เพ่ือเป็นการวางแผนการด าเนินการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 2,828 คน มีส่ือและอุปกรณ์
ในการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
55. โครงการการจัดการแข่งขันจัดพานไหว้ครู 1 1.2 3 1 6 5 1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 30,000        กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างาน การเรียนรู้
   ประเพณีการไหว้ครูเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณี 3. วางแผนการท างาน การงานอาชีพ
อันดีงามของชาวไทยท่ีศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูน 4. จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน
คุณครู การท าพานดอกไม้ส าหรับไหว้ครูน้ัน นักเรียน 5. ตัดสินการประกวดและแข่งขัน
ควรท าด้วยความสามารถของนักเรียนเอง ซ่ึงเป็นทักษะ 6. ประเมินผล
ด้านงานฝีมือ นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีม
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้สึกภูมิใจกับ
ผลงานของตนเอง
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา
คุณต่อคุณครู 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดท า
พานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียนท้ังหมด 81 ห้องเรียน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้และทักษะในการ
จัดท าพานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา มิถุนายน - กรกฎาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
56. งานบริหารจัดการเรียนการสอนภาต่างประเทศ 3 3.2 3 2 5 4 1. ประชุมครูในกลุ่มเพ่ือร่วมก ำหนด 92,273        ภาษาต่าง
หลักการและเหตุผล : แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ประเทศ
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพต่อ 2. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน
คุณภำพผู้เรียนและคุณภำพครูผู้สอนน้ัน ควรต้องได้รับกำร 3. จัดอัตรำก ำลังครู
สนับสนุนด้ำนวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีควำมทันสมัยให้เกิดควำมคล่องตัว 4. จัดท ำโครงกำรสอนและแผนกำรเรียนรู้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกสำระภำษำได้อย่ำงหลำกหลำย 5. จัดหำ จัดซ้ือ และผลิตส่ือและอุปกรณ์
เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์นโยบำยและจุดเน้นของโรงเรียนและ ท่ีจ ำเป็นใช้ประกอบกำรสอน
แผนกำรกำรศึกษำแห่งชำติให้เป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำง 6. ด ำเนินกำรสอนตำมหลักสูตร
และมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 7. จัดสอนแทน

วัตถุประสงค์ : 8. พัฒนำบุคลำกร
1. เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 9. นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงตำมกำรปฏิรูปกำรศึกษำระบบใหม่
2. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรได้สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมศักยภำพ

และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป้าหมาย : 
   เชิงปริมาณ นักเรียนม.1 - ม.6 จ านวน 2,828 คน /
บุคลากรครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ/
ครูได้พัฒนำศักยภำพให้เกิดควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิชำชีพ
สถานท่ี : โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
57. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1 1.1 3 1 5,6,7 1 1. ประชุมครูเพ่ือวางแผนการจัดและพัฒนา 20,000        กลุ่มสำระ
หลักการและเหตุผล ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ภาษา การเรียนรู้
ในกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำร ฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และ ภาษา
เรียนรู้ โดยกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียม ภาษาญ่ีปุ่น ต่างประเทศ
ทำงกำรศึกษำถือเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 2. จัดซ้ือ จัดหา และผลิตส่ือท่ีเหมาะสม 
ทุกมิติโดยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้หลำกหลำยต้อง ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียน
จัดหำส่ือนวัตกรรมประเภทต่ำงๆทุกสำระภำษำท่ีส่งเสริม 3. ก าหนดตารางการใช้ห้อง
กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 4. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามตาราง

วัตถุประสงค์ : 5. ให้บริการแก่ครูและนักเรียน
1. เพ่ือพัฒนำศูนย์เรียนรู้ภำษำอังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส
จีน และญ่ีปุ่น
2. เพ่ือจัดหำส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีเพียงพอต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยให้เกิดประสิทธิภำพ
3. เพ่ือจัดหำส่ือกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำร/
ควำมสนใจของนักเรียน
เป้าหมาย :
เชิงปริมาณ : นักเรียนม.1 - ม.6 จ านวน 2,828 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนเกิดความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา
สถานท่ี : โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
58. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 1.1 3,4 1 1,5 1,2 1. ข้ันเตรียมกำร (Plan) 111,600       กลุ่มสำระ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน การเรียนรู้
หลักการและเหตุผล 1.2 น ำเสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ ภาษา
     ปัจจุบันภำษำอังกฤษมีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำของผู้เรียน 2. ข้ันด ำเนินกำร (Do) ต่างประเทศ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษท่ีเน้นผู้เรียน 2.1 ประชำสัมพันธ์โครงกำร
เป็นส ำคัญเพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียน ตำมควำมถนัดและ 2.2 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน
ควำมสนใจ เป็นกำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำกำรจัดกิจกรรม 2.3 ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร
ค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรม English 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล  (Check)
Competition เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมและ 3.1 ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงข้ึน 3.2 ประเมินผลควำมส ำเร็จของกิจกรรม
วัตถุประสงค์ : 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร 4.1 สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
ภาษากับเจ้าของภาษาได้ 4.2 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
2. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
สูงข้ึน โดยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :  นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต
จ านวน 300 คน
  เชิงคุณภาพ : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - มี.ค.66	/เม.ย.66 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
59. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 1 1.1 3 1 1.1 2 1. ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องร่วมกันก าหนดรูปแบบ 58,600        ภาษาจีน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของกิจกรรมเวลาในการก าหนดหน้าท่ีรับ
หลักการและเหตุผล ผิดชอบของบุคลากร
   การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนมีนักเรียนให้ 2.จัดกิจกรรมทางภาษา
ความสนใจเป็นจ านวนมากและมีความคาดหวังในการเรียน 3.จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาจีนให้ประสบความส าเร็จทางกลุ่มสาระ(ภาษาจีน) 4.ติดตามประเมินผล
จึงจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ 5.รายงานผลการปฏิบัติงาน
จ าเป็นในศตรวรรษท่ี 21และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน การเขียน
 การส่ือสารภาษาจีนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน มีความรู้
เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 714 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาจีน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
สถานท่ี    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ช่วงแรก ปงม. 66 (ต.ค.65-มี.ค.66)	
ช่วงหลัง ปงม. 66 (เม.ย.66-ก.ย.66)	

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
60. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 1 1.1 3 1 1,5 1 , 2 1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 30,800        ภาษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.วางแผนการด าเนินงาน ฝร่ังเศส
หลักการและเหตุผล 3.ด าเนินงานตามโครงการ
    การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีความ ส าคัญต่อ 4.ประเมินโครงการ
ผู้เรียนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างย่ิงในจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเป็น 5.รายงานโครงการ
จังหวัดท่องเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศ การจัดให้มีการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส) เล็งเห็น
ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศสเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาฝร่ังเศส
ของนักเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ -ฝร่ังเศส  จ านวน 126 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
ด้านภาษาฝร่ังเศส
สถานท่ี   โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานอ่ืนๆ
ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
61. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 1 1.1 3 1 1.1 1, 2 1. ประชุมครูผู้เก่ียวข้อง 25,500        ภาษาญ่ีปุ่น
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. วางแผนการท างานแต่ละกิจกรรม ก าหนด
หลักการและเหตุผล    รูปแบบ วัน เวลาในการด าเนินกิจกรรม
     ปัจจุบันภาษาญ่ีปุ่นเป็นหน่ึงในภาษาท่ีมีผู้สนใจเรียนเป็น 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
จ านวนมาก   เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนภาษา 4. คัดเลือกนักเรียน และฝึกซ้อมแข่งขัน
ญ่ีปุ่นให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนและกิจกรรมใน 5. ด าเนินงานด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
สถานการณ์ปัจจุบัน การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มี 6. ติดต่อประสานงานกรรมการ สถานท่ี
โอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ  และตระหนักถึง 7. ด าเนินกิจกรรมตามแผน
ความส าคัญในการเรียน สร้างความม่ันใจในการใช้ภาษาญ่ีปุ่น 8. สรุปผลกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นข้ันต้นได้อย่างเป็นธรรรมชาติ
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของนักเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ - ญ่ีปุ่น
และนักเรียนท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือก 200 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่น
ข้ันต้นในการส่ือสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ปีงบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
62. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 1 1.1 3 1 1,5 1 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 33,000        ภาษาเยอรมัน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการเรียน   1.1 วางแผน
หลักการและเหตุผล   1.2 ฝึกฝนทักษะ เตรียมความพร้อมภาษาเยอรมัน
   การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีความส าคัญต่อผู้เรียน ให้กับนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน  
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเป็นจังหวัดท่องเท่ียวส าคัญ 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
ของประเทศ  การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในช้ันเรียนจะ   2.1 น าคณะนักเรียนเดินทางไปกรุงเทพ ฯ
สัมฤทธ์ิผลดีย่ิงข้ึนถ้าผู้เรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงภาย   2.2 เข้าร่วมแข่งขันและทัศนศึกษา
นอกห้องเรียน ได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนนักเรียน 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
จากโรงเรียนอ่ืนๆท าให้นักเรียนมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลข้ึน   3.1 ผลการแข่งขันทักษะภาษาท่ีได้รับ
และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาเยอรมัน    3.2 แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน
วัตถุประสงค์ : 4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้    4.1 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
2 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร    4.2 ปรับปรุงข้อบกพร่องจากแข่งขัน
ภาษาเยอรมันได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนแผนภาษาเยอรมันและนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาคใต้ จ านวน 180 คน 
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญใน
 การเรียนภาษาเยอรมันและใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานท่ีตามท่ีผู้จัดก าหนด
ระยะเวลา  ตลอดปีงบประมาณ

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
63. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี 1 1.1 3 1 1,4 1,2 1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้นักเรียนทราบ 17,020        ภาษาเกาหลี
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.วางแผนการด าเนินงาน
หลักการและเหตุผล 3.ด าเนินงานตามโครงการ
   การจัดกิจกรรมต่าง ๆของภาษาเกาหลีเป็นการจัดกิจกรรม 4.ประเมินโครงการ
ท่ีช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาเกาหลี 5.รายงานโครงการ
โดยการพัฒนาทักษะการฟัง พูด เขียนภาษาเกาหลี ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ และนักเรียนสามารถน าเสนอผลงานทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมท้ังการ
ส่งเสริมวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงเรียนรู้การท างานเป็นทีมร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในทักษะการฟัง พูด เขียนภาษา
 เขียนภาษาเกาหลีของนักเรียน
2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการท างานเป็นทีม
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาเกาหลี   188  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับความรู้การเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี
ผ่านการแสดงและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเกาหลี 
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
64. โครงการประกวดแข่งขันจัดท าคลิปวิดีโอ 1 1.1 3, 4 1 3, 8, 9 2 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 35,000        กลุ่มสาระฯ
ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับท้องถ่ินภูเก็ตและสถานการณ์ 1.1 ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องและวางแผน ภาษาต่าง
ในโลกปัจจุบันโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 1.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนโรงเรียน ประเทศ
หลักการและเหตุผล รับทราบ
     ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษซ่ึงเป็น 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
ภาษาสากลของโลก และภาษาอ่ืนๆ ได้แก่ เยอรมัน 2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
ฝร่ังเศส รัสเซีย จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี และพม่า 2.2 ประสานงานและด าเนินการด้าน
ล้วนมีบทบาทส าคัญ เราจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน สถานท่ี เอกสาร วัสดุอุปกรณ์
และพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนด้าน 2.3 ด าเนินงานตามโครงการ
การใช้ภาษาต่างประเทศได้มีโอกาสแสดง 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ความสามารถทางภาษา 3.1 ประเมินโครงการ
วัตถุประสงค์ : 4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ  4.1 รายงานโครงการ
การสร้างนวัตกรรมและผลงาน 
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนท่ีเรียนภาษาต่างประเทศจ านวน 80 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลท้อง่ินภูเก็ตและสถานการ์ในโลกปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ตและในรูปแบบออนไลน์
ระยะเวลา  ก.ค. - ส.ค. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
65. โครงการเปิดบ้านภาษาต่างประเทศ 1 5 3 1 1.1 1 , 2 1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 78,210        กลุ่มสำระ
หลักการและเหตุผล 2.วางแผนการด าเนินงาน การเรียนรู้
     ภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา 3.ด าเนินงานตามโครงการ ภาษา
ต่างประเทศท่ี 2 อ่ืนๆ ล้วยมีความส าคัญต่อประเทศในภูมิภาค 4.ประเมินโครงการ ต่างประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรมการค้า 5.รายงานโครงการ
และการล่าม ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมี
ความส าคัญท่ีจะต้องส่งเสริมให้นักเรียน มีศักยภาพในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่
ตลอดจนได้ร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางภาษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน
 การส่ือสาร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนแผนการเรียนภาษาต่าง
ประเทศ  จ านวน 870 คน  
  เชิงคุณภาพ :  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษา ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การใช้ภาษต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ก.ค. - ส.ค. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
66. โครงการดีเจน้อย 1 1.1 3 1 4,6 2 1. ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องร่วมกันก าหนดรูปแบบ -             กลุ่มสำระ
หลักการและเหตุผล ของกิจกรรมเวลาในการก าหนดหน้าท่ีรับ การเรียนรู้
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ ผิดชอบของบุคลากร ภาษา
ดีเจน้อยข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแรงจูงใจในการเลือกรับ 2.จัดกิจกรรมทางภาษา ต่างประเทศ
ข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาของผู้เรียน ส่งเสริม 3.จัดกิจกรรมดีเจน้อย
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษา 4.ติดตามประเมินผล
สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาและเกิดเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5.รายงานผลการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ผู้เรียนจ านวน 70 คน
  เชิงคุณภาพ :ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
สถานท่ี    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ช่วงแรก ปงม. 66 (ต.ค.65-มี.ค.66)	
ช่วงหลัง ปงม. 66 (เม.ย.66-ก.ย.66)	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
67. โครงการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา 1 1.1 3 2 3 1 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 14,000        กลุ่มสำระ
หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ การเรียนรู้
      สังคมทุกวันน้ี การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการประกอบอาชีพ 1.2 น าเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ ภาษา
ภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหน่ึงของการใช้เป็นใบเบิกทางใน 2. ข้ันด าเนินการ (Do) ต่างประเทศ
การสมัครเข้าท างานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เล็งเห็นความส าคัญของ .    2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  โครงการสอบวัด    2.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
ความสามารถทางด้านภาษา เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการใช้ภาษา    2.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ต่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่าง  -จัดกิจกรรมการสอบวัด
ประเทศผ่านกิจกรมมการเรียนรู้ ความสามารถทางด้านภาษา
วัตถุประสงค์ : 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ 3.1 ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม  
เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ กิจกรรม
เป้าหมาย    3.2 ประเมินผลจากช้ินงาน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีสนใจ    3.3 ประเมินผลความส าเร็จของ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับการ
สถานท่ี ด าเนินการผ่านทางช่องทางออนไลน์
และโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา มีนาคม - พฤษภาคม 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
68. งานบริหารจัดการงานห้องสมุด 1 1.1 3 2 5,6 3,4 1. ประชุมคณะกรรมการ 212,000       ห้องสมุด
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียน
       ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมและ 3. จัดหาวัสดุ, ครุภัณฑ์ และติดต่อประสานงาน สตรีภูเก็ต
สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน และ   กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
การศึกษาค้นคว้า จึงจ าเป็นต้องจัดบรรยากาศ 4. ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย และจัดกิจกรรม 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามปฏิทินงาน
เพ่ือเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้ใช้บริการเกิด      5.1  กิจกรรมภาษาถ่ินภูเก็ต
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้      5.2  กิจกรรมอาเซียน
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง      5.3  แนะน าหนังสือ
วัตถุประสงค์ :      5.4  กิจกรรมตอบค าถาม
1. ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการ 6. นิเทศ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา
ใช้บริการ 7. ประเมินผล และรายงาน
2. ห้องสมุดมีส่ือท่ีเหมาะสม และทันสมัย
3. ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 2,830 คน  ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน และบุคลากรในชุมชน
  เชิงคุณภาพ : ส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
สถานท่ี ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
69. งานบริหารจัดการเรียนการสอน SMTE ม.ต้น 3 3.1 6 2 2 11 1.วางแผนปฏิบัติงาน         89,500 โครงการ
หลักการและเหตุผล 2.ติดต่อประสานกับหน่วยงาน/สถานท่ี SMTE  
         การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ    /ห้างร้าน/บริษัท และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ม.ต้น
 คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ 3.จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
 จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนวัสดุส านักงานบางอย่าง 4.ติดตามประเมินผล
 ในการด าเนินการในการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
  1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนวิชา
     วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2.เพ่ือให้นักเรียนโครงการ SMTE ม.ต้น
    มีอุปกรณ์การเรียนรู้ตรงตามแผนการเรียนรู้ 
    ตามสภาพท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพ
    ของนักเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา
                   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                   เพ่ิมข้ึน
สถานท่ี  ร้านขายของและอุปกรณ์การศึกษา
ระยะเวลา 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
70. โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 1.1 3 1 1 1   1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน        350,000 โครงการ
หลักการและเหตุผล   2.ประชุมกรรมการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ SMTE  
            การพัฒนาการเรียนการสอน   3.ประสานงานวิทยากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง ม.ต้น
 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนัก      และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
 เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จ า   4.จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
 เป็นต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรมปฏิบัติการ   5.ด าเนินงานค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ทดลองแบบสมบูรณ์จากห้องแล็บวิทยาศาสตร์จริง   6.ประเมินผลโครงการ
วัตถุประสงค์ :   7.รายงานการด าเนินโครงการ
1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการเรียนวิชา      

   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมและแสดงออก
   ทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา
                   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานท่ี  หน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลา 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
71. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1 1.1 3 1 1 4  1.ส ารวจความต้องการของนักเรียน     1,010,000 โครงการ
หลักการและเหตุผล  2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
               การพัฒนาการเรียนการสอน  3.ติดต่อประสานงานด้านสถานท่ี  ยานพาหนะ ม.ต้น
 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนัก  4.ประชุมนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครูผู้ควบคุม
 เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จ า  5.เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
 เป็นต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรมออกไปสัม  6.ประเมินผล  สรุปและรายงานผลการ
 ผัสประสบการณ์จริงจากการศึกษานอกห้องเรียน    ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
   นักเรียนในโครงการ
2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
   ความหลากหลาย
3.เพ่ือให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา
                   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานท่ี  หน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง    
ระยะเวลา 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
72. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 1.1 3 1 5 1 1.ส ารวจความต้องการของนักเรียน        450,000 โครงการ
และคณิตศาสตร์ 2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
หลักการและเหตุผล 3.ติดต่อประสานงานอาจารย์ท่ีจะสอนเสริม ม.ต้น
         การพัฒนาการเรียนการสอน 4.ปฏิบัติการสอน
 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนัก 5.ติดตาม  และประเมินผล
 เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จ า 6.รายงานการด าเนินโครงการ
 เป็นต้องมีการสนับสนุนการท ากิจกรรมเรียนพิเศษ
 เสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย
ในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์สถานศึกษา
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียสูงข้ึน 
ท าให้พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครง 211 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา
                   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
สถานท่ี  ห้องเรียนนักเรียนอาคาร 5
ระยะเวลา 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
73. โครงการปรับปรุงห้องเรียน 3 3.3 3 2 5 1 1.ส ารวจ        140,000 โครงการ
หลักการและเหตุผล 2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ SMTE  
             การพัฒนาการเรียนการสอน 3.ติดต่อประสานงาน ม.ต้น
 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนัก 4.ปฏิบัติการปรับปรุงห้องเรียน
 เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จ า 5.ติดตาม  และประเมินผล
 เป็นต้องมีการสนับสนุนห้องเรียน ปรับปรุงบรร
 ยากาศในห้องเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้วิชาต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือเพ่ิมพูนบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใน 
   รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และรายวิชา
   อ่ืนๆ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ทุบเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า
              ปูพ้ืนกระเบ้ืองใหม่ ห้อง 635 และ 636
              และติดฟิล์มกรองแสงท่ีกระจก 
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา
                   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                   และรายวิชาอ่ืนๆ    
สถานท่ี  ห้องเรียนนักเรียนอาคาร 6
ระยะเวลา 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
74. งานบริหารการจัดการเรียนการสอน SMTE ม.ปลาย 3 3.2 6 2 2 1 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 26,150.00    โครงการ
หลักการและเหตุผล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง SMTE
   การบริหารจัดการสอนต้องมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพ่ือให้ 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการ 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
จัดซ้ึอเพ่ือให้เพียงพอและมีการซ่อมแซมในส่วนท่ีเสียหาย
ให้กลับมาใช้งานได้ รวมท้ังส่งเสริมให้ครูมีความพร้อม
เพ่ือสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ
วัตถุประสงค์ :
   1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 90 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีดี
สถานท่ี : อาคาร 6
ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
75. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯและแหล่งเรียนรู้ 1 1.1 3 1 1,2,9 2 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 647,750       โครงการ
หลักการและเหตุผล 2.ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน และ SMTE
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ม.ปลาย
ท่ีมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังในและ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีน านักเรียนไป
นอกห้องเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้เรียนและเสริมสร้าง เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศึกษา
ประสบการณ์โดยตรง ฝึกการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกัน 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
วัตถุประสงค์ : 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
1.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ 5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
คิดค านวณ 6. ด าเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมท่ีอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 60 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมท่ีดี
สถานท่ี : ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
76. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน 1 1.1 3 1 1,2,3,4,9 1,2 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 78,500        โครงการ
หลักการและเหตุผล 2.ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน SMTE
   การจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และ 3. ติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ ม.ปลาย
ทักษะท่ีมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะเพ่ือเตรียม 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
ความพร้อมให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ ให้ความ 5. จัดเตรียมเอกสาร
ส าคัญกับผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็ม 6. จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้
ศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ
2.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ผลงาน ช้ินงาน และส่ิงประดิษฐ์
4.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
5.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมท่ีอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 87 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมท่ีดี
สถานท่ี : ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
77. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการและ 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 343,900       โครงการ
ห้องSMC 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง SMTE
 หลักการและเหตุผล 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
    การปรับสภาพห้องเรียนให้มีความพร้อมในการเรียน 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ต้องมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการซ่อมแซม
รวมท้ังส่งเสริมให้ครูมีความพร้อมเพ่ือสนับสนุน
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือสร้างเสริมให้สถานศึกษามีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ เอ้ือต่อการใช้บริการ มีส่ือท่ี
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 90 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีดี
สถานท่ี : ห้องปฏิบัติการและห้อง SMC
ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
78. โครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ 1 1.1 2 1 1,2,3,4 1 1. รับงานจากโรงเรียนแม่ข่าย 238,000       โครงการ
 SMTE ภาคใต้ตอนบน 2. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน SMTE
หลักการและเหตุผล 3. ติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ ม.ปลาย
     ในปีงบประมาณน้ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต 4. ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพกิจกรรมวันวิชาการเปิดบ้าน 5. จัดเตรียมเอกสาร
ห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 6. จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมการล่วงหน้า 7. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ
2.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ผลงาน ช้ินงาน และส่ิงประดิษฐ์
4.เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
  เชิงปริมาณ : นักเรียนและครูจาก 24 โรงเรียน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการส่งเสริมท่ีดี
สถานท่ี : โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
79. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเตรียมสารเคมี 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 150,000       โครงการ
 หลักการและเหตุผล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง SMTE
    การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชา 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.ปลาย
ท่ีต้องใช้สารเคมี เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี 4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ถูกต้องและคงทนจึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีนักเรียนจะต้อง
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซ่ึงนักเรียนจะได้ใช้สารเคมี
และอุปกรณ์ท่ีเป็นของจริง ปัจจุบันห้องท่ีใช้เตรียม
สารเคมีได้ช ารุด ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและการ
เก็บรักษาสารเคมี จึงต้องด าเนินการซ่อมแซมโดยด่วน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือเสริมสร้างให้สถานศึกษามีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi-Media
Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง
  เชิงปริมาณ : นักเรียนและครูทุกคน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ
สถานท่ี : อาคาร 6

ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน

แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ

80. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 4.1 3 2 7 1 1. ประชุมกรรมการวางแผนด าเนินงาน 40,000        โครงการ

ระหว่างประเทศ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเงินอ่ืน ๆ SMTE

หลักการและเหตุผล 3. จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 400,000 ม.ปลาย

   การบริหารจัดการสอนต้องมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพ่ือให้ 4. รับสมัครนักเรียนและประสานบริษัททัวร์

มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการ 5. ศึกษาดูงานต่างประเทศ

จัดซ้ึอเพ่ือให้เพียงพอและมีการซ่อมแซมในส่วนท่ีเสียหาย 6. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ

ให้กลับมาใช้งานได้ รวมท้ังส่งเสริมให้ครูมีความพร้อม

เพ่ือสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

วัตถุประสงค์ :

   1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครงการ จ านวน 90 คน

  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีดี

สถานท่ี : ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ

สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
81. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน Intensive 1 1.1 3 1 1.1 2 1. ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องร่วมกันก าหนดรูปแบบ โครงการ ICE ภาษาจีน
 Chinese Program ของกิจกรรมเวลาในการก าหนดหน้าท่ีรับ 139,200       
หลักการและเหตุผล ผิดชอบของบุคลากร
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)จัดกิจกรรม 2.จัดกิจกรรมทางภาษา
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน 3.จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะจ าเป็นใน 4.ติดตามประเมินผล
ศตวรรษท่ี 21 และสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองได้จาก 5.รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาจีนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน การเขียน
 การส่ือสารภาษาจีนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน มีความรู้เก่ียวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีนรวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา
จีนพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 35 คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาจีน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
สถานท่ี    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ช่วงหลัง ปงม. 66 (เม.ย.66-ก.ย.66)	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
82. โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 1 1.1 3 1 1.1 2 1. ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องร่วมกันก าหนดรูปแบบ โครงการ ICE ภาษาจีน
หลักการและเหตุผล ของกิจกรรมเวลาในการก าหนดหน้าท่ีรับ 300,000
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผิดชอบของบุคลากร
ได้เล็งเห็นความจ าเป็นของการปรับปรุงห้องเรียน 2.จัดกิจกรรมทางภาษา
เน่ืองจากโรงเรียนไม่มีห้องเรียนท่ีรองรับการเปิด 3.จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ซ่ึงการปรับปรุงพัฒนา 4.ติดตามประเมินผล
ห้องเรียนดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมสร้าง 5.รายงานผลการปฏิบัติงาน
บรรยากาศการเรียนของผู้เรียนด้วย
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือแก้ปัญหาปรับปรุงห้องเรียนให้นักเรียน
มีห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศเอ้ือต่อการค้นคว้าหาความรู้
และทันสมัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
ภาษาจีน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 35 คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีความรู้และทักษะทาง
       ด้านภาษาจีนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
สถานท่ี    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ช่วงหลัง ปงม. 66 (เม.ย.66-ก.ย.66)	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
83. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 3 3.1 3 2 3 1    1. ประชุมวางแผน 2,065          งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
       สืบเน่ืองจากนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ     3. ประสานงานและด าเนินการวิเคราะห์
ท่ีมีความมุ่งม่ันต่อการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาในการ     4. จัดท าหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐาน
ยกระดับโรงเรียน ท่ีมีการแข่งขันสูงมีความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์ สากลตามตัวช้ีวัด
คุณภาพมาตรฐานสากล งานพัฒนาหลักสูตรฯ จึงได้มีการพัฒนา     5.  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแลกเปล่ียน
หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองให้มีความโดดเด่นย่ิงข้ึนและเป็นไปตาม ความคิดเห็น และท าสรุปรายงาน
ความต้องการของผู้เรียนชุมชน และท้องถ่ิน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้สอดคล้อง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศัก- 
ราช 2551 ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลสู่ประชาคม
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดท่ี
สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงมาตร-
ฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียนทุกระดับช้ัน
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลสู่ประชาคม
อาเซียนได้ในระดับคุณภาพ ดี
สถานท่ี    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.65.- ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
84. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเรียน 3 3.1 3 2 3 1    1. ประชุมวางแผน 3,600          งานพัฒนา
รู้แบบ PLC (Professional Learning    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”    3. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC
หลักการและเหตุผล   4. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร 
 หลักสูตรเป็นส่ิงส าคัญของการจัดการศึกษาหลักสูตร    5. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี 
ดีต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถาน    6. ด าเนินงานตามโครงการ         
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง งานพัฒนาหลักสูตรฯจึงได้    7. ประเมินโครงการ
จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ    8. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการขับ
เรียนรู้แบบ PLC   เคล่ือนกระบวนการ PLC
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น
พลโลก
2"เพ่ือสร้างเสริม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะ 
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
  เชิงปริมาณ  : คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฯ จ านวน 30 
เชิงคุณภาพ : ครูผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
  เทียบเคียงมาตรสากล
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  :  มี.ค. 65

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
85. โครงการวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต 3 3.1 3 2 3 1    1. ประชุมวางแผน 9,600          งานพัฒนา
ปีการศึกษา 2565    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
หลักการและเหตุผล     3. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี
       สืบเน่ืองจากนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ     4. ด าเนินงานตามโครงการวิพากษ์หลักสูตร
ท่ีมีความมุ่งม่ันต่อการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาในการ     5. ประเมินโครงการ
ยกระดับโรงเรียน ท่ีมีการแข่งขันสูงมีความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์     6. จัดท าสรุปรายงานโครงการ
คุณภาพมาตรฐานสากล งานพัฒนาหลักสูตรฯ จึงได้จัดท า
โครงการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามกรอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  เชิงปริมาณ  : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการงาน
พัฒนาหลักสูตรฯ ครูและนักเรียน จ านวน 65 คน
  เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันวิพากษ์
หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2565
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานท่ีศึกษาปีถัดไปให้ทันต่อ
สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  :  ก.พ. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
86. โครงการสภก. รวมพลัง ต้านทุจริต 1 1.2 6 1 7 2    1. ประชุมวางแผน 3,920          งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
   ส านักงานคณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริต     3. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี
แห่งชาติ (สปป.) และ สพฐ. เห็นความส าคัญของการเป็นคนเก่ง     4. ด าเนินงานตามโครงการ
คู่คนดี จึงร่วมกันออกแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ือตอบสนอง     5. ประเมินโครงการ
นโยบายของ สปป.และ สพฐ. และเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน     6. จัดท าสรุปรายงานโครงการ
มีลักษณะเป็นคนตงห่อ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีตามหลักหน้าท่ี
พลเมือง ไม่กระท าการทุจริต ละอายต่อการทุจริตและร่วมกันต้าน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการน้ี
ข้ึนส าหรับนักเรียนช้ัน ม.1 และ 4 ในวันปฐมนิเทศนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะของคนตงห่อ
ละอายต่อการทุจริต และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฯ
จ านวน 16 คน และ นักเรียน ม.1,4 1,000 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้าง
 คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รู้จักหน้าท่ีของพลเมือง ร่วมกันต้านทุจริต
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  :  พ.ค. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
87. โครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนสุจริต 1 1.2 6 1 7 2    1. ประชุมวางแผน 28,000        งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล    2. เสนอโครงการขออนุมัติ หลักสูตรฯ
   โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ     3. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี
จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน     4. ด าเนินงานตามโครงการ
ได้ด าเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกฝังจิตส านึก     5. ประเมินโครงการ
ให้นักเรียนและเม่ือมีการด าเนินงานแล้วก็จะได้น าผลท่ีได้ไปใช้     6. จัดท าสรุปรายงานโครงการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต”
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและเพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคล่ือนใน
หลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”
วัตถุประสงค์ :
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 
ตามรูปแบบโรงเรียนสุจริต
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการโรงเรียนสุจริตร้อยละ 99 เกิดคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 5 ประการ
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเกิดจิตส านึกและสร้าง
เครือข่ายในชุมชนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
สถานท่ี   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
88. งานบริหารจัดการงานแนะแนว 3 3.2 6 2 2 5 1. ประชุมครูแนะแนว  เพ่ือช้ีแจงนโยบายข่าวสาร 12,035 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล     ความเคล่ือนไหวของโรงเรียน  สรุปความก้าวหน้า
       งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดท าโครงสร้าง     ปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจนแลกเปล่ียนความ
งานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สอดคล้องต่อการบริหาร      คิดเห็นระหว่างผู้ร่วมงาน
จัดการของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมท้ัง 5 บริการ คือ 2. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน   ประชุมช้ีแจง
งานศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียน งานสารสนเทศ       และแบ่งงานรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ
งานให้ค าปรึกษา  งานจัดวางตัวบุคคล   และงาน  3. ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานแนะแนว
ติดตามผล  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนท้ังด้าน 4. จัดท าแผนปฏิบัติงาน / โครงการ  ให้สอด
การศึกษา ด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเอง อีกท้ังยัง     คล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานแนะแนว
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนน าไปปรับ 5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับ
ใช้ในชีวิต     ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์ 6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และควบคุมการใช้เงิน
1. เพ่ือช่วยในการจัดข้อมูล  งานกิจกรรม  7.  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแนะแนว
และบริการท้ังทางด้านการศึกษา  อาชีพและสังคม 8. จัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับ
ของผู้เรียน  ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 9. จัดหาและจัดท าเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการ
มีความคล่องตัวและทันต่อการใช้งาน     รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
2. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียน 10. ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงเก่ียวกับการให้
เป็นรายบุคคลด้วยวิธีการต่างๆโดยบันทึกลงใน     บริการแนะแนวแก่นักเรียน
ระเบียนสะสมท าให้ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 11.บริการข้อมูลแก่ครูผู้ปกครองและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ประสิทธิภาพนักเรียนเข้าใจและรู้จักตนเองดีข้ึน 12. จัดกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ / สัปดาห์
3. เพ่ือรวบรวมและเสนอข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ 13. จัดป้ายนิเทศด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
ส่วนตัวและสังคม 14. จัดหาส่ือต่างๆ และให้บริการแก่นักเรียน

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   126

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
4. เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ 15. ท าเอกสารเผยแพร่ให้ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ
5. เพ่ือจัดนักเรียนเข้าค่าย   เข้าแผนการเรียน และ 16. จัดห้องสมุดศูนย์สารสนเทศ
ศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้นักเรียนได้มีรายได้ 17. จัดให้สถาบันการศึกษาต่างๆแนะแนว
ระหว่างเรียน ตลอดจนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนด้านทุน       ศึกษาต่อแก่นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6
การศึกษาและด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 18. จัดรายการนักเรียนรุ่นพ่ีแนะแนวนักเรียนรุ่นน้อง
6. เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับผู้เรียนซ่ึงเป็นประโยชน์ 19. นักเรียนท าแบบส ารวจและแบบทดสอบต่างๆ
ในการช่วยเหลือผู้เรียน  ให้สามารถแก้ปัญหาได้ 20. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
และน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน 21. จัดให้มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี
แนะแนว  และงานต่างๆของโรงเรียนท่ีเก่ียวข้อง     ในบางราย  และน าส่งผู้เช่ียวชาญในกรณีท่ีจ าเป็น
เป้าหมาย 22. จัดวางตัวนักเรียนเข้าค่าย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน   2,830  คน 23. จัดวางตัวนักเรียนด้านการศึกษา
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับประโยชน์ 24. จัดวางตัวนักเรียนด้านการท างาน
                จากงานแนะแนวและสามารถน า       หารายได้ระหว่างเรียน
                    ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 25. จัดวางตัวนักเรียนด้านทุนการศึกษา
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 26. จัดวางตัวนักเรียนด้านกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ระยะเวลา  ต.ค.65 - ก.ย.66 27. รวบรวมและเก็บข้อมูลนักเรียนท่ีจบ

    หลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565
28. รายงานจัดข้อมูลการติดตามผลนักเรียนท่ีจบ
    ม.3 และ ม.6 ปี 2565 แก่หน่วยงานต่างๆ
29. ติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน
    การเลือกวิชาเรียน
30. สรุปและประเมินผล

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
89. งานพิธีมอบทุนการศึกษา"วันธารน้ าใจสู่เยาวชน" 4 4.1 4 2 7 1 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 3,600 งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน
     งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดท าโครงสร้างงานอย่าง 3. งานแนะแนวส่งข้อมูลนักเรียนให้ครูท่ีปรึกษา
เป็นระบบ เพ่ือให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา 4. ครูท่ีปรึกษาเย่ียมบ้านเพ่ือคัดกรองนักเรียน
ให้ครอบคลุมท้ัง 5 บริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 5. ครูแนะแนวจัดท าข้อมูลส่งให้หัวหน้าระดับเพ่ือเรียง
ท้ังด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และส่งเสริมนักเรียนโดยการให้    ล าดับความขาดแคลน
ทุนการศึกษา งานแนะแนวจึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 6. หัวหน้าระดับส่งข้อมูลเรียงล าดับความขาดแคลน
วันธารน้ าใจสู่เยาวชน ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในด้าน 7. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
การศึกษามากย่ิงข้ึนไป 8. ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์ : 9. ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา
      เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุน 10. ซักซ้อมพิธีรับทุนการศึกษา
การศึกษาโดยประสานความร่วมมือกันของผู้ปกครอง 11. จัดท าหนังสือเชิญเจ้าของทุน
ชุมชน และองค์กรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "วันธารน้ าใจสู่เยาวชน"
เป้าหมาย 13. การเงินออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งให้แก่เจ้าของทุน
  เชิงปริมาณ : นักเรียน   2,830  คน 14. รวบรวมจดหมายขอบคุณและบัตรอวยพรปีใหม่จาก
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทุน นักเรียนทุนมอบให้แก่เจ้าของทุน
                การศึกษา 15. สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  พ.ค.66 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
90. โครงการนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา YC 1 1.2 4 1 1 2 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 9,850          งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
       โรงเรียนจ าเป็นต้องเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ร่วมถึงส่งเสริม 3. ประชุมช้ีแจงนักเรียนYC พร้อมแจก
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์     เอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการศึกษา
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลภายใต้การสอนแนะ (Coach) 5. ฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาแก่YCในสถานการณ์จ าลอง
ของครูแนะแนว ดูแลช่วยเหลือและเป็นท่ีปรึกษาแก่เพ่ือนด้วยกัน 6. นักเรียนYCปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
เป็นเบ้ืองต้นในปัญหาท่ีไม่ซับซ้อน และจะเป็นก าลังส าคัญ เพ่ือนนักเรียนจากสถานการณ์จริง
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล 7. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม YC
ท่ีปรึกษาท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 8. คัดเลือกและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม
วัตถุประสงค์     นักเรียน
     เพ่ือสร้างนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา YC ให้ได้รับความรู้ ทักษะ 9. ประเมินผลการด าเนินงาน
เบ้ืองต้นในการให้ค าปรึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน 10. ขยายเครือข่ายจ านวนนักเรียนYC
การพัฒนาศักยภาพของตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา YC   125 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา YC  ได้รับ ความรู้
ทักษะเบ้ืองต้นในการให้ ค าปรึกษา และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง   
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.65-ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
91. โครงการ เปิดโลกทัศน์แนะแนวศึกษาต่อระดับ 1 1.1 4 1 6 2 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 3,200          งานแนะแนว
ช้ัน ม.3 2. การติดต่อวิทยากร
หลักการและเหตุผล 3. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
      ปัจจุบันการเรียนรู้ท่ีส าคัญไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนเพียง 4. ติดต่อสถานท่ีและจัดเตรียมการ
อย่างเดียว แต่การเรียนรู้ไร้พรมแดนไร้ขอบเขต 5. ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดท า
ได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ก าหนดการอบรม (ร่วมกับวิทยากร)
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ าเป็นต้องมีการเสริม 6. ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด
สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักโลกการศึกษา 7. สรุปการด าเนินงานและประเมินผล
รู้จักโลกอาชีพและอาชีพให้ตรงกับความถนัด ความสามารถ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปใช้ประโยชน์  
อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลด้านการ
ศึกษาและอาชีพท่ีเก่ียวข้องน าไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ได้ตรงตามศักยภาพของนักเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน  ม.3    จ านวน  448  คน
                   ผู้ปกครอง ม .3   จ านวน  448  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูล
 ด้านการศึกษาและอาชีพท่ีเก่ียวข้อง
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ธ.ค.65 - มี.ค.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
92. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว 2 2.2 2 2 4 1 1. ประชุมวางแผน 24,720        งานแนะแนว
หลักการและเหตุผล 2. เสนอโครงการขออนุมัติ
    งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีการจัดการเรียน 3. ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี
การสอนอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4. ด าเนินงานตามโครงการ
พุทธศักราช 2551จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 5. ประเมินโครงการ
ศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือให้ครูแนะแนวได้พัฒนาศักยภาพและ 6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
เปิดโลกทัศน์ตนเองให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีเท่าทันยุคทันสมัย
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในการแลกปล่ียนเรียนรู้
รูปแบบการสอนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูแนะแนวพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ครูแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน  4  คน
  เชิงคุณภาพ : ครูแนะแนวได้มีการสร้างเครือข่ายในการแลก
เปล่ียนเรียนรู้
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลา  ต.ค.65-ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
93. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 1 1.1 3 2 2 1 1.วางแผนการท างานและจัดตารางสอบให้ 27,600        งานวัดผล
หลักการและเหตุผล ระเบียบประเมินผลและปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมิน
      การด าเนินการเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 2.ปรับปรุงระเบียบประเมินผลโรงเรียน ผล
การเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนให้สอดคล้องกับ สตรีภูเก็ตให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและ
มาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสม ประเมินผลการเรียนของส านักงานวิชาการและ
กับส่ืงท่ีต้องการวัด และด าเนินการไปได้อย่างต่อเน่ือง มาตรฐานการศึกษา
มีประสิทธิภาพ งานวัดผลและประเมินผลจึงได้ก าหนด 3..ให้ความรู้แก่ครูทุกคนในโรงเรียน
ให้มีการด าเนินการเป็นระบบเพ่ือรองรับการพัฒนา 4.ดูแลการวัดและประเมินผลให้เป็นไปอย่าง
คุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล บันทึกผลการเรียน จัดท าค าส่ังเรียนซ้ า/ เรียน
วัตถุประสงค์ : 5. จัดท าสมุด ปพ.5 และแบบรายงานผลการเรียน
1. เพ่ือให้ครูปฏิบัติการสอนทุกคน เข้าใจและปฎิบัติ 6. นิเทศ ติดตามการปฎิบัติงาน
การประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้ถูกต้องตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 2,830 คน  ครู  188 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีถูกต้อง
สถานท่ี ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
94. งานบริหารจัดการงานทะเบียน 3 3.2 6 2 2 1 1. ให้เลขประจ าตัวนักเรียนท่ีเข้าใหม่ และ 17,905        งานทะเบียน
หลักการและเหตุผล ลงทะเบียนใหญ่ โรงเรียนทะเบียนหลักฐาน
การจัดท างานทะเบียนของโรงเรียนนมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการ 2. ลงข้อมูลในหลักฐานทางการเรียน
พัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3. รับค าร้องในการแก้ไขหลักฐานของนักเรียน งานทะเบียน
การเรียนรู้  โดยน าผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกคนเพ่ือน าไปจัดท าเป็น น าเสนอเพ่ือการอนุมัติเป็นประจ าเดือนเพ่ือ
เอกสารให้กับนักเรียนท้ังท่ีก าลังเรียนอยู่ และจบการศึกษาไปแล้วท่ี ด าเนินการต่อไป งานทะเบียน
ส าคัญคือเป็นงานท่ีจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธ์ิ 4. จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนทุกประเภท
ทางการเรียนไว้และพร้อมท่ีจะออกเอกสารท่ีส าคัญของนักเรียน ให้กับ ตามสาเหตุต่างๆ
นักเรียนตลอดไป 5. ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ :
1. เป็นแหล่งข้อมูลประวัติหลักของนักเรียนท้ังในอดีตและปัจจุบัน
2. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเก่ียวกับนักเรียน
3. เพ่ือการติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
4. ให้บริการข้อมูลผลการเรียนท้ังในอดีตและปัจจุบันแก่บุคคลใน
โรงเรียนและบุคคลภายนอก
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ประวัตินักเรียน ม.1 - ม.6 จ านวน 2,830 คน
  เชิงคุณภาพ : บริการข้อมูลของนักเรียนท้ังโรงเรียน ท้ังประวัติ
และผลการเรียน
  สถานท่ี  ห้องทะเบียน
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
95. งานสวนพฤกษศาสตร์  1 1.2 5 1 9 3  - วิเคราะห์การด าเนินงาน 33,450        งานสวน
หลักการและเหตุผล  - วางแผนการด าเนินงาน พฤกษศาสตร์ 
   เน่ืองจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนท่ีสมัครเข้า  - ลงมือปฏิบัติ
ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก  - สรุปและประเมินผล
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ได้ตอบสนองตามพระราชด าริฯ 
โดยสร้างจิตส านึกให้บุคลากร นักเรียนเข้าใจถึง
ความส าคัญและโยชน์ของทรัพยากร อย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ :
   1.เพ่ือเป็นส่ือการเรียนการสอนงานสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน
   2.เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตมี
จิตส านึกและเข้าใจถึง ความส าคัญ โยชน์ของทรัพยากร
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนอย่างย่ังยืน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :นักเรียน 2,828 คน บุคลากร 260 คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียน บุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มีจิตส านึกและเข้าใจถึง ความส าคัญ โยชน์ของทรัพยากร
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนอย่างย่ังยืน 
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
96. โครงการอบรมครูและนักเรียนแกนน าสวนพฤกษศาสตร์ 1 1.2 5 1 9 3  - วิเคราะห์การด าเนินงาน 19,800        งานสวน
หลักการและเหตุผล  - วางแผนการด าเนินงาน พฤกษศาสตร์ 
     เน่ืองจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนท่ีสมัครเข้า  - ลงมือปฏิบัติ
ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก  - สรุปและประเมินผล
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ได้ตอบสนองตามพระราชด าริฯ 
โดยสร้างจิตส านึกให้บุคลากร นักเรียนเข้าใจถึง
ความส าคัญและโยชน์ของทรัพยากร อย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ :
   1. เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับข้ันตอน
และวิธีการของการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียน 70 คน บุคลากร 36 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน และครู มีความรู้ และความเข้าใจ
เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการของด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
97. งานขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.2 1 1 7,8,9 2 1.ข้ันเตรียมการ 12,500        กลุ่มสาระ
หลักการและเหตุผล   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การเรียนรู้
   โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.ข้ันด าเนินการ สังคมศึกษาฯ
พอเพียงมาเป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล   - ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สู่ความย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ 3. ข้ันสรุปและประเมินผล
เป็นแนวทางท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง เกิดความ   - รายงานการปฏิบัติงาน  ประเมินความ
สามัคคี และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง     พึงพอใจเพ่ือพัฒนางานในคร้ังต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียน
2.เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้เป็นภูมิคุ้มกัน
  สู่การปฏิบัติจริง
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน ม.4  จ านวน  474  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
สถานท่ี : หอประชุมมะฮอกกานี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2566 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   136

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
98. งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3 3.2 3 2 2,3 5 1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯเพ่ือวางแนวทาง 2,400          งานนิเทศ
หลักการและเหตุผล ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ การจัดการ
     กระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ   - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เรียนรู้
สามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการ 2. ด าเนินการตามแผน
แก้ปัญหาการเรียนการสอนตลอดจนส่งเสริมให้ครูช่วยเหลือ 3. สรุป ประเมินผล ติดตาม
 ซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. เพ่ือช่วยครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ครูจ านวน 155 คนได้รับการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน
ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
99. โครงการอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 3 3.1 3 2 2,3 5 1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือวางแนวทาง 7,600 งานนิเทศ
หลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานต่างๆ การจัด
     กระบวนการนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ การเรียนรู้
สามารถให้ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการ 2. ด าเนินการตามแผน
แก้ปัญหาการเรียนการสอนตลอดจนส่งเสริมให้ครู 3. สรุป ประเมินผล ติดตาม
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
2. เพ่ือช่วยครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : คณะกรรมการนิเทศจ านวน 30 คน
ได้รับความรู้เก่ียวกับการนิเทศ
เชิงคุณภาพ : คุณครูทุกคนได้รับความรู้เก่ียวกับ
การนิเทศและสามารถน ามาขยายผลได้
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
100. งานกิจกรรมชุมนุม 1 1.1 3 3 1 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ในหลักสูตร
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนเข้าเลือกลง
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้จัดหลักสูตร ทะเบียนชุมนุม
กิจกรรมชุมนุมให้แก่นักเรียน เพ่ือมุ่งพัฒนาความ 4. นักรียนเรียนชุมนุมตามท่ีตนเองได้เลือกไว้
มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มี 5. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
ความผิดชอบ การท างานร่วมกัน แก้ปัญหา 6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ช่วยเหลือแบ่งบัน โดยให้สอดคล้องกับความสามารถ 7. สรุปผลการด าเนินงาน
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ัตอน
วัตถุประสงค์  :
1. เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้สร้างนวัตกรรมตาม
ความถนัดของตนเอง
สถานท่ี      โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
101. งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี, ยุวกาชาด ม.1 - ม.2 1 1.2 3 1 9 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 135,652       งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. นักเรียนเข้าเรียนกิจกรรมในเคร่ืองแบบตามท่ีได้
พุทธศักราช 2551 ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เลือกไว้
ยุวกาชาด เป็นหน่ึงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
นักเรียนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
และประเทศชาติ ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 6. สรุปผลการด าเนินงาน
ต่อการพัฒนาตนเองเน่ืองจากหลักสูตรฯก าหนด
ให้มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาดส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
วัตถุประสงค์  :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 917 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
สถานท่ี      โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
102. โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.3 1 1.2 3 1 9 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 105,100       งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. ครูและนักเรียนยุวกาชาด ม.3 ทุกคน
พุทธศักราช 2551 ได้จัดให้กิจกรรมยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย
 เป็นหน่ึงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือฝึกให้ และกิจกรรมเข้าค่าย
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
เน่ืองจากการเข้าค่ายเป็นหลักสูตรบังคับให้ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ยุวกาขาด ระดับ ม.3 ต้องเข้าค่าย ส าหรับการ 6. สรุปผลการด าเนินงาน
ประเมินผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์  :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 188 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับ
ใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถานท่ี      น้ าตกรามัญ จ.พังงา
ระยะเวลา ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
103. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับช้ัน ม.3 1 1.2 3 1 9 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 90,000        งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. ครูและนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 ทุกคน
พุทธศักราช 2551 ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือ - เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย
เนตรนารี เป็นหน่ึงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ และกิจกรรมเข้าค่าย
ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
ตนเอง เน่ืองจากการเข้าค่ายเป็นหลักสูตรบังคับ 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ให้ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับ ม.3 ต้องเข้าค่าย 6. สรุปผลการด าเนินงาน
ส าหรับการประเมินผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์  :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 259 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับ
ใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถานท่ี      น้ าตกโตนไพร จ.พังงา
ระยะเวลา ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   142

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
104. โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ 1 1.2 1 1 9 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 6,394          งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษา- 3. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 เข้ารับการฝึกการ
ธิการได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ เป็นนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ
พัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้าน 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม ทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. สรุปผลการด าเนินงาน
จึงได้จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนตามท่ีต้องการ
วัตถุประสงค์  :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 22 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความอดทน ความมี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกันผู้
อ่ืนได้ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
สถานท่ี      โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา เม.ย. - ส.ค. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
105. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหารใหม่ 1 1.2 1 1 9 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 6,394          งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ในหลักสูตร
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษา- 3. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 เข้ารับการฝึกการ
ธิการได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ เป็นนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ
พัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้าน 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม ทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. สรุปผลการด าเนินงาน
จึงได้จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนตามท่ีต้องการ
วัตถุประสงค์  :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 60 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความอดทน ความมี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกันผู้
อ่ืนได้ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
สถานท่ี      โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา มิ.ย. - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
106. งานบริหารส านักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3.1 6 2 2 4 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 8,870 งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามงานท่ีได้รับมอบหมาย นอกหลักสูตร
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหน่วยงานภายใน 3. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานใด ๆ  4. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
ก็จะต้องติดต่อกับส านักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ท้ังส้ินจึงต้องจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์เพ่ือให้การ 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ด าเนินงานในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานและสะดวก
ต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือพัฒนางานบริหารส านักงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ แก่นักเรียน ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ครู จ านวน 271 คน,
นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : การด าเนินงานเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
107. งานวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1 1.2 1 1 7 1 1. ขออนุญาตด าเนินงานตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 43,500        งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน นอกหลักสูตร

 กิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็น 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสร้างเสริมและพัฒนานักเรียน 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีอันจะน าไปสู่ชีวิตท่ีมี 5. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดง 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประเทศชาติ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานท่ีตามท่ีจังหวัดก าหนด
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
108. งานธนาคารโรงเรียน 1 1.2 3 1 7 2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 2,000          งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ นอกหลักสูตร

 งานธนาคารโรงเรียนเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ 3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใหม่ทุกคนมาเปิด
นักเรียนรักการออม รู้จักการประหยัดอดออม สมุดบัญชี ตามเวลาท าการของธนาคารโรงเรียน
วัตถุประสงค์ : 4. เปิดให้บริการแก่นักเรียนตามวันเวลาท่ีได้แจ้ง
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 5. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม 6. ประเมินผลการด าเนินงาน
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย 7. สรุปผลการด าเนินงาน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รู้จักการประหยัด
อดออม
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
109. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 1 1.2 1 1 7 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 12,000        งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงา นอกหลักสูตร

 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการ 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
นักเรียนจัดข้ึนมาเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตย 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักเรียน ให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 5. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามภาระหน้าท่ีและวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีนิสัยรักความเป็น
ประชาธิปไตย
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
110. โครงการนักเรียนมุทิตาจิตครูและลูกจ้างท่ี 1 1.2 3 1 7 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 16,625        งานกิจกรรม
เกษียณอายุราชการ 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงา นอกหลักสูตร

หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
  ทางโรงเรียนและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
เห็นความส าคัญของข้าราชการ การศึกษาและลูกจ้าง 5. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
จึงจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
และลูกจ้างเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและลูกจ้าง 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
ท่ีเกษียณให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ต่อครูและลูกจ้างท่ีจะเกษียณอายุราชการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีท่ีมีต่อครูท่ีเกษียณอายุราชการ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ก.ค. - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
111. โครงการ Harmony Day 1 1.1 3 1 3,6 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 60,800        งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงา นอกหลักสูตร

  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
อันพึงประสงค์ตามท่ีสังคมต้องการ ควบคู่กับการ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 5. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นการฝึกทักษะ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
การวางแผนการท างาน การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือ 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อกัน 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเกิดทักษะเรียนรู้การท างาน
และเกิดความภาคภูมิใจต่อช้ินงานของตนเอง
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
112. โครงการกีฬาสี/กีฬาจังหวัด 1 1.2 3 1 1 1 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 235,000       งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงา นอกหลักสูตร

  นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภท 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพตลอดจนการจัดการ 5. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
รู้จักการท างานเป็นทีม สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสนามสุระกุล
ระยะเวลา ก.ค. - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
113. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินภูเก็ต 1 1.2 3 1 8 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 41,450        งานกิจกรรม
และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงา นอกหลักสูตร

หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
 ในสังคมโลกาวิวัฒน์ยุคปัจจุบัน มนุษย์มีการติดต่อ 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่ือสารกันสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เยาวชนได้รับ 5. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วัฒนธรรมท่ีแปลกใหม่ หล่ังไหลเข้ามาในโรงเรียน 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
ทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดโครงการ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนัก
ในความดีงาม ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
114. โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนน าและ 1 1.2 3 1 7,9 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 43,800        งานกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงา นอกหลักสูตร

หลักการและเหตุผล 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
  มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามระบบประชาธิปไตย ควบคู่กับความเป็นเลิศ 5. ครู, บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ ฝึกระดม ความคิดและแสดงพลัง 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
ขับเคล่ือน 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ : 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเกิดทักษะ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
กิจการสภานักเรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พ.ค. - มิ.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
115. โครงการ SPK FUNFEST 1 1.2 3 1 10 2 1. ขออนุญาตด าเนินงาน 32,050        งานกิจกรรม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงา นอกหลักสูตร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมาในประเทศไทยและท่ัวโลก แต่ละประเทศจึงต้อง 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 5. ครู,บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยท่ีได้ออกมาตรการป้องกัน 6. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอน
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส จึงท าให้ต้องจัด 7. ประเมินผลการด าเนินงาน
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลกิจกรรม
ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนเคยจัดข้ึน  
ทางคณะกรรมการสภานักเรียนจึงเล็ง
เห็นท่ีจะจัดกิจกรรมนันทนาการข้ึน 
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนทางด้านสุขภาวะทาง
ร่างกาย อารมณ์ และจิตสังคม
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรม
กับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน จ านวน 2,792 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนเรียนรู้การท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะชีวิตท่ีดี
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พ.ย. 65 - ก.พ. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
116. งานบุคลากร (ค่าจ้างท่ัวไป ครูและบุคลากร IP, IPC) 3 3.2 3 2 4 1 1.ข้ันวางแผน (Plan) 15,982,000  โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.1 ส ารวจอัตราก าลัง นานาชาติ
      ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร    1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดคุณสมบัติ
เพราะปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการช้ีขาดความ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ส าเร็จในการท างานทุกองค์กร ดังน้ันการพัฒนาบุคลากร จึงเป็น 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
กลไกส าคัญท่ีจะเข้าไปขับเคล่ือนการด าเนินงานภายในองค์กร    2.1 ประกาศรับสมัครงานผ่านส่ือต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ :    2.2 คัดสรรบุคลากร
1. 1. เพ่ือจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี ครูประจ าช้ัน ครูชาวต่าง-    2.3 แจ้งผลการคัดสรรบุคลากร
ประเทศและครูชาวไทยสอนในรายวิชาต่างๆ    2.4 บันทึกรายงานผลการคัดสรรบุคลากรและบันทึก
2. เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางไปราชการ การจ้างบุคลากร
เป้าหมาย    2.5 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และมอบหมายงาน
  เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรในโครงการนานาชาติ    2.6 ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
จ านวน 50 คน    2.7 การเดินทางไปราชการ
 เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติสามารถจัดจ้าง เจ้า 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
หน้าท่ี ครูประจ าช้ัน ครูชาวต่างประเทศและครูชาวไทย    3.1 นิเทศการสอน / อบรมพัฒนาบุคลากร
สอนในรายวิชาต่างๆ และครูและบุคลากรทางการศึกษา    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของโครงการนานาชาติ เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
ปฏิบัติงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประชุม สัมมนา    4.1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ท้ังในและต่างประเทศ ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดประสบ
การณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้แก่บุคลากรและเครือข่าย
สถานท่ี: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
117. งานคอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยี 3 3.2 3 2 6 4 1. งานคอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยี 418,540       โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ นานาชาติ
         ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงมีการ    1.2 น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการพัฒนา ปรับ    1.3 จัดซ้ือวัสดุตามระเบียบพัสดุ
เปล่ียนให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยีให้    1.4 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามท่ีก าหนด
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน    1.5 ตรวจสอบวัสดุท่ีจัดซ้ือตามรายการข้อเสนอ
ของโครงการนานาชาติได้ปฏิบัติงานได้เต็ม    1.6 ติดตามและรายงานผล
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  : อุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ส่ือและเทคโนโลยี
สถานท่ี: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
118. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 3 3.3 6 2 5 5 1.ข้ันวางแผน (Plan)        936,765 โครงการ
            สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นส่ิงส าคัญ 2. ข้ันด าเนินการ (Do) นานาชาติ
และช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งาน    2.1 จัดซ้ือวัสดุตามระเบียบพัสดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดสภาพแวดล้อม การ    2.2 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามท่ีก าหนด
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ โรงเรียนได้ตระหนักถึง 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู สภาพของ   3.1 ตรวจสอบวัสดุท่ีจัดซ้ือตามรายการข้อเสนอ
อาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อม 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
ใช้งาน เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้   4.1 ติดตามและรายงานผล
นักเรียนได้อย่างมีความสุข ท้ังในและนอกห้องเรียน
มีสภาพแวดล้อมท่ีดีและปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ครู บุลากรและนักเรียน ได้รับ
ความสะดวกสะบายในการปฏิบัติการเรียนการสอน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : อาคาร 7
  เชิงคุณภาพ : เพ่ือให้อาคาร สถานท่ีปฏิบัติการ
เรียนการสอนมีความปลอดภัยต่อครู บุคลากร และ
นักเรียน
สถานท่ี โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
119. งานส านักงาน 3 3.2 6 2 5 5 1.ข้ันวางแผน (Plan) 213,466       โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ นานาชาติ
          ด าเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์คุณภาพท่ีเอ้ือต่อ 1.2 น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
การเรียนรู้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
ครูและบุคลากร โครงการนานาชาติให้ได้รับการจัด 2.1 จัดซ้ือวัสดุตามระเบียบพัสดุ
การการด้านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ 2.2 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามท่ีก าหนด
ประหยัดเวลา 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ : 3.1 ตรวจสอบวัสดุท่ีจัดซ้ือตามรายการ
1. เพ่ือให้บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
2. เพ่ือบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียน 4.1 ติดตามและรายงานผล
มาตรฐานสากล
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากร จ านวน   50 คน
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติบริหารจัดการการ
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การและเป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
สถานท่ี: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา: ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   158

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
120. งานจัดการผลิตและจัดหาแบบเรียนส่ือการเรียนรู้ 3 3.2 4 2 6 3 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 272,160       โครงการ
 (IP,IPC)     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ นานาชาติ
หลักการและเหตุผล     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
       หน่ึงในยุทธศาสตร์จากแผนการศึกษาระดับชาติ ฉบับท่ี 12     1.3 ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน
 (พ.ศ. 2560 – 2564) คือการสร้างและซ้ือส่ือการสอนรวมท้ัง 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
การซ้ือหนังสือคู่มือการสอนและแบบฝึกหัดท้ังท่ีอยู่ในรูปเล่มและ     2.1 จัดผลิตและจัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด
ในรูปแบบส่ืออิเลคทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 คือ และส่ือการเรียนการสอน IP, IPC
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือการสอนทุก 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
รูปแบบ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือดิจิทัล     3.1 นิเทศการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ :     3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
1. เพ่ือให้นักเรียนในโครงการนานาชาติมีส่ือการเรียน การสอน 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
 และแบบเรียนท่ีทันสมัย ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือดิจิทัล     4.1 ประเมินโครงการ
เป้าหมาย     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
  เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากร จ านวน   50 คน
นักเรียน จ านวน 300 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอน และแบบ
เรียนท่ีทันสมัย  ท้ังส่ือ ส่ิงพิมพ์และส่ือดิจิทัล
สถานท่ี โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
121. งานประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ 4 4.1 6 2 2 4 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 205,000       โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.1 จัดท าโครงการ แต่งต้ังคณะท างาน/ นานาชาติ
       การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Cambridge ใน ก าหนดเป้าหมาย
โรงเรียนของรัฐบาล จึงยังไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย    1.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน
จ าเป็นท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ การประชาสัมพันธ์ 
สู่สาธารณะเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้า 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
ใจการจัดการเรียนการสอนในโครงการนานาชาติ    2.1 ก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ :    พร้อมด าเนินการขออนุญาตจัดจ้าง
1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ    2.2 ประสานงานส่ือมวลชน   
ของโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต    2.3 คัดเลือกรูปภาพ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความเข้าใจ ศรัทธา ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับ
เช่ือม่ันในการจัดการศึกษาของโครงการนานาชาติ  รูปแบบการประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย    2.4  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบ
  เชิงปริมาณ : จุลสารประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ / ปี ท่ีก าหนด
  เชิงคุณภาพ : โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรี 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ภูเก็ต สามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและ    3.1 ตรวจสอบจ านวนคร้ังของ
กิจกรรมในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ
สถานท่ี โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต    3.2 ตรวจสอบคุณภาพของส่ือประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)

    4.1  สรุปและรายงานผลโครงการ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
122. งานเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 3 3.2 4 2 6 3 1.ข้ันวางแผน (Plan) 362,088       โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.1 วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดแผนงาน นานาชาติ
            ระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้า การท างาน ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน
ไปอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาได้น าเอาระบบอินเทอร์เน็ตและ 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน    2.1 ตรวจสอบ ความพร้อมของอุปกรณ์
และการบริหารงาน เพ่ือท่ีจะให้กระบวนการสืบค้นข้อมูลทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียนการสอนมีความเพียงพอท่ีจะสนอง    2.2 จัดซ้ือวัสดุตามระเบียบพัสดุ
ความต้องการของผู้ใช้บริการจึงต้องมีการพัฒนาระบบการสืบค้น    2.3 ด าเนินการติดต้ัง ใช้งานตามท่ีก าหนด
ข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและเพียงพอต่อ    3.1 ส ารวจ ตรวจสอบการท างานคอมพิวเตอร์
ความต้องการ อันจะน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี และปรับปรุงพัฒนาระบบ
คุณภาพต่อไป 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
วัตถุประสงค์ :   4.1 ติดตามและรายงานผล
1. เพ่ือให้นักเรียนในโครงการนานาชาติมีระบบอินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากร จ านวน   50 คน
นักเรียน จ านวน 300 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีมีระบบอินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
123. งานหลักสูตร IPC 3 3.1 3 2 2 1 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 353,500       โครงการ
หลักการและเหตุผล     1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ นานาชาติ
      การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม เพ่ือพัฒนาเข้าสู่     1.3 ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ Education Hub รวมท้ัง 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
วิสัยทัศน์ของโครงการฯ“โครงการนานาชาติ (IP)     2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้น าด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้ ศตวรรษท่ี 21
กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ” 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
วัตถุประสงค์ :     2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโครงการนานาชาติให้มีความทันสมัย ศตวรรษท่ี 21
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนชุมชนและส่งเสริมให้ผู้เรียน 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
มีทักษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศวรรษท่ี 21     4.1 ประเมินโครงการ
เป้าหมาย     4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ
  เชิงปริมาณ : หลักสูตร Cambridge จ านวน 1 ปีการศึกษา
 เชิงคุณภาพ : หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการนานาชาติ IP ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัย
 และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน
สถานท่ี โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
124. โครงการแนะแนวนักเรียน IP 1 1.1 3 1 4,6 2 1) กิจกรรม“ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ”/Edu. Fair69,600        โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.ส ารวจความสนใจทางด้านการศึกษาของนักเรียน นานาชาติ
   การด าเนินจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 2.ประสานกับวิทยากรและฝ่ายสถานท่ี
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นโรงเรียนปีงบประมาณ 3.ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
2566 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นใน ศตวรรษท่ี 21 4.ด าเนินการจัดกิจกรรม
สู่การศึกษาต่อ 5.ประเมินผล
วัตถุประสงค์ 6.สรุปรายงานประชาสัมพันธ์
1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร 2) กิจกรรมอบรมจิตวิทยาในการส่ือสาร หัวข้อส่ือสารเชิงบวก
ระดับดีข้ึนได้ ผู้น า /Psychology of communication(จัดวันหยุด)
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเจตคติท่ีดี 1.สอบถามนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ต่องานอาชีพพร้อมท่ีจะศึกษาต่อได้ 2.ประสานกับวิทยากรและฝ่ายสถานท่ี
เป้าหมาย
     เชิงปริมาณ  นักเรียน ม.4-6 จ านวน  100 คน
    เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร
ระดับดีข้ึนได้ /นักเรียนมีความรู้และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อได้ 
สถานท่ีด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา      ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
125. โครงการประเมิน ติดตามผลการใช้หลักสูตรโครงการ 3 3.1 6 2 3 1 ข้ันตอนการด าเนินงาน 46400 วิชาการ
นานาชาติ IP  เพ่ือเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 1.1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.2 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม นานาชาติ
      การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.3 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ีและอาหารว่าง

เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ 1.4 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ Education Hub รวมท้ัง
วิสัยทัศน์ของโครงการฯ“โครงการนานาชาติ (IP) 
โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้น าด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้
กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ”
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโครงการนานาชาติให้มีความทันสมัย
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนชุมชนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศวรรษท่ี 21
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : หลักสูตร โครงการ IP จ านวน 1 ปีการศึกษา
  เชิงคุณภาพ : หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการนานาชาติ IP ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัย
 และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน
สถานท่ี โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
126. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและความเป็นเลิศ 1 1.1 3 1 1 1 1. กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถ 284,730       โครงการ
ทางวิชาการและผู้น าทางภาษา ทางภาษาอังกฤษ ม.1 – 6 นานาชาติ
หลักการและเหตุผล 2. กิจกรรม Academic Excellent
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบาย 3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ส าคัญในการพัฒนาประชากรของชาติ ให้เป็น “คนไทยใน 4. กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถ
อนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญามีพัฒนาการท่ีดี ส าหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
รอบด้าน มีสุขภาวะท่ีดี จิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ 5. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 Y8 และ
ผู้อ่ืน  มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม ม.4 Y 10 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะส่ือสาร 6. กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม
ภาษาอังกฤษ รักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด เป็นผู้ประกอบ
การ ยุคใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด
 เชิงปริมาณ :  ครูและบุคลากร  จ านวน   50 คน
                  นักเรียน          จ านวน 264 คน
 เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
การเขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
โรงเรียนก าหนด
สถานท่ี: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
127. โครงการ Preparation IELTES for IP&IPC 1 1.1 3 1 5 1 ข้ันตอนการด าเนินงาน 34,600        โครงการ
students 1.1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม นานาชาติ
หลักการและเหตุผล 1.2 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
       ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในทุกวงการ 1.3 ประสานงานด าเนินการด้านสถานท่ีและอาหารว่าง

ท้ังการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศในแวดวงธุรกิจรวมถึง 1.4 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
ในวงการการศึกษาโดยเฉพาะในการศึกษาต่อในสถาบันการ
ศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการสมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรต่างๆ นักเรียน
จ าเป็นต้องแสดงระดับความสามารถทาง ภาษาอังกฤษท้ัง
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  ผ่านการทดสอบต่าง ๆ  อาทิ เช่น
 IELTS, TOEFL, GAT เป็นต้น และเม่ือเข้าไปศึกษาใน
หลักสูตรต่าง ๆแล้วผู้เรียนยังมีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง
วัตถุประสงค์ :
2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
    เชิงปริมาณ : นักเรียน  ม.4 – 6  จ านวน 100 คน
   เชิงคุณภาพ :  นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ
สถานท่ี โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
128. โครงการ Public mind create the world  1 1.2 5 1 2 2 1 จัดท าโครงการ 61,860        โครงการ
หลักการและเหตุผล 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ นานาชาติ
        ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนเป็นแหล่งธนาคาร 3  ติดต่อสถานท่ีเพ่ือท ากิจกรรม
อาหารของชุมชน มีของอยู่ ของกิน ของท า ของใช้ 4 จัดท ากิจกรรมโครงการ
คนในชุมชนได้มีการเข้าใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 5  สรุปโครงการ
หากชุมชนช่วยกันดูแล พัฒนา ฟ้ืนฟูป่าชุมชน ก็จะท า 6  รายงานโครงการ
ให้เกิดความย่ังยืน ท าให้เกิดความม่ันคงในชีวิต 
วัตถุประสงค์
1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

        นักเรียนโครงการนานาชาติ  จ านวน 228 คน

ครูและบุคลกร   จ านวน 30 คน

เชิงคุณภาพ

         โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีเครือข่ายร่วม

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

สถานท่ีด าเนินงาน ป่าชายเลนและชายหาดในจังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลา      ม.ค.66  และ ก.ค.  2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
129. โครงการ Career Preparation (IPและ IPC) 2003 4 4.1 4 1 6 2 1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 280,928 โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี นานาชาติ
     เพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง  รูปแบบ และยานพาหนะ
กิจกรรมจัดข้ึน ตามความสนใจของนักเรียนด้านการประกอบ  1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ด้านส่ือสารมวลชน นิตยสาร
ส่ือส่ิงพิมพ์ ผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ ธุรกิจออแกไนเซอร์
รับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ และการออกแบบ  ด้านสถาปัตยกรรม
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณา
วัตถุประสงค์ :
2.1 เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ
ได้เต็มศักยภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :  64 	คน 	
  เชิงคุณภาพ : บอกความต้องการในการประกอบ
อาชีพของตนเองได้ มีข้อมูลประกอบการวางแผน
การเรียนและประกอบอาชีพ
สถานท่ี บริษัท ส านักงาน องค์กรด้านอาชีพต่างๆ
ท่ีนักเรียนสนใจในประเทศ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
130. โครงการ Community Service (IPC) 4 4.1 5 3 1 5    1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 26,500 โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.2 ประสานงานและด าเนินการด้าน นานาชาติ
      เพ่ือปลูกฝังให้กับนักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคม สถานท่ีและยานพาหนะ
และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้มี  ความรับผิดชอบต่อสังคม    1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
มีความกระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบและได้ร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคมโดยได้เร่ิมต้นท่ีตนเอง 
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร
มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :     61 	คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครูและบุคลากรมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน มีจิตสาธารณะ แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยตระหนักว่า ตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม กระตือรือร้นท่ีจะ
รับผิดชอบและร่วมแก้ปัญหาสังคมโดยเร่ิมท่ีตนเอง
 รู้จักการท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนเจ้าของ
ภาษาในต่างประเทศ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
131. โครงการExpanding Knowledge 4 4.1 3 1 5 2 1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 197,500 โครงการ
and Assimilating International Cultures (IP) 1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ีและ นานาชาติ
หลักการและเหตุผล ยานพาหนะ
      เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถด้าน 1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
การส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตกับคนต่างวัฒนธรรม ในส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสากล
วัตถุประสงค์ :
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีเครือข่ายแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับบุคคลอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์จริง เรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :   97  คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้
ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติท่ี
เป็นเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนเจ้าของ
ภาษาในต่างประเทศ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
132. โครงการ Expanding Knowledge and 4 4.1 3 1 5 2    1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 197,500 โครงการ
Assimilating International Cultures (IPC)  1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี นานาชาติ
หลักการและเหตุผล และยานพาหนะ
    เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ชีวิตกับคนต่างวัฒนธรรม    1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
ในส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสากล เป็นการเปิดมุมมองสากลให้แก่ครู
และนักเรียนผ่านพันธมิตรทางสถาบันการศึกษา ท าให้โรงเรียน
มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้พัฒนากับสถานศึกษาใน
ระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์ :
2.1 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษากับเจ้าของภาษาได้

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์จริง 
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและมีภาคี
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  :  29 คน
เชิงคุณภาพ : ชีวิต มีความรู้ความเข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของ
ภาษา  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนเจ้าของ ภาษาใน
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
133. โครงการ International Day 1 1.2 3 1 9 2    1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 285,300       โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี นานาชาติ
     เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ท าให้นักเรียน และยานพาหนะ
ได้รับความรู้ท้ังทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน    1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 92 สามารถร่วม
กิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :     335        คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานท่ี  หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
134. โครงการOBEC Cambridge School Summit (IPC) 1 1.2 3 1 2,9 2 1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 441,790       โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ีและ นานาชาติ
    เพ่ือสานสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา ยานพาหนะ
ตนเองให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกอย่างสง่างาม 1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้สนใจอีกด้วย
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
อย่างสง่างาม
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ
โครงการและการจัดการเรียนรู้และเป็นการประชา
สัมพันธ์โครงการ ไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้สนใจ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  :    53 คน	
เชิงคุณภาพ : มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แสดงความสามารถ 
และได้รับการพัฒนาทักษะท่ีส าคัญให้
สามารถแข่งขันในเวทีโลก
สถานท่ี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
135. โครงการ Outside Classroom Learning 1 1.2 3 1 9 2 1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 911,000       โครงการ
(IP and IPC) 1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี นานาชาติ
หลักการและเหตุผล และยานพาหนะ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้เล็งเห็นถึง 1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
ประโยชน์ของการไปศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชน
และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ด้วยความสามัคคี จึงร่วมกัน

จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมาย
   เชิงปริมาณ  :     312 คน
   เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ทุกภาคของประเทศไทย
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
136. โครงการ SMART CAMP (IP) 1 1.1 3 1 2 2 1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 570,800       โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี นานาชาติ
    เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบ และยานพาหนะ
วิเคราะห์ พัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ 1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
การเผชิญปัญหา หาแนวทางและด าเนินการแก้ไขปัญหาสามารถ
ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตาม สามารถส่ือสาร
ถ่ายทอดความคิด ความรู้และสร้างความเข้าใจ มีส านึก
ความรับผิดชอบต่อท้ังตนและสังคม
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น และ
แก้ปัญหา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  :     186	 คน	
เชิงคุณภาพ :   นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น และแก้ปัญหา 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
สถานท่ี  จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดอ่ืนๆ
ภายในประเทศ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
137. โครงการ University Visits (IP, IPC) 1 1.1 3 1 6 5 1.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 170,772       โครงการ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี นานาชาติ
    เพ่ือได้รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยท่ี และยานพาหนะ
นักเรียนสนใจโดยตรง ซ่ึงการได้เห็นบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 1.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย สามารถช่วยให้นักเรียนตัดสินใจเลือกสถา
ได้เหมาะสมกับตนเองมากข้ึน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือนักเรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงข้ึน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  :    36	คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีนักเรียน
มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
สถานท่ี  มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
138. โครงการ WE ARE SMART IP 1 1.2 3 1 1.2.2 2 1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและวางแผน 9,000          โครงการ
หลักการและเหตุผล 2 ประสานวิทยากรและจัดสถานท่ีจัดกิจกรรม นานาชาติ
       ภายใต้วิสัยทัศน์"มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่ 3 เตรียมเอกสาร/รวบรวมผลการประเมินโครงการ
คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตราฐานสากล บน 4 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ท่ีว่า"ความรู้  คู่ความดี มีสุขภาพและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะ(SMART)ของนักเรียนโครงการนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทยอยู่ในระดับดีข้ึน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับช้ัน ม. 1-6 โครงการนานาชาติ IP 
โรงเรียนสตรีภูเก็ตจ านวน  226 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 97 มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็นไทยอยู่ในระดับดีข้ึน
สถานท่ีด าเนินงาน  โครงการนานาชาติ
ระยะเวลา      ต.ค.65 - ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
139. โครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะ 1 1.2 3 2 3 1 1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและวางแผน 36,400        โครงการ
ความเป็นผู้น า 2 ประสานวิทยากรและจัดสถานท่ีจัดกิจกรรม นานาชาติ
หลักการและเหตุผล 3 เตรียมเอกสาร/รวบรวมผลการประเมินโครงการ
    การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไป 4 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ตามสถานะ และสภาพของแต่ละบุคคล จะต้องมีการพ่ึงพา
อาศัยกันปรับตัวเข้าหากัน แต่อาจมีบางสังคมมีความขัดแย้ง
 ไม่เข้าใจกัน ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองไม่ได้หรือ ไม่เข้าใจใน
บทบาทของตนเองโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์
1 เพ่ือให้นักเรียนมีการกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องตาม
ตามบทบาทของตนเองมีบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ัน ม.1–6 และ Y8 –13 จ านวน 15 คน
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีการกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องตามบทบาท
ของตนเองมีบุคลิกภาพและภาวะผู้น า ผู้ตามท่ีดี
สถานท่ีด าเนินงาน    โรงแรม The Play Yard
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ระยะเวลา  วันท่ี 27 - 28 ตุลาคม 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
140. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 2.2 3 2 4 1 ข้ันตอนการด าเนินงาน        148,400 โครงการ
สู่มาตรฐานสากล IP, IPC 1.1 ประชุมและวางแผนเขียนโครงการ/ขอเสนอ นานาชาติ
หลักการและเหตุผล อนุมัติโครงการ
       กลุ่มงานบุคลากร โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1.2 ประสานงานกับวิทยากร สถานท่ีด าเนินการอบรม
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู 1.3 ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหา 1.4 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามแผน
ความรู้เพ่ิมเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็น ปฏิบัติการของโครงการ
การเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ เพ่ือจะได้น ามา 1.5 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงานโครงการ/
ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อ พัฒนางานในคร้ังต่อไป
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรจ านวน 60 คน
เชิงคุณภาพ : เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
น าความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

สถานท่ี: โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
141.  โครงการ Peranakan’ life  1 1.2 5 3 1 2 1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 20,200        โครงการ
หลักการและเหตุผล 2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ีและ นานาชาติ
      จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับโลก ท่ีได้รับความนิยม ยานพาหนะ
จากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงในแต่ละปีธุรกิจ 3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียวท ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมหาศาล 4 สรุปและรายงานผล
นอกจากน้ีในจังหวัดภูเก็ตมีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายไปด้วย
เช้ือชาติ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม 
เพ่ือปลูกฝังให้กับนักเรียนเรียนรู้เข้าใจ ในวัฒนธรรมด้านอาหาร 
การแต่งกายและสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ   
นักเรียนโครงการนานาชาติ ช้ัน ม.5 จ านวน 25 คน
ครูและบุคลากรโครงการนานาชาติ จ านวน 10 คน
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
สถานท่ีด าเนินงาน    ชุมชนย่านเมืองเก่า
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ 
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
142. โครงการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานบริการ 3 3.2 3 2 5 3 ข้ันตอนการด าเนินงาน 270,000       โครงการ
อาคาร 7 โครงการนานาชาติ 1. แต่งต้ังกรรมการบริหารงานอาคารสถานท่ี นานาชาติ
หลักการและเหตุผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต
    ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของอาคาร 7 โครงการนานาชาติ 2. จัดท าแผนงานโครงการ และก าหนดเป้าหมาย
มีนักการประจ าการอาคารเพ่ือปฏิบัติงานบริการมีจ านวนไม่ 3. จัดท าโครงสร้างและแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ผู้รับผิดชอบงาน
ไม่เอ้ือต่อการใช้บริการจึงจ าเป็นต้องมีการจัดจ้างพนักงานท า 4. ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ
ความสะอาดให้เพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร 7 5. ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
เพ่ือส่งผลให้โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต มีบรรยากาศ ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ท่ีสวยงามร่มร่ืนและเป็นท่ีช่ืนชมของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มา แผนการด าเนินงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน
เยือนโรงเรียน 6. แก้ไขปรับปรุง
วัตถุประสงค์ : 7. สรุปผลรายงาน /รักษาสภาพและพัฒนาต่อเน่ือง
1. เพ่ือแก้ปัญหาแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการของนักเรียน
2. เพ่ือจัดหาผู้รับจ้างท าความสะอาด ดูแลพ้ืนท่ีภายใน
อาคาร 7 โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เชิงปริมาณ : พนักงานท าความสะอาดจ านวน 2 คน
เชิงคุณภาพ : สภาพแวดล้อมของอาคาร 7 โครงการนานาชาติ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต สะอาด ร่มร่ืนสวยงาม มีความปลอดภัย
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
สถานท่ี: อาคาร 7 โครงการนานาชาติ
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
143. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน อาคาร 7 3 3.3 5 2 5 3 1. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน อาคาร 7 3,640,000    โครงการ
หลักการและเหตุผล  1.1 ส ารวจเพ่ือหาปัจจัยเบ้ืองต้นของปัญหาภายใน นานาชาติ
    ปัจจุบันสภาพของห้องเรียนภายในอาคาร 7 โครงการนานาชาติ ห้องเรียนอาคาร 7
โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีการช ารุด เสียหายจากการใช้งานมาเป็น  1.2 ประชุม วางแผนและน าเสนอโครงการ
เวลานาน จึงควรซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือใช้ในการอ านวย  1.3 ออกแบบห้องเรียนภายในอาคาร 7 โครงการ
ความสะดวก ให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียน นานาชาติ   จ านวน 22 ห้อง       
การสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  1.4 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ
วัตถุประสงค์ :  1.5 ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
1. เพ่ือให้ห้องเรียนในอาคาร7มีส่ิงอ านวยความสะดวก ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
มีความสะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของครู แผนการด าเนินงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน
 บุคลากรและนักเรียนในโครงการนานาชาติ  1.6 สรุปผลรายงาน /รักษาสภาพและพัฒนาต่อเน่ือง
2. เพ่ือให้สภาพห้องเรียนได้รับการดูแลและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  ห้องเรียนภายในอาคาร 7 โครงการ
นานาชาติ   จ านวน 22 ห้อง      
เชิงคุณภาพ  ห้องเรียนภายในอาคาร 7 อยู่ในสภาพ
ดี พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี อาคาร 7 โครงการนานาชาติ
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
144. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร 7 3 3.3 5 2 5 3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าภายในอาคาร 7 500,000       โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.1 ประชุม วางแผน และน าเสนอโครงการ นานาชาติ
       ปัจจุบันห้องน้ าภายในอาคาร 7  มีสภาพเก่าและช ารุด    1.2 ออกแบบการปรับปรุงห้องน้ าให้มีความเหมาะ
บ่อระบายน้ าเส่ือมสภาพเน่ืองจากมีอายุการใช้งาน เหมาะสม สวยงาม
มานาน จึงส่งผลให้มีกล่ินเหม็นรบกวนบริเวณ    1.3 ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมและก าหนด
โดยรอบ อีกท้ังสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณ ราคากลาง
ดังกล่าวไม่สวยงาม    1.4 ด าเนินการก่อสร้างตามระเบียบพัสดุและ
วัตถุประสงค์ : อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคาร 7 ให้อยู่ในสภาพ    1.5 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ
สวยงาม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย    1.6 ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
เป้าหมาย ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
    เชิงปริมาณ: ห้องน้ าภายในอาคาร 7 แผนการด าเนินงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน
    เชิงคุณภาพ: ห้องน้ ามีเพียงพอต่อการใช้งานของครู    1.7 สรุปผลรายงาน /รักษาสภาพและพัฒนาต่อเน่ือง
คลากรและนักเรียนในโครงการนานาชาติ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ท่ีได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
สถานท่ี: อาคาร 7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
145. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและห้องพักครู 3 3.3 5 2 5 3    1.1 ประชุมและติดต่อช่างเพ่ือประเมินราคา 500,000       โครงการ
 โครงการนานาชาติ    1.2 พิจารณาแบบและใบเสนอราคา นานาชาติ
หลักการแหละเหตุผล    1.3 ด าเนินการของอนุมติใช้เงินตามโครงการ
      ปัจจุบันสภาพอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร 7    1.4 ด าเนินการซ่อมแซมและปรังปรุง
มีการช ารุดทรุดโทรม เน่ืองจากมีการใช้งานมานานจึงควรได้รับ    1.5 ตรวจสอบงานและสรุปผล
การปรับเปล่ียน ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเพ่ือเอ้ือประโยชน์ใน
การใช้ประโยชน์สูงสุดต่อครูบุคลากร นักเรียนและทางราชการ
วัตถุประสงค์:
1. เพ่ือให้อาคารเรียน ห้องพักครู โครงการนานาชาติ มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีความสะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการนานาชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ: ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างล้างมือนักเรียน/
 ติดต้ังกล้องวงจรปิดอาคาร 7 และห้องพักครู/
 ปรับปรุงห้องน้ าครู/ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา3
เชิงคุณภาพ: อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆ
อาคาร 7 อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน
สถานท่ี: อาคาร 7 และห้องพักครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
146. โครงการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 3.3 4 1 4 4 1. โครงการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 497,550       โครงการ
ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ นานาชาติ
หลักการและเหตุผล 1.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นห้องคอมท่ีได้ใช้
          โครงการนานาชาติจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าห้อง จากปีท่ีผ่านมา
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อม 1.2 ประมาณราคา
ใช้งานในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ
มีความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการเรียนการ 1.4 จัดจ้างและด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
สอน และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต้องการสอน 1.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องและประสิทธิ
วัตถุประสงค์ : ภาพของคอมพิวเตอร์
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดียและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย เน้น
ความเป็นเลิศของนักเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 ห้อง
เชิงคุณภาพ : ครูและนักเรียนได้ใช้ห้องเรียนอีเล็ก
ทรอนิกส์มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน มีอุป
กรณ์ท่ีทันสมัย เน้นความเป็นเลิศ 
สถานท่ี ห้อง 735 อาคาร 7 โครงการนานาชาติ
ระยะเวลา เมษายน – กันยายน 2565

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
147. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3 3.3 5 2 5 3 1.1 ตรวจสอบสภาพโดยรอบท้ังภายในและ 500,000 โครงการ
 อาคาร 7 อาคารเรียน นานาชาติ
หลักการและเหตุผล 1.2 ประชุมคณะกรรมการและวางแผน
    ในปัจจุบันสภาพภูมิทัศน์ของอาคาร 7 โครงการนานา 1.3 ติดต่อผู้รับเหมาเข้าดูสถานท่ีจริงพร้อมท า
ชาติ เป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรยากาศ ใบเสนอราคา
ของการจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข 1.4 พิจารณาเปรียบเทียบใบเสนอราคา
การปรับปรุงภูมิทัศน์น้ี เป็นการปรับเปล่ียน ปรับปรุง 1.5 ด าเนินการขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ
ให้ภูมิทัศน์ของอาคาร 7 ให้มีบรรยากาศท่ีสวยงาม 1.6 ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน 7
ร่มร่ืน และเป็นท่ีช่ืนชมของบุคลากร 1.7 ตรวจสอบงานและสรุปผลหลังเสร็จงาน 
ในโรงเรียนและผู้มาเยือนโรงเรียน 
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 7 ให้มีความ
สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีต่อนักเรียนและ
บุคลากร
  เชิงปริมาณ
   บริเวณอาคาร 7 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต     
เชิงคุณภาพ  
ภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 7 มีความสวยงาม มีสภาพบรรยากาศ
ท่ีดีและมีความปลอดภัย
สถานท่ีด าเนินงาน    อาคาร 7 โครงการนานาชาติ
ระยะเวลา      ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
148. โครงการอาคารศูนย์แหล่งเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ 3 3.3 5 2 5 3 1. โครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ 4,500,000    โครงการ
หลักการและเหตุผล    1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ นานาชาติ
      ปัจจุบันในการเรียนการสอนวิชาดนตรีและศิลปะ    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ของโครงการนานาชาติ มีความต้องการพ้ืนท่ี    1.3 ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะเพ่ิมข้ึน    1.4 จัดท าอาคารศูนย์แหล่งเรียนรู้ดนตรีและ
เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงจะท าให้ ศิลปะ 2 ช้ัน จ านวน   1    อาคาร
นักเรียนและครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง    1.5 นิเทศการด าเนินงาน
เต็มประสิทธิภาพในรายวิชาดนตรีและศิลปะ    1.6 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ :    1.7 ประเมินโครงการ
เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจัดการ    1.8 สรุปและรายงานผลโครงการ
เรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ: อาคารศูนย์แหล่งเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ
 2 ช้ัน จ านวน 1 อาคาร
เชิงคุณภาพ: โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจัด
การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน
สถานท่ี: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา: ตุลาคม 2565  -  กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
149. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีใน 3 3.2 3 2 4 1 1.ข้ันวางแผน (Plan) 330,000       โครงการ
โครงการนานาชาติ    1.1 ส ารวจอัตราก าลัง นานาชาติ
หลักการและเหตุผล    1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดคุณสมบัติ
   ปัจจุบันโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต้องการท่ีจะ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาโครงการ ให้มีความก้าวหน้าและเป็นเลิศทางด้านการจัด 2. ข้ันด าเนินการ (Do)
การเรียนการสอนแบบโครงการนานาชาติ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี    2.1 ประกาศรับสมัครงานผ่านส่ือต่าง ๆ
บุคลากรท่ีมีความถนัดและเช่ียวชาญเพ่ือเข้ามาช่วยพัฒนาและ    2.2 คัดสรรบุคลากร
ให้ค าปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน    2.3 แจ้งผลการคัดสรรบุคลากร
ในโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต    2.4 บันทึกรายงานผลการคัดสรรบุคลากรและบันทึก
วัตถุประสงค์ : การจ้างบุคลากร
1. เพ่ือให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานในการพัฒนาหลักสูตร    2.5 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และมอบหมายงาน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วางแผนขอรับการประเมินตามมาตรฐาน    2.6 ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
นานาชาติ จากสถาบันนานาชาติของโครงการนานาชาติ ให้เป็นไป    2.7 การเดินทางไปราชการ
ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมอันเป็นการสนับสนุนให้งาน 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ภารกิจส าเร็จ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    3.1 นิเทศการสอน / อบรมพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ : ท่ีปรึกษาโครงการนานาชาติ 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
จ านวน  1 คน    4.1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
สถานท่ี: โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา: ธันวาคม 2565  -  กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
150. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 3 3.2 6 2 2 4 1.  ประชุมวางแผน 20,000        งานบริหาร
หลักการและเหตุผล 2.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน
    การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องมีการประสานงาน 3.  ปฏิบัติตามแผน
กับฝ่ายต่าง ๆภายในโรงเรียน และต้องอ านวยความสะดวก 4.  ประเมินผล
ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกลุ่ม ดังน้ันจึงได้
จัดท างานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคลลข้ึน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือการด าเนินงานบริหารส านักงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีวัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพไว้ เพ่ือสนับสนุน
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : มีวัสดุส านักงานจ านวนไม่น้อยกว่า
10  รายการ
  เชิงคุณภาพ : - มีวัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ
                   - การบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถานท่ี  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2565 - 30  กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
151. งานพัฒนาครูและบุคลากรไปราชการ 2 2.2 3 2 4 1 1.  ส ำรวจควำมสนใจของครูและบุคลำกรในเร่ือง 600,000 งำน
หลักการและเหตุผล ท่ีจะพัฒนำตนเอง พัฒนำ
  กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภำพ สำมำรถแข่งขันได้ 2.  ประชุมวำงแผนด ำเนินกำรตำมโครงกำร บุคลำกร
ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับสำกลเป็นส่ิงท่ีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงใน 3.  แต่งต้ังกรรมกำรด ำเนินงำน
ปัจจุบันซ่ึงครูและบุคลำกรถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำ 4.  จัดท ำปฏิทินงำนประจ ำปี
กำรศึกษำเป็นผู้ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนและจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือ 5.  พิจำรณำบุคคลไประชุม/อบรม/สัมนำ ปฏิบัติงำน
ให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำซ่ึง 6.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองท้ังในด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและด้ำนคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบ
2. เพ่ือให้ครูน ำประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรไปประชุม
อบรม และสัมมนำ มำประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนท่ีส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 236 คน
  เชิงคุณภาพ :  ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกำรกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมมำกข้ึนร้อยละ 80
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา   1 ต.ค.2565   - 1  ก.ย.2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
152. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐาน 2 2.2 3 2 4 1 1.  ส ารวจความต้องการพัฒนาของครูและบุคลากร 366,594 งาน
การปฏิบัติงานโรงเรียน ในโรงเรียน พัฒนา
หลักการและเหตุผล 2.  น าผลจากการส ารวจมาวิเคราะห์และจัดล าดับ บุคลากร

   โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ ความส าคัญในการพิจารณาในการพัฒนาตาม
ควำมสำมำรถของบุคลำกรในสถำนศึกษำน้ันจ ำเป็นจะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ต้องมีกำรศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมท้ังภำยในและภำยนอก 3.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
สถำนศึกษำเพ่ือเป็นกำรเปิดมุมมองและโลกทัศน์ใน 4.  ด าเนินการตามโครงการจัดอบรมของบุคลากรเก่ียว
แบบต่ำง ๆเพ่ือจะได้น ำมำถ่ำยทอดสู่ผู้เรียน สถำนศึกษำ กับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน

ชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพ และด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงานของผู้น าระดับกลาง
วัตถุประสงค์ จัดอบรม สัมมนา ในการบริหารงานแต่ละฝ่าย
1.เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียน  -  จัดอบรมบุคลากรเก่ียวกับมาตรฐานการ
รู้ทางวิชาชีพ(PLC)ท่ีกว้างขวางและหลากหลายในการพัฒนา ปฏิบัติงานในโรงเรียน
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5.  ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผล
2.เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำท่ีมุ่งสู่กำรพัฒนำให้มี 6.  น าผลการพัฒนามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานท้ังปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
เป้าหมาย
 เชิงปริมาณ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 236 คน
 เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงำนเพ่ิมมำกข้ึนร้อยละ 80
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา   1 ต.ค.2565   - 1  ก.ย.2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
153. งานวินัยและจรรยาบรรณ 2 2.1 3 2 4 4 1.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา -  งานวินัยและ
หลักการและเหตุผล 2.  เสนอโครงการ จรรยาบรรณ
     ครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและมีศักด์ิศรีของสังคม และเป็น 3.  ด าเนินการตามโครงการ
แบบอย่างท่ีดีของคนอ่ืน ดังน้ันครูจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีวินัยและ      -  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติ
มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถถ่ายทอดในเร่ืองวินัยและจริยธรรม          ราชการตรงเวลา
ต่อศิษย์โดยใช้ตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดี      -  แต่งกายเหมาะสม
วัตถุประสงค์ :      -  กิริยาวาจาสุภาพ
1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรครูในโรงเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและจริยธรรม      -  ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข
2. เพ่ือให้บุคลากรครูประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ 4.  สรุป/รายงานผล
เป้าหมาย 5.  ประเมินผล/ติดตามผล
เชิงปริมาณ : ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตทุกคน
เชิงคุณภาพ : ครูทุกคนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
154. งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน 3 3.2 3 2 2 4 1. ประชุมวางแผน -             งานส่งเสริม
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประสิทธิภาพ
         บุคลากรเป็นเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนา 3. ปฏิบัติตามแผน ในการปฏิบัติ
ทุกด้าน การบริหารงานโดยการจัดการให้คน การบริหารงาน 4. ประเมินผล ราชการ
โดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน้ าหน่ึงใจเดียวกัน
และท างานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและ
ก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้
เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร
2. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อบุคลาการ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรจ านวน  260  คน
  เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรพัฒนางานในหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
155. งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง ย้าย โอน 3 3.2 3 2 2 4 1.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา -              งานสรรหา 
หลักการและเหตุผล 2.  เสนอโครงการ บรรจุแต่งต้ัง 
       การบริหารจัดการตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 3.  ด าเนินการตามโครงการ และการย้าย
พ.ศ. 2542 ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนต้องมีอัตราส่วนครู 4.  สรุป/รายงานผล
และนักเรียนให้ได้มาตรฐานในแต่ละปีการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมี 5.  ประเมินผล/ติดตามผล
งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง ย้าย โอน เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านบุคลากร
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งต้ังและ
การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตทุกคน
  เชิงคุณภาพ : จ านวนครูต่อนักเรียนตรงตามมาตรฐาน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
156. งานสารบรรณ 3 3.2 6 2 2 4 1. ประชุมช้ีแจงการวิเคราะห์ผลการประเมิน 25,000        งานสารบรรณ
หลักการและเหตุผล งานท่ีผ่านมา
        งานสารบรรณ เป็นงานท่ีอ านวยความสะดวกใน 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับหนังสือ
การรับ-ส่งหนังสือ จากหน่วยงานภายในและภายนอก เข้า-ออก และการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้สืบค้นง่าย
และสามารถให้การบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่าง 3. จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมุลต่างๆท่ีครูและ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรควรทราบ
วัตถุประสงค์ : 4. ติดตามและประเมินผลการใช้บริการของครู
1. เพ่ิอให้การจัดการด้านเอกสาร หนังสือเข้า-ออก และบุคลากร
 การจัดเก็บเอกสารและการท าลายเป็นไปตามระเบียบ
และการท าลายเป้นไปตามระเบียบ
2.เพ่ือให้สามารถสืบค้นหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : หน่วยงานภายในและภายนอก
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
ได้รับ– ส่งหนังสืออย่างรวดเร็วถูกต้อง
2. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนสามารถสืบค้น
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว
สถานท่ี ห้องบริหารงานบุคคล
ระยะเวลา ต.ค.65-ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   195

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
157. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 3.2 6 2 2 4 1. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ -             งานคณะ
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการประชุม กรรมการ
          การด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีความส าคัญในการพัฒนาระบบบริหาร 3. ติดตามและประเมินผล ข้ันพ้ืนฐาน
จัดการโรงเรียน เพ่ือประสานงานระหว่างสถานศึกษาและ 4. สรุปผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงต้องมีงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน เพ่ือติดต่อประสาน
งานได้อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ :
  เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
จ านวน 6 คร้ัง/ปี
  เชิงคุณภาพ : ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถานท่ี  ห้องชงโค 1
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
158. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2 2.1 3 2 4 1 1.  ส ารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากร 392,240 กลุ่มงาน
หลักการและเหตุผล ในโรงเรียน วิทยฐานะ
     ด้วยโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 2.  น าผลจากการส ารวจมาวิเคราะห์และจัดล าดับ
(World Class Standard School)ซ่ึงมีนโยบายและจุดเน้น ความส าคัญในการพิจารณา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู 3.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
และบุคลากรทางการศึกษาโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 4.  ด าเนินการตามโครงการ
(พ.ศ. 2561-2580)ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 5.  ประเมินผล ติดตามผล และรายงานผล
ทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงสนองมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์โดยให้ครู 6.  น าผลการพัฒนามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
มีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ด้วยเหตุน้ีกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีภูเก็ตจึงได้ท าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการขอมีขอเล่ือนวิทยฐานะให้สูงข้ึน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และสมรรถนะ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ :
      เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
เป้าหมาย
 เชิงปริมาณ : 1. ครูได้รับการสนับสนุนข้าราชครูโรงเรียนสตรี     
ภูเก็ต ให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน   136  คน

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
159. งานบริหารส านักงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี 3 3.2 6 2 2 4 1. ประชุมครู/บุคลากรกลุ่มงานการเงินและบัญชี 46,215        งานบริหาร
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน ส านักงาน
      การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเป็น    ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหาร
ในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่มบริหาร 3. ขออนุมัติงาน งบประมาณ
งบประมาณ เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท างานส านักงาน 4. ด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
กลุ่มงานการเงินและบัญชีข้ึนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ     ตามรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์
และเพ่ิมประสิทิภาพการท างานภายในกลุ่มงานการเงินและบัญชี 5. ตรวจสอบก ากับติดตาม การเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ : 6. ประเมินผลและรายงาน
1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
    ของกลุ่มงานการเงินและบัญชี
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :  วัสดุ-อุปกรณ์พร้อมใช้คิดเป็นร้อยละ 95
  เชิงคุณภาพ : กลุ่มงานการเงินและบัญชีมีระบบบริหารงาน
                    ท่ีคล่องตัว
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
160. งานบริหารงานการเงินและบัญชี 3 3.2 6 2 2 5 1. ประชุมช้ีแจงผลการวิเคราะห์ การประเมิน 17,421,210  งานการเงิน
หลักการและเหตุผล ท่ีผ่านมา และบัญชี
          การได้รับจัดสรรงบประมาณรายหัวจากรัฐบาล 2. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของ
เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษามีจ านวนจ ากัด  ไม่เพียงพอ  กระทรวงการคลัง
ต่อการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ร.ร. 3. ตรวจสอบก ากับติดตามการเบิกจ่าย
มาตรฐานสากลได้  จึงต้องมีการระดมทรัพยากรจาก    ของหน่วยงานต่าง ๆ
ผู้ปกครองเพ่ิมเติม  ซ่ึงการเบิกจ่ายจะอยู่ภายใต้  4. ประเมินผลและรายงาน
ระเบียบของกระทรวงการคลัง  การด าเนินการอย่าง
เป็นปัจจุบัน  ถูกต้อง  โปร่งใส  พร้อมรับการตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา  
วัตถุประสงค์ :
1. มีการติดตามและประเมินผล ระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบ
ประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากร  238 คน /นักเรียน 2,830 คน
  เชิงคุณภาพ : การรับจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
สถานท่ี  ห้องการเงินโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา   1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณแผนงาน  งาน/ โครงการ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
161. งานบริการหมึกพิมพ์,ดรัม,กระดาษและวัสดุส้ินเปลือง 3 3.2 6 2 2 4 1.ส ารวจความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 700,000       งานพัสดุ
หลักการและเหตุผล 2.หน่วยงานแจ้งรายการความต้องการท่ีต้อง และสินทรัพย์
       ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและ 3.พัสดุด าเนินการขอใบเสนอราคาจากร้านค้า
การท างานต่างๆมีการน าคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการท างานให้  ใช้งานแก่พัสดุ
สะดวกรวดเร็ว นอกจากหมึกพิมพ์คอมฯและอีกอย่างท่ีขาด 4.พัสดุด าเนินการตัดงบตามใบเสนอราคา/ผ่านแผนฯ
ไม่ได้คือวัสดุส านักงานหรือวัสดุส้ินเปลืองต่างๆเพ่ือใช้ใน 5.พัสดุจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง,ส่ังของ
ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนตลอดจนการจัดท าเอกสาร ตามใบเสนอราคา
ต่างๆของโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาหมึกพิมพ์ 6.พัสดุจัดท าหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
คอมฯและวัสดุส้ินเปลืองให้เพียงพอต่อการใช้งาน 7.พัสดุลงบัญชีคุมวัสดุ
วัตถุประสงค์ : 8.ส่งเอกสารเบิกจ่ายกับฝ่ายการเงิน
1.เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการ และพัฒนา
การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมฯและวัสดุส้ินเปลือง
ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายใน รวม
64 หน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : ทุกหน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา   ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   200

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
162. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3 3.2 6 2 2 4 1. ประชุมช้ีแจงการวิเคราะห์ผลการประเมินท่ีผ่านมา 34,000        งานพัสดุ
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจความต้องการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์
        เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตาม 3. ด าเนินการขอใบเสนอราคาเพ่ือจัดท าบันทึก
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอซ้ือ-ขอจ้าง พร้อมตัดงบประมาณฝ่านแผนงาน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 4. จัดท ารายงานขอซ้ือ-ขอจ้างตาม พรบ.การ-
บริหารภาครัฐ รวมถึงกฎกระทรวงต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ จัดซ้ือจัดจ้าง/ส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ตามใบเสนอราคา
เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตามกระบวนการ 5. จัดท าหลักฐานการตรวจรับวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ : พร้อมลงบัญชีคุมวัสดุและออกรหัสคุมครุภัณฑ์
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ในระบบงานพัสดุ
มาตรฐานสากลท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 6.ส่งเอกสารเบิกจ่ายกับฝ่ายการเงิน
ให้ครอบคลุมการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : งานพัสดุมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการปฏิบัติ
ร้อยละ 90
  เชิงคุณภาพ : งานพัสดุมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และเกิดประสิทธิภาพ
สถานท่ี ห้องพัสดุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา   ม.ค. - มี.ค. , เม.ย.-มิ.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
163. งานตรวจสอบภายใน 3 3.2 6 2 2 5 1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน -             งานตรวจสอบ
        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการฯ ร่วมกันศึกษาสภาพการณ์ ภายใน
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 การตรวจสอบภายใน     ด้านปัจจัยภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน / Check list
ท่ีก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล 4. ประชุมคณะกรรมการฯ ท าความเข้าใจ วิธี 
ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม การก ากับ     การตรวจสอบ  และออกหนังสือนัดหมาย
ดูแลอย่างเป็นระบบ งานตรวจสอบภายในเล็งเห็น 5. ประชุมช้ีแจงหัวหน้าหน่วยงานย่อย หรือ
ความส าคัญจึงได้มีการจัดระบบควบคุมการตรวจสอบ    ผู้รับตรวจ  เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์  และ
ภายในและติดตามการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน    วิธีการตรวจสอบ
ย่อยอย่างเป็นระบบ 6. การก ากับ ติดตามการด าเนินงานและ  
วัตถุประสงค์ :    แก้ไขปรับปรุงงาน 
1. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานย่อยได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 7. การประเมินผลและรายงาน
และมีการก ากับติดตาม ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
เป้าหมาย :
  เชิงปริมาณ  : หน่วยงานภายใน 62 หน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นระบบ
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   202

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
164. งานติดตามและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 3 3.2 6 2 2 5 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 31,400        งานระบบ
หลักการและเหตุผล 1.1 ประชุมฝ่ายบริหารก าหนดนโยบายโรงเรียน ยุทธศาสตร์
       ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 1.2 ประมาณการงบประมาณของโรงเรียน
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 1.3 จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
 การบริหารการจัดการศึกษา  หมวด 6 มาตรฐานและ       ประกอบการท าแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพ 1.4 ประชุมช้ีแจงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ       ประจ าปีงบประมาณ
เพ่ือให้มีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายตาม 1.5 หัวหน้างาน/กลุ่มสาระ/ฝ่าย  ประชุม
ท่ีก าหนดและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแต่ละ       คณะท างาน ก าหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
หน่วยงานภายในโรงเรียน       ร่วมกันเขียนแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 1.6 ระบบยุทธศาสตร์หลอมแผนจัดพิมพ์โรเนียว
วัตถุประสงค์ :       และจัดท ารูปเล่ม
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ 1.7 ส่งแผนปฏิบัติการ/โครงการ/ปฏิทิน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการขับเคล่ือน       ปฏิบัติงานและรายการวัสดุ – ครุภัณฑ์ให้
สถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา       หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพร้อม ข้ึนเว็บไซด์
ของสถานศึกษา        โรงเรียน
เป้าหมาย 1.8  สรุป  ประเมินผล
  เชิงปริมาณ :  แผนปฎิบัติการประจ าปี 1 ชุด
  เชิงคุณภาพ : มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
สถานท่ี ห้องแผนงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ก.ค. - ก.ย. 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
กิจกรรม 2  การติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 2. การติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ : 2.1 จัดท าเอกสารการติดตามการปฏิบัติงานตาม
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม และ       โครงการประจ าปีงบ 2566
   ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา 2.2 หัวหน้างานย่อยรายงานการปฏิบัติงาน
   คุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 2.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
เป้าหมาย 2.4 เสนอแนวการแก้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการ
  เชิงปริมาณ :  หน่วยงานภายใน 64 หน่วยงาน       ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  เชิงคุณภาพ : มีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างเป็น 2.5 รายงานผลสรุปการติดตามการปฏิบัติงาน
ระบบ
สถานท่ี ห้องแผนงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ก.พ.66/ส.ค.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
165. โครงการพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายงบประมาณ 3 3.2 6 2 2 4 1.1 วางแผน (P) 180,000       งานระบบ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   - ประชุมปรึกษาปัญหาการเบิก –จ่าย ยุทธศาสตร์
หลักการและเหตุผล งบประมาณปีท่ีผ่านมา และร่วมวางแผนแนว
       โรงเรียนมีงานและโครงการจ านวนมากท่ีได้ต้ังไว้ ปฏิบัติส าหรับปี 2566
แผนปฏิบัติการ  ข้ันตอนในการด าเนินการใช้งบประมาณ   - วิเคราะห์ระบบร่วมกับผู้พัฒนาโปรแกรม
ระหว่างแผนงาน งานพัสดุ การเงินและบัญชียังเป็นระบบ 1.2 ปฏิบัติตามแผน  (D)
ท่ีใช้คนท างานเป็นหลัก ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายท่ีแต่ละ - ด าเนินการพัฒนา /ทดสอบโปรแกรม
หน่วยงานจัดท าไว้มีความคลาดเคล่ือนรวมท้ังผู้บริหารหรือ - จัดเตรียมเอกสาร คู่มือท่ีเก่ียวข้อง
ผู้เก่ียวข้องท่ีต้องการทราบยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 1.3 ตรวจสอบ  (C)
ไม่สามารถทราบได้ในทันทีทันใด ซ่ึงท าให้ไม่สะดวกต่อ   -  ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน
การด าเนินงานด้านงบประมาณของโรงเรียน   -  ประเมินผลโครงการ
วัตถุประสงค์ : 1.4 ปรับปรุงแก้ไข  (A)
1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเบิก-จ่าย    - ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร / โปรแกรม / ข้ันตอน
งบประมาณและสนับสนุนการบริหารจัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :  โปรแกรมเบิก-จ่ายงบประมาณ
  เชิงคุณภาพ : มีฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีเป็นปัจจุบันถูกต้องและเช่ือถือได้
สถานท่ี ห้องแผนงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ม.ค.-มี.ค.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
166. งานพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนสตรีภูเก็ต 3 3.2 6 2 6 4 1. ประชุมคณะท างานระบบสารสนเทศและ 10,000        งานระบบ
หลักการและเหตุผล เพ่ือก าหนดขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศ สารสนเทศ
      มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต วิเคราะห์ระบบ
ให้โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 2. ด าเนินการตามระบบ 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยข้อมูล สารสนเทศ  3. เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ    
มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนจึง 4. ติดต้ังโปรแกรมท่ีด าเนินการพัฒนา  Import
จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล  และ Update ข้อมูล สารสนเทศ 
สารสนเทศ มาช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางาน 5. จัดท า เผยแพร่การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ต่อไป ให้กับผู้เก่ียวข้อง
วัตถุประสงค์ 6. ตรวจสอบการท างานของระบบ  และปรับปรุงแก้ไข    
1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศพ้ืนฐานไว้ 7.ประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีจัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 8. ประเมินผล / สรุปผลการด าเนินงาน
ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งานและสารสนเทศ 9. น าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเน่ือง
2. เพ่ือให้สถานศึกษาน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
  เชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้เก่ียวข้อง
ได้ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สถานท่ี    โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา     ต.ค.2565 - เม.ย.2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
167. งานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 3.2 6 2 2 5 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 12,400        งานประกัน
หลักการและเหตุผล 2. บันทึกเสนอขออนุญาติด าเนินการ คุณภาพ
      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 3. ประชุมก าหนดแนวทาง ภายใน
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 4. ด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบ
การศึกษา พ.ศ.2553 โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ 5. ตรวจสอบการด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวงฯและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา 6. สรุปรายงานผล
งานประกันคุณภาพเล็งเห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ 7. ก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขและปรับปรุง
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงได้จัดท างานประกันคุณภาพ
ภายในข้ึนอันจะน ามาสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ี
เข้มแข็งของสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมายและจัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน
ก าหนดผู้รับผิดชอบ จนน าไปสู่การประกาศมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ผู้บริหาร และหัวหน้างาน  จ านวน 70 คน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในครบถ้วน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.65 - ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
168. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3 3.2 6 2 2 5 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 35,985        งานประกัน
ภายในสถานศึกษา    1.1 ประชุมวางแผน ก าหนดสถานท่ีใน คุณภาพ
หลักการและเหตุผล 2. ข้ันด าเนินการ (Do) ภายใน
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    2.1 ท าหนังสือถึงโรงเรียนท่ีขอศึกษาดูงาน
 พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) กล่าว ไว้ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษา    2.2 จัดซ้ือ-จัดจ้างตามระเบียบ
ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้    2.3 ศึกษาดูงาน
มีการพัฒนาอย่าง ต่อเน่ืองมาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี 3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรม    3.1 ประเมินโครงการ
ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act)
ท้ังในด้านความคิด การท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    4.1 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนสามารถน า
แบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.2 เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : บุคลากรงานประกันคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต
จ านวน 10 คน
  เชิงคุณภาพ : บุคลากรงานประกันคุณภาพทราบถึงแนวทาง
การจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
169. งานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 3.2 6 2 2 5 1. วางแผน -             งานนิเทศ
หลักการและเหตุผล 2. จัดเตรียมแบบฟอร์มการประเมินผล ก ากับและ
        การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลเป็นกระบวนการ 3. ช้ีแจงการประเมินผลงาน / ประเมินผล
ส่วนหน่ึงในวิธีการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน   โครงการ แก่หัวหน้างาน   /กลุ่ม
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามคุณภาพท่ีก าหนดไว้จึงต้อง 4. ส่งแบบฟอร์มการประเมินผลงาน / โครงการ
มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ     ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
วัตถุประสงค์ : 5. รวบรวมการประเมินผลงาน / โครงการ ของ
1. เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติของหน่วยงาน     หน่วยงานต่างๆ
ภายในให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 6. จัดพิมพ์และเข้ารูปเล่ม
เป้าหมาย 7. ส่งรูปเล่มการประเมินผลไปยัง 4 กลุ่ม และ
  เชิงปริมาณ  : หน่วยงานภายในท้ัง 64 หน่วยงาน     เผยแพร่ในเว็ปไซต์โรงเรียน
  เชิงคุณภาพ :  หน่วยงานทุกหน่วยงานได้รับ
การก ากับ ติดตามและประเมินผล
สถานท่ี  ห้องแผนงาน
ระยะเวลา  เม.ย.66/ต.ค.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
170. งานระบบน าองค์กร 3 3.2 6 2  1 - 7  1 - 5 1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน -             ระบบ
หลักการและเหตุผล 2. จัดท าโครงสร้างองค์กร น าองค์กร
       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และ 3. จัดบุคลากรท่ีเหมาะสมตามความสามารถ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 มาตราท่ี 9 การจัดระบบ     รับผิดชอบงานตามโครงสร้างองค์กร
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษา 4. ประชุมบุคลากร  ช้ีแจง มอบหมายหน้าท่ี
ก าหนด นโยบาย มาตราการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ     ท่ีจะปฏิบัติ เพ่ือความเข้าใจ
การศึกษา ระบบน าองค์กรเล็งเห็นความส าคัญของระบบโครงสร้าง 5. ประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์  
และกระบวนการจัดการศึกษาจึงได้จัดท างานระบบน าองค์กร 6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงาน
ข้ึนอันจะน าไปสู่การบริหารการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาเป็นไป
   อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากร  238 คน นักเรียน 2,830 คน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีกระบวนการบริหารการจัดการศึกษา
                    อย่างเป็นระบบ
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.65 - ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
172. งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 3 3.2 6 2 2 4 1. ประชุมตามแผนและก าหนดหน้าท่ี 10,000        งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล ความรับผิดชอบ  หรือทบทวนงานในหน้าท่ี กลุ่มบริหาร
   เพ่ือให้การบริการแก่ส่วนงานต่าง ๆ ให้ด าเนินการ 2. จัดส านักงานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ท่ัวไป
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 3. จัดซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
วัตถุประสงค์ : ต้องใช้ในงานส านักงานและดูแลปรับปรุง
1. เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานเป็นไปอย่าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดี
มีระบบและมีประสิทธิภาพ 4. ด าเนินงานตามแผน
เป้าหมาย 5.ติดตามและประเมินผลงาน
  เชิงปริมาณ  : หน่วยงานภายในกลุ่มบริหารท่ัวไป
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบุคลากรในกลุ่มงาน
บริหารท่ัวไปได้รับ-ส่งหนังสืออย่างรวดเร็วถูกต้อง
2. สามารถให้บริการแก่บุคคลภายในและ
บุคคลภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี ห้องบริการ
ระยะเวลา 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
173. โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 3 3.3 6 2 2 4 1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 260,000 งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล 2.ออกแบบห้องส านักงาน กลุ่มบริหาร
    ปัจจุบันห้องส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไปไม่ได้มีการปรุงห้อง 3.ด าเนินการตามจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ท่ัวไป
ให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับการให้บริการการจัดสภาพแวดล้อม และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง
ในการท างานเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้การท างานเป็นไป 4.ด าเนินการปรับปรุงห้อง
ด้วยความมีประสิทธิภาพผู้ให้และผู้รับบริการท างานร่วมกัน 5.ติดตามการด าเนินการจัดท าโครงการตามแผน 
อย่างมีความสุข จากสภาพปัญหาดังกล่าวกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 6.ด าเนินการตรวจรับ
จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 7.รายงานผลการปรับปรุงห้อง
เพ่ือให้ห้องส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไปได้มีความเป็นระเบียบ
เป็นสัดส่วนต่อการให้บริการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้ห้องส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไปได้ เป็นระเบียบ
เป็นสัดส่วนมีความสะดวกต่อการให้บริการ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ห้องส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 1 ห้อง
  เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมของห้องและมีการบริการท่ีเป็นระบบ
รวดเร็ว เอ้ือต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
สถานท่ี : ห้องส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป อาคาร 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ต.ค.2565 - 31 พ.ค. 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
174. งานอาคารสถานท่ี 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 530,636       งานอาคาร
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานท่ี สถานท่ี
            การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 3. จัดอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน เป็นการสร้าง     และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
บรรยากาศกับผู้เรียน คณะครู บุคคลภายใน 4. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซม
และบุคคลภายนอก ซ่อมแซมอุปกรณ์ช่างต่างๆ     และบ ารุงอาคาร
ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย พัฒนา 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
สภาพแวดล้อมท่ัวท้ังบริเวณโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้อาคารสถานท่ีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2. เพ่ือดูแลสถานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มีส่ิง
อ านวยความสะดวก ท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : คณะครู นักเรียน บุคลากรประชาชน
  เชิงคุณภาพ : 1. อาคารสถานท่ีมีความปลอดภัย
          2. สถานท่ีท้ังโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
175. โครงการจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 433,350       งานอาคาร
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานท่ี สถานท่ี

          เพ่ือให้บริการแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน 3. จัดจ้างบริษัทรับเหมาตามระเบียบพัสดุ

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มอบหมายงานและบริเวณท่ีรับผิดชอบ

จัดกิจกรรม ท้ังหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 5 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน

งานภายนอกได้มาใช้บริการในโรงเรียน 6 สรุปผลและรายงานผลโครงการ
วัตถุประสงค์ :
1. สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด
สวยงาม และปลอดภัย
2. เพ่ือจัดหาผู้รับจ้างท าความสะอาด ดูแลพ้ืนท่ีภายใน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : พนักงานท าความสะอาดจ านวน 4 คน
  เชิงคุณภาพ : สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน
สวยงาม มีความปลอดภัย 
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
176. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสักทอง ทาสี 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1,200,000    งานอาคาร
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 2. ส ารวจอาคารสถานท่ี สถานท่ี
หลักการและเหตุผล 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานท่ีต้องการปรับปรุง
             สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นส่ิง  ให้มีสภาพพร้อมใช้ และมีบรรยากาศในการจัด
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนการสอน
ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ งานอาคารสถานท่ีจึงมความ 4. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ - จัดจ้างในเร่ืองการ
จ าเป็นต้องซ่อมแซม พัมนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน ซ่อมแซมและปรับปรุงตามระยะเวลาท่ีก าหนด
เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของ 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
โรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
1.สถานศึกษาอาคารเรียนอาคารประกอบและภูมิทัศน์มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความสะอาด สวยงามร่มร่ืน 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : อาคารสักทอง ห้องเรียน 12 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการ 11 ห้อง
  เชิงคุณภาพ : อาคารเรียนมีความปลอดภัย
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 - พฤษภาคม 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
177. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 325,000       งานอาคาร
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2. ส ารวจอาคารสถานท่ี สถานท่ี
หลักการและเหตุผล 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานท่ีต้องการปรับปรุง
             เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ให้มีสภาพพร้อมใช้ และมีบรรยากาศในการจัด
ห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม การเรียนการสอน
เสริมสร้างบรรยากาศกับผู้เรียน เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภาย 4. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ - จัดจ้างในเร่ืองการ
ในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมและปรับปรุงตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ให้มีความเหมาะสม ความปลอดภัย มีระบบสาธาฯ 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
ท่ีดีและสมบูรณ์ ตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1.สถานศึกษาอาคารเรียนอาคารประกอบและภูมิทัศน์มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความสะอาด สวยงามร่มร่ืน 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
2. สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการดูแล
พร้อมใช้งานเสมอ
เป้าหมาย
 เชิงปริมาณ : ห้องชงโค 1และ จัดภูมิทัศน์สวนหย่อม
ในโรงเรียน
 เชิงปริมาณ :สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน
 สวยงาม มีความปลอดภัย 
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา มกราคม 2566 - ตุลาคม 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
178. โครงการปรับปรุงห้องน  า 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 490,400       งานอาคาร
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอาคารสถานท่ี สถานท่ี
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 3. จัดรูปแบบ ด าเนินการงานท่ีต้องการปรับปรุง
ได้ก าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือ ให้มีสภาพพร้อมใช้ และมีบรรยากาศในการจัด
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพราะ การเรียนการสอน
มีผลกระทบต่อการพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 4. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ด้วยห้องน้ าในโรงเรียนมี 5. ติดตามประเมินผล รายงานผล
สภาพทรุดโทรม เก่าและช ารุด จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
โดยเร่งด่วน ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ส่งเสริม
สุขอนามัยท่ีดีในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือให้สถานศึกษา นักเรียนและบุคลากร มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ มีความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิตในประจ าวัน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ห้องน้ าจ านวน 23 ห้อง
  เชิงคุณภาพ : ห้องน้ าเพียงพอ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา มีนาคม - พฤษภาคม 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
179. โครงการจัดซื อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี นักเรียน 3 3.3 3 2 5 3 1. ประชุมวางแผน เงินอ่ืน ๆ งานอาคาร
หลักการและเหตุผล 2 .ส ารวจโต๊ะ เก้าอ้ี 240,000       สถานท่ี
          โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 3. จัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ
พิเศษมีการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 4. ด าเนินการจัดซ้ือ
และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความจ าเป็นต้องมีวัสดุ 5 ประเมินผล
ครุภัณฑ์ ท่ีเพียงพอ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีใหม่ 6. สรุปและรายงาน
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแก่นักเรียนได้เพียงพอ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สะอาด เป็นระเบียบ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :   ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จ านวน 150 ชุด        
  เชิงคุณภาพ :  ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้  
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 – เมษายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
180. โครงการปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 3.3 3 2 5 3 1. ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องและวางแผนการด าเนินงาน เงินอ่ืน ๆ งานอาคาร
ภาษาต่างประเทศ 2. ประสานงานและด าเนินการปรับปรุงห้องพักครู 425,038       สถานท่ี
หลักการและเหตุผล 3. จัดซ้ือ –จัดจ้างตามระเบียบด าเนินงานตาม กลุ่มสาระ
       ปัจจุบันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่มีห้อง โครงการ ภาษาต่าง
พักครูท่ีเป็น สัดส่วนเหมาะสมในการท างานและการให้บริการ 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ประเทศ
นักเรียน ท้ังน้ีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม 5. ประเมินผลโครงการ 
เป็นปัจจัยหน่ึง ท่ีช่วยส่งเสริมให้การท างานเป็นไปด้วย 6. สรุปผลและรายงานผลโครงการ
ความมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันการจัดให้มีห้องพักครูท่ีเพียงพอ
และซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักครูเดิมให้อยู่ในสภาพท่ีดีข้ึน
สามารถส่งเสริมการท างานและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ให้เกิดแก่ผู้เรียนมากย่ิงข้ึน 
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงห้องพักครูให้มีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมในการท างาน 
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :   ปรับปรุงห้องพักครูภาษาฝร่ังเศส 1 ห้อง /    
ห้องพักครูภาษาเกาหลี 1 ห้องห้องพักครูภาษาอังกฤษและ
ห้องพักครูภาษาจีน     
  เชิงคุณภาพ :  ห้องพักครูมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมใน
การท างาน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
181. โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3 3.3 6 2 2 4 กิจกรรม เงินอ่ืน ๆ งานอาคาร
หลักการและเหตุผล    1.ส ารวจห้องประชุม 406,000       สถานท่ี
       โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน    2.จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงห้องประชุมภายในโรงเรียนจัดได้ว่าเป็น    3.ซ่อมแซม ปรับปรุง
อีกส่วนท่ีมีความส าคัญ เป็นแหล่งระดมความคิดในการวางแผน    4.ประเมินผลและสรุปผล
วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติของกิจกรรมต่าง ๆห้องประชุม
จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน เพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการอ านวยความสะดวกให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้บริการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมห้องประชุมของโรงเรียนให้เป็น
ห้องประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :   ปรับปรุงห้องห้องประชุม 1 ห้อง    
  เชิงคุณภาพ : ห้องประชุมของโรงเรียนท่ีมีอุปกรณ์และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พ.ย 2565 – เม.ย 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   220

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
182. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 113 ปี ศักด์ิศรี 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผน เงินอ่ืน ๆ งานอาคาร
สตรีภูเก็ต 2.ประสานผู้ออกแบบ 30,000,000 สถานท่ี
หลักการและเหตุผล 3.ส ารวจพ้ืนท่ีการก่อสร้าง
     โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 4.ประชุมวิพากษ์แปลน

ขนาดใหญ่พิเศษ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก 5. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 6. ด าเนินการตามโครงการ
มีการปรับปรุงและขยายห้องเรียนโครงการนานาชาติท าให้ 7. ตรวจสอบให้ผลปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ 
ห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงจัดท าโครงการข้ึนเพ่ือเป็นการแก้ปัญหา 8. สรุปผลรายงาน
การขาดแคลนห้องเรียน ในการจัดการเรียนรู้การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :   โรงเรียนมีอาคารเรียน จ านวน 1 หลัง
  เชิงคุณภาพ :  มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ส าหรับท า
ท ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
183. งานส่ิงแวดล้อม 3 3.3 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน #REF! งาน
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินงาน ส่ิงแวดล้อม
      โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อมภายใน 3. ติดตามประเมินผล 
โรงเรียน  ท่ีเป็นส่วนหน่ึงให้นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี และส่งผล 4. สรุปและรายงานผล
ให้สุขภาพใจท่ีดี ทางโรงเรียนจึงต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อม 4. รายงานผลการด าเนินงาน
ให้มีความสวยงาม สดใส มองแล้วมีบรรยากาศท่ีสวยงามร่มร่ืน
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงด าเนินงานส่ิงแวดล้อม
เพ่ือร่วมพัฒนา  ปรับปรุงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
และเป็นแหล่งเรียนรู้
วัตถุประสงค์ :
    เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม ร่มร่ืน เสริมสร้าง
ความรู้สึกเชิงบวกแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน  ร้อยละ 87
มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
184. โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนน าส่ิงแวดล้อม 1 1.2 3 1 7 2 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 30,000        งาน
หลักการและเหตุผล 2. จัดซ้ือวัสดุและด าเนินงาน ส่ิงแวดล้อม
      โรงเรียนเล็งเห็นความนักเรียนในการส่งเสริมความเป็นผู้น า 3. ติดตามประเมินผล 
และรักส่ิงแวดล้อม เพ่ือพัฒนาตนเองและเป็นแกนน าของ 4. สรุปและรายงานผล
ห้องเรียนทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสร้างผู้น าของห้องเรียน 4. รายงานผลการด าเนินงาน
ในการอนุรักษ์ รักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนตนเองและโรงเรียน
เพ่ือเป็นแกนน าท่ีดีของนักเรียนจึงด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน
แกนน าเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักษา อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมท้ัง
ของตนเองและโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
     เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าแก่นักเรียน และสร้างนิสัยรัก หวงแหน
ส่ิงแวดล้อมของตนเองและโรงเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน ครู แกนน า จ านวน 50 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนและครูมีความเป็นผู้น าในการถ่ายทอด
ความรู้ และจิตอาสาการร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ต.ค.65 - ม.ค.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
185. งานสาธารณูปโภค 3 3.3 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 463,464       งานสาธารณู
หลักการและเหตุผล 2. ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟ้าแอร์ ประปา โทรศัพท์ ปโภค
    การจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 3. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซม และ
เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิง รวมถึงระบบการดูแลบ ารุงรักษา  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลาและอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ :
   1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคภายใน
และมีระบบการดูแลบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 2,830 คน ครูและบุคลากร
260 คน ใช้งานสาธารณูปโภคได้ 100%
  เชิงคุณภาพ : ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
186. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โรงเรียน 3 3.3 5 2 5 5 1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 645,000       งานสาธารณู
สตรีภูเก็ต 2. ส ารวจอุปกรณ์แอร์ และป้ัมน้ า ปโภค
หลักการและเหตุผล 3. ด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
    การจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 4. ด าเนินการการซ่อมแซม และ
เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิง รวมถึงระบบการดูแลบ ารุงรักษา  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องต่าง ๆ และ
ระบบป้ัมน้ าภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตลอด
เวลา จึงจัดท าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาระบบสาธาร
ณูปโภคได้ตรงจุดและมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ :
   1. เพ่ือปรับปรุงและดูแลระบบสาธารณูปโภค
ในโรงเรียนมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย   
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : เคร่ืองปรับอากาศ 11 เคร่ือง
ระบบป๊ัมน้ า 1 ระบบ
  เชิงคุณภาพ : ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 - มกราคม 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
187. งานจราจร 3 3.3 3 3 1 5    1. ประชุม วางแผน จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 10,000        งานรักษา
หลักการและเหตุผล    2. ให้บริการคณะครู บุคลากร และนักเรียน ความปลอดภัย

       การจราจรมีความจ าเป็นในชีวิต ซ่ึงทางงานจราจร    3. จัดท าบันทึกการใช้รถยนต์ และจราจร
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว และได้จัดระบบ    4. สรุปงบประมาณและด าเนินการแก้ไข
แผนการจราจร อัตราก าลังสนับสนุน เพ่ือแก้ไขปัญหา
และอ านวยความสะดวกการจราจรภายในโรงเรียน
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้
วัตถุประสงค์ :
   1. เพ่ือจัดระบบและวางแผนการจราจรภายใน
โรงเรียนให้มีระเบียบ สะดวก และปลอดภัย
   2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : บุคลากร จ านวน 240 คน , นักเรียน
จ านวน 2,830 คน
  เชิงคุณภาพ : การจราจรภายในโรงเรียนมีระเบียบ
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
188. โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายใน 3 3.2 5 2 5 3 1. ประชุมวางแผน ก าหนดหน้าท่ีในการ 738,000       งานรักษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2. ประชุมช้ีแจงและมอบหมายงาน ด าเนินการ ความ
หลักการและเหตุผล จัดจ้างยาม ปลอดภัย
       ด้วยโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีครู 3. ก ากับดูแลและติดตามด าเนินโครงการ และวินัย
บุคลากร นักเรียน จ านวนมาก ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุข้ึนจะส่งผลอันตราย 4. สรุปและปรับปรุงแก้ไขสภาพและพัฒนา จราจร
ต่อทรัพย์สินราชการ จึงจ าเป็นด าเนินการจ้างพนักงานรักษา โครงการ 
ความปลอดภัย ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจ าโรงเรียน
สตรีภูเก็ต
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 คน
  เชิงคุณภาพ : เกิดความปลอดภัยคณะครูนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
189. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน 3 3.3 3 3 1 5    1. ประชุม วางแผน จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 10,000        งานรักษา
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา    2. ให้บริการคณะครู บุคลากร และนักเรียน ความ
หลักการและเหตุผล    3. จัดท าบันทึกการใช้รถยนต์ ปลอดภัย
     “อัคคีภัย” นับเป็นสาธารณภัยประเภทหน่ึงซ่ึง    4. สรุปงบประมาณและด าเนินการแก้ไข และวินัย
เกิดข้ึนเป็นประจ า เม่ือเกิดข้ึนแล้วมักจะสร้างความ จราจร
เสียหายแก่ทรัพย์สินหรืออันตรายต่อชีวิต โรงเรียน  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
   1.เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับแผนการดับเพลิง 
มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  และการช่วยเหลือ 
   2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีท่ีก าหนด
ในแผนและสามารถอพยพหนีไฟเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : บุคลากร จ านวน 15 คน , นักเรียน
จ านวน 75 คน
  เชิงคุณภาพ : ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
190. งานประชาสัมพันธ์ 4 4.1 6 2 7 5 1. ประชุมก าหนดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 94,000 งานประชา
หลักการและเหตุผล และระยะเวลาในการด าเนินงาน สัมพันธ์
      งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีต้องสร้างความสัมพันธ์ 2. การปฏิบัติงานประจ าวัน
สร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องชัดเจนรวมไปถึง 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ความน่าสนใจของข้อมูลช่าวสารท่ีส่ือสารออกไปก่อให้เกิด 4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ความเข้าใจท่ีตรงกันและเพ่ือเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ
ในสังคมและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน
2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆขององค์กร
3. เพ่ือเป็นส่ือประโยชน์ระหว่างองค์กร ผู้ปกครองและนักเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  : ร้อยละ 95 ของนักเรียน  ผู้ปกครอง
ครูและบุคลากรโรงเรียน และองค์กรต่างๆ
เชิงคุณภาพ : เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องเกิดประโยชน์
สูงสุดในการประชาสัมพันธ์ และผลักดันให้เป็นท่ียอมรับ
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน
สถานท่ี :  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
191. โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 3 3.3 6 2 7 5 1. ประชุมก าหนดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เงินอ่ืน ๆ งาน ปชส.
หลักการและเหตุผล และระยะเวลาในการด าเนินงาน 300,000       
     การสร้างความประทับใจกับผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็น 2. การปฏิบัติงานประจ าวัน
ปัจจัยส าคัญหน่ึงท่ีเป็นปัจจัยเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันห้องประชาสัมพันธ์มีสภาพใช้งานท่ีนานไม่เอ้ือต่อ 4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีมาติดต่อ จึงจ าเป็น
ต้องจัดท าโครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ข้ึน เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้ห้องประชาสัมพันธ์มีความสวยงาม เป็นระเบียบ
ได้สัดส่วน มีความสะดวกในการให้บริการแก่นักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  : ห้องประชาสัมพันธ์พร้อมใช้งาน จ านวน 1 ห้อง
เชิงคุณภาพ : ห้องประชาสัมพันธ์สวยงาม เป็นระเบียบ
ได้สัดส่วน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
สถานท่ี :  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
192. งานบริการอนามัยและปฐมพยาบาล 1 1.2 3 1 10 3 1.ประชุมครู วางแผนการด าเนินงาน 87,900        งานอนามัย
หลักการและเหตุผล 2.ให้บริการอนามัย และปฐมพยาบาล โรงเรียน
       การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
ในโรงเรียนให้มีสุขภาพดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และโรงพยาบาล
เป็นส่ิงส าคัญอย่างย่ิงท่ีต้อง ส่งเสริม ดังน้ันเพ่ือให้นักเรียนได้รับ 4.ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาด้านสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย 5.สรุป รายงานผล
มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง จึงได้จัดให้มีงานบริการอนามัยและปฐมพยาบาลข้ึน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี
2. เพ่ือเลือกสรรยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ให้บริการอย่างเพียงพอ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : นักเรียน 2,834 คน บุคลากร 200 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีสุขภาวะทางร่ายกายท่ีดี
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   231

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
193. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 3 3.3 3 1 10 3    1 ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 300,000       งานอนามัย
หลักการและเหตุผล    2 เสนอโครงการขออนุมัติ โรงเรียน
     ด้วยห้องพยาบาลเป็นท่ีท่ีมีความพร้อมในการปฐมพยาบาล    3 วางแผนการด าเนินงาน
เบ้ืองต้นเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปัจจุบัน    4 จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ห้องพยาบาลมีเตียงรองรับ 10 เตียงและอุปกรณ์ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน    5 ตรวจรับงานปรับปรุงห้องพยาบาล
มีสภาพเก่า ช ารุด งานอนามัยโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ    6 สรุปผลการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงห้องพยาบาลเพ่ือให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลท่ีทันสมัย
เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากร เม่ือเจ็บ
ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุก่อนไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลท่ีทันสมัย
2.เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ท าฉากก้ัน  ทาสีฝ้าเพดาน แผงก้ันแยกชาย
 /หญิงเคาน์เตอร์ติดต่อเจ้าหน้าท่ี ตู้ยา ระบบไฟฟ้า ท่ีมีคุณภาพ 
สะอาด  ปลอดภัย จ านวน 1 ห้อง
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครู และบุคลากรมีห้องพยาบาล
ท่ีมีความพร้อมในการดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น มีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภัย 
สถานท่ี ห้องพยาบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา เม.ย.65 - พ.ค.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
194. งานยานพาหนะ 3 3.2 3 2 5 5    - ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 640,000       งานยาน
หลักการและเหตุผล ก าหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ พาหนะ
        การด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจ าเป็นต้อง    - จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ตารางเวลาปฏิบัติงาน 
มีรถยนต์ให้บริการ ครู นักเรียน และบุคลากรของ แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้งาน
โรงเรียน เพ่ือปฏิบัติงานราชการท้ังในจังหวัดและ    - ให้บริการงานยานพาหนะ
ต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    - ประชุมสรุปงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์ :    - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
   1. เพ่ือดูแลยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โรงเรียน ( ต.ค. 65 - เม.ย. 66 / พ.ค. - ก.ย. 66 )
อย่างมีระบบ มีความปลอดภัย
   2. เพ่ือให้บริการครู บุคลากร นักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :  รถยนต์ จ านวน  6  คัน
  เชิงคุณภาพ  :  รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน
สถานท่ี  :  ห้องส านักงานบริการ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  :  ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
195. โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประเภท 3 3.2 3 2 5 5 1. จัดท าและอนุมัติโครงการ 1,500,000    งานยาน
รถตู้โดยสาร  12  ท่ีน่ัง 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พาหนะ
หลักการและเหตุผล 3. ประชุมช้ีแจงแผนการด าเนินงาน
        การด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจ าเป็นต้อง 4. จัดซ้ือรถตู้โดยสาร  12  ท่ีน่ัง 
มีรถยนต์ให้บริการ ครู นักเรียน และบุคลากรของ จ านวน 1 คัน
โรงเรียน เพ่ือปฏิบัติงานราชการท้ังในจังหวัดและ 5. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
ต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือจัดหารถยนต์ (รถตู้โดยสาร  12  ท่ีน่ัง) 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนช่วยในการสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ รวดเร็ว
 และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : รถตู้โดยสาร  12  ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีรถตู้โดยสาร  12  ท่ีน่ัง
ท่ีใช้ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  :  ก.พ. - เม.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
196.  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท 1 จัดท าและอนุมัติโครงการ เงินอ่ืน ๆ งานยาน
รถบรรทุก(ดีเซล) 2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 650,000       พาหนะ
หลักการและเหตุผล 3 ประชุมช้ีแจงแผนการด าเนินงาน
        การด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจ าเป็นต้อง 4 จัดซ้ือรถกระบะ(ดีเซล) จ านวน 1 คัน
มีรถยนต์ให้บริการ ครู นักเรียน และบุคลากรของ 5 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
โรงเรียน เพ่ือปฏิบัติงานราชการท้ังในจังหวัดและ 6 สรุปผลและรายงานผลโครงการ
ต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือจัดหารถยนต์ (รถกระบะบรรทุกเคร่ืองยนต์ดีเซล) 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนช่วยในการสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ รวดเร็ว
 และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : รถยนต์กระบะ(ดีเซล) จ านวน 1 คัน
  เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีรถกระบะ(ดีเซล)
ท่ีใช้ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  :  พ.ค. - ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
197. งานโสตทัศนูปกรณ์ 3 3.3 3 2 5 4 1.วางแผนการด าเนินงานโสตทัศนูปกรณ์ 220,000       งานโสตทัศน
หลักการและเหตุผล 2.ด าเนินการจัดช้ือจัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ ศึกษา
     การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ต้องน าเอาเทคโนโลยี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ท่ีมีความทันสมัยและรองรับ 3.ติดตามและประเมินผล การจัดช้ือจัดจ้าง
การเรียนการสอน การประชุมออนไลน์ งานโสตทัศนศึกษา วัสดุ-ครุภัณฑ์
จึงเล็งเห็นความส าคัญในเร่ืองน้ีจึงจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.สรุปและประเมินผล
ส าหรับยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2.เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้พร้อมใช้งานเสมอ
  เชิงปริมาณ  :ระบบมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พร้อมใช้งาน ร้อยละ 100
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีประสิทธิภาพ
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

Annual Action Plan 2023 of Satree Phuket School



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   236

หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
198. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 3 3.3 3 2 5 4 1.วางแผนการด าเนินโครงการ 20,000        งานโสตทัศน
หลักการและเหตุผล 2.ด าเนินการจัดจ้างในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ศึกษา
        ระบบเสียงตามสายในปัจจุบัน มีสภาพท่ีใช้งานมานาน ตามระเบียบการจัดหาพัสดุ
ระบบเสียงท่ีประกาศได้ยินไม่ชัดเจน ซ่ึงท าให้ 3.ติดตามและประเมินผล 
นักเรียน ครูและบุคลากรไม่สามารถรับทราบข้อมูล 4.สรุปและประเมินผล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจนและถูกต้อง
จึงต้องมีโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย เพ่ือได้มีระบบเสียงท่ีมีประสิทธิภาพต่อการ
ได้ยิน ผลต่อผู้รับข่าวสาร ต่าง ๆ  และข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือแก้ปัญหาระบบเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ :ระบบเสียงตามสาย พร้อมใช้งาน ร้อยละ 100
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจนและถูกต้อง
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  พ.ย.2565 – ม.ค.2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
199. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟเวที หอประชุม 3 3.3 3 2 5 4 1.วางแผนการด าเนินโครงการ เงินอ่ืน ๆ งานโสตทัศน
มะฮอกกานี 2.ด าเนินการจัดจ้างในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 200,000       ศึกษา
หลักการและเหตุผล ตามระเบียบการจัดหาพัสดุ
       ระบบไฟเวที หอประชุมมะฮอกกานีปัจจุบัน 3.ติดตามและประเมินผล 
มีสภาพท่ีใช้งานมานาน และการใช้งานบนเวทีมีแสง 4.สรุปและประเมินผล
ส่องสว่าง ไม่เพียงพอส าหรับการแสดงบนเวที  
ซ่ึงท าให้นักเรียน ครูและบุคลากร รวมถึงหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมาใช้บริการ ไม่สามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือแก้ปัญหาระบบไฟส่องสว่างบนเวทีมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ระบบไฟส่องสว่างบนเวทีพร้อมใช้งาน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :ระบบไฟเวที มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานดีย่ิงข้ึน
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  พ.ย.2565 – ม.ค.2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
200. โครงการติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ แอล อี ดี (LED) 3 3.3 3 2 5 4 1.ส ารวจสถานท่ีติดต้ัง LED เงินอ่ืน ๆ งานโสตทัศน
หลักการและเหตุผล 2.ก าหนดสเปค LED 1,000,000    ศึกษา
      ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ 3.จัดช้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 4.ด าเนินการติดต้ัง
กิจกรรม โครงการ ข่าวสารต่าง ๆ ให้ชุมชนได้รับรู้ทัน 5.ประเมินผลและสรุป
ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ งานโสตทัศนศึกษาเล็งเห็นความ
ส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารท่ี
รวดเร็วและทันสมัยข้ึน
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้
เป้าหมาย
    เชิงปริมาณ  ป้ายประชาสัมพันธ์แอล อี ดี (LED)  2 ชุด
    เชิงคุณภาพ    โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัย
น าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ว
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  ม.ค.2566 – มิ.ย.2566

สนองนโยบาย
ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
201. งานชุมชนสัมพันธ์ 4 1 6 2 7 5 1. ประชุมวางแผนและก าหนดหน้าท่ี 4,000 งานชุมชน
หลักการและเหตุผล ความรับผิดชอบ สัมพันธ์
        โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้เล็งเห็นความส าคัญในการ 2. ปฏิบัติงานตามท่ีได้วางแผนไว้
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน
องค์กรชุมชน องค์กรท้องถ่ิน เพราะโรงเรียนถือเป็น 4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ส่วนหน่ึงของชุมชน  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดการ
ในด้านการศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครู และบุคลากร
มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน
  เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถ่ิน
มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อโรงเรียน
สถานท่ี  : โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา : ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
202. งานสหกรณ์โรงเรียน 3 3.2 6 2 2 4 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - งานสหกรณ์
หลักการและเหตุผล 2. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและผู้จัดการฯ โรงเรียน
     สหกรณ์มีหน้าท่ีในการจัดหาอาหาร เคร่ืองด่ืม และ 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าท่ี
อุปกรณ์การเรียนมาจ าหน่าย เพ่ือให้นักเรียนและ  เพ่ือมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
บุคลากรได้อุปโภคบริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพ 4. วางแผนการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ
ราคาเหมาะสม มีความสะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ตามวาระท่ีจ าเป็น หรือเร่งด่วน
วัตถุประสงค์ : 5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ให้
1. เพ่ือพัฒนาระบบท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน แผนปฏิบัติงานและมติของคณะกรรมการ
2. เพ่ือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 6. ตรวจสอบการเงินและบัญชี
เป้าหมาย 7. สรุปผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนและบุคลากร จ านวน 3,022 คน 8. จัดสรรผลก าไร ขาดทุน ตามมติคณะกรรมการ
  เชิงคุณภาพ : มีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน
สถานท่ี อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
203. งานบริการอาหารกลางวัน 3 3.2 5 1 10 5 1.จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าอาหาร 2,633,400    งาน
หลักการและเหตุผล 2.ด าเนินการประกอบอาหาร โภชนาการ
      การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนให้เด็กนักเรียน 3.ประเมินงาน
เป็นส่ิงส าคัญมากเพราะเด็กในวัยน้ีเป็นวัยท่ีก าลัง 4.รายงาน
เจริญเติบโตในทุกๆด้าน คือท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์และสังคม ดังน้ันทางโรงเรียนจึงได้จัดท า
อาหารกลางวันเพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนและครูรวมท้ังบุคลากรของโรงเรียน
ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 478 คน
คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต
  เชิงคุณภาพ : นักเรียน คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
ในโรงเรียนท้ังหมดได้บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ สะอาด
ตามหลักอนามัย
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
204. งานสวัสดิการครูและลูกจ้าง 3 3.2 3 2 2 4 1. ประชุมวางแผน -             งานสวัสดิการ
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ ครูและลูกจ้าง
      บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาองค์กรใน 3. ปฏิบัติตามแผน
ทุกๆด้าน การบริหารงานขององค์กรจึงจ าเป็นต้องจัด 4. ประเมินผล
ให้มีสวัสดิการข้ึน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้รับ
ความสะดวกสบายในการท างาน มีความม่ันคงใน
อาชีพ มีหลักประกันท่ีแน่นอน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ
ให้บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจท่ีดี เพ่ือจะได้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี น าไปสู่การร่วมกันพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือช่วยเหลือครูและบุคลากรท่ีมีความจ าเป็นให้ได้
รับความสะดวกสบายในการท างานและมีความม่ันคง
2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรจ านวน  260  คน
  เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรพัฒนางานในหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80
สถานท่ี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
205. งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3 3.2 6 2 2 1 1. ประชุมวางแผนและก าหนดหน้าท่ีความ 14,000        งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล รับผิดชอบและทบทวนงานในหน้าท่ี กลุ่มบริหาร
          บริหารงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆท้ังในและ 2. จัดส านักงานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน กิจการนักเรียน

และหน่วยงานนอกโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบ 3. จัดซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ร้อยและสะดวกในการปฎิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ต้องใช้ในงานส านักงานและดูแลปรับปรุง วัสดุ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดี
วัตถุประสงค์ : 4. ด าเนินงานตามแผน
1. เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานเป็นไปอย่างมี 5. ติดตามและประเมินผล
ระบบและมีประสิทธิภาพ 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : 11 งานย่อย กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน
  เชิงคุณภาพ : 1. ครูและบุคลากรในฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน ได้รับส่งหนังสืออย่างรวดเร็วถูกต้อง
2. สามารถให้บริการแก่บุคคลภายในและบุคคล
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานท่ี ห้องบริหารกิจการนักเรียน
ระยะเวลา 1 ต.ค 2565 - 30 ก.ย 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
206. โครงการเตรียมพร้อมชงโคช่อใหม่สู่ร้ัว ส.ภ.ก. 1 1.2 3 1 9 2 1. ประชุมวางแผน 48,800        งานส านักงาน
หลักการและเหตุผล 2. แต่งต้ังคณะท างาน กลุ่มบริหาร
        เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการ 3. ด าเนินกิจกรรม กิจการนักเรียน

เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 4. สรุปผลตามโครงการ/กิจกรรม
มีประสิทธิภาพ รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน 5. รายงานผลการด าเนินงาน
กับเพ่ือน สถานท่ี ระเบียบข้อปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความหลากหลาย
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4
ปีการศึกษา 2566
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4
 ปีการศึกษา 2566 สามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและความหลากหลายได้
สถานท่ี   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา มี.ค 2566 -  พ.ค 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
207. โครงการพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัย 1 1.2 3 1 7 1 1.เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 25,450        งานส่งเสริม
หลักการและเหตุผล 2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัย
       กรณีท่ีมีนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย 3.เชิญวิทยากร /สรุปจ านวน นักเรียน
กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน จึงได้ด าเนินการ 4.ด าเนินงานจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 5. สรุปผลการด าเนินงาน / ติดตาม
และกิจกรรมห่วงใยใส่ใจระเบียบวินัยนักเรียนด้วยความคาดหวัง 6. รายงานผลการด าเนินงาน / 
ท่ีจะให้ นักเรียนรู้จักตนเองและพัฒนาตนให้มีคุณธรรม รับฟังข้อเสนอแนะ
 จริยธรรมท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านระเบียบวินัยตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมตามเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนก าหนด 
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา เดือน ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
208. โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน 1 1.2 3 1 7 2 1.ประชุมช้ีแจง/วางแผนการด าเนินงาน 7,620          งานส่งเสริม
หลักการและเหตุผล 2.เตรียมการประสานงาน ระเบียบวินัย
              จัดอบรมสารวัตรนักเรียนเพ่ือให้คอยสอดส่องดูแล 3.ด าเนินการอบรม นักเรียน
พฤติกรรมของเพ่ือนนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ เพ่ือให้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเต็มตามศักยภาพ 6. รายงานผลการด าเนินการ
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือให้สารวัตรนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
2.เพ่ือให้สารวัตรนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าท่ีและวิธีการท างาน
อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : สารวัตรนักเรียนจ านวน 80 คน
  เชิงคุณภาพ : สารวัตรนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าท่ีและวิธีการ
ท างานอย่างถูกต้อง
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
209. งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 4 4.1 3 2 7 1 1. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ -             งานสมาคม
หลักการและเหตุผล 2. ด าเนินการประชุมระหว่างสมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
      โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของผู้ปกครองในการเข้ามา และครูฯ และครูฯ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 3. ติดตามและประเมินผล
     ทางโรงเรียนจึงต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 4. รายงานผลการด าเนินงาน
ผู้ปกครองกับครู เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
และครูในการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี ความ
ประพฤติ และสวัสดิภาพของนักเรียน ให้เจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน 
     จึงด าเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพ่ือร่วมพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียน โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :

   เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ครู บุคลากร และโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
จ านวน 8 คร้ัง
  เชิงคุณภาพ : ด าเนินการจัดประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครู  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
210. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 1.2 3 1 7,10 1 1.ประชุมคณะครู ช้ีแจง วางแผนการปฏิบัติงาน 153,026       งานระบบ
หลักการและเหตุผล 2.กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ดูแลช่วยเหลือ
         โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือ ใหม่ม.1,ม.4 นักเรียน
นักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เพ่ือให้นักเรียน 3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือเลือกเครือข่าย
มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สังคมและสติปัญญา ผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์ : 4. กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 5.กิจกรรมประชุมครูท่ีปรึกษา
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ 6.ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน
   จิตสังคม  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 7.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
เป้าหมาย 8.รายงานผลการด าเนินงาน
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร้อยละ 100
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดี
มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามท่ีสถาน
ศึกษาก าหนด
สถานท่ี   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา พ.ค. 66 - ส.ค. 66

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
211. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 1 1.2 3 1 7 2  1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 56,780        งานพัฒนา
หลักการและเหตุผล     1.1 ประชุมในกลุ่มงานกิจการนักเรียน คุณธรรม 
         ตามนโยบายของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในเร่ืองของคุณธรรม     1.2 วางแผนเขียนโครงการ จริยธรรม
จริยธรรมท่ีดีตามวิถีพุทธและโรงเรียนคุ้มครองสิทธิเด็กมีนโยบาย  2. ข้ันด าเนินการ (Do) นักเรียน
ในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพ ให้มีพัฒนาการท่ีมีความสมบูรณ์     2.1 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและความรู้โดยการปลูกฝังคุณธรรม ของโครงการ
จริยธรรม งานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเล็งเห็นว่าการท่ี   3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)

นักเรียนมีศักยภาพของโลกต้องมีการพัฒนาควบคู่กับหลัก      3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด า
คุณธรรมเพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจท่ีดีงาม เนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ
มีความสุขในการท าหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป   4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

วัตถุประสงค์ :      4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม โครงการ/พัฒนางานในคร้ังต่อไป
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 (2830 คน)
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะ
อังพึงประสงค์ท่ีดี
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต/วัดเก็ตโฮ่/วัดควน
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
212. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขฯ 1 1.2 1 1 7 , 9 , 10 1, 2 1.ข้ันประชุมวางแผนด าเนินงาน 30,000        ครูแกนน า
หลักการและเหตุผล 2.ข้ันจัดท าปฏิทินด าเนินการ ป้องกัน
         ในสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม 3.ข้ันด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ยาเสพติดฯ
เยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน ปัญหา 2.1 กิจกรรมประกวดแข่งขันประกวด
ยาเสพติด อบายมุข ต่างๆ โดยเฉพาะใน จัดบอร์ดห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ม.1 - ม.6
จังหวัดภูเก็ตซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียว น้ันได้รับ จ านวน 75 ห้องเรียนกิจกรรมต้ังคณะกรรมการ
อารยธรรมตะวันตก มีสถานบันเทิงต่างๆ ท่ีส่ง ห้องเรียน 4 ฝ่าย 16 คน
ผลกระทบต่อเยาวชนอาจหลงผิดประพฤติตนไม่ 2.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าป้องกันและ
เหมาะสม อยากลอง อยากรู้ ในเร่ืองยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ 
จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น จ านวน 75 คน
ผู้น าท่ีดีของสังคม ลด ละ เลิก อบายมุข ยาเสพติด 2.3 กิจกรรมปลูกจิตส านึกและป้องกันและแก้ไข
วัตถุประสงค์ : ปัญหาโรคเอดส์
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.4 กิจกรรม Re Xray (2คร้ัง)
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 4.ข้ันรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมาย 5.ข้ันประเมินความพึงพอใจ
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 2787  คน
  เชิงคุณภาพ : มีความรู้ เข้าใจ พิษภัย ยาเสพติด
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และนอกสถานศึกษา
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
213. โครงการ TO BE NUMBER ONE 1 1.2 3 1 10 2 1.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 32,000        งาน TO BE 
หลักการและเหตุผล      -  ประชุมวางแผนด าเนินงาน NUMBER
         โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง  1.2 ข้ันด าเนินการ (Do) ONE
ยาเสพติด คาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด     -  จัดท าปฏิทินด าเนินการ
กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมี     - ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้
คุณธรรมจริยธรรม สามารถด ารงตนในสังคมแห่งการ  1.3 ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)
เปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข    -  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :  1.4 ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีอยู่   -  ประเมินผลนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  :นักเรียนร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรม
ตาม ความถนัด และความสนใจ     
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้แสดงออกตามความ
สามารถอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
สถานท่ี ห้องศูนย์เพ่ือนใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 2566

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
214. งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 1 1.2 3 1 7 2 1.1ประชุมวางแผนปฎิบัติงาน / 34,224        งานระดับ
หลักการและเหตุผล  ขออนุมัติจัดกิจกรรม ช้ันเรียน
                โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดการเรียนการสอน โดยเน้น 1.2 แต่งต้ังคณะท างาน
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1.3 จัดกิจกรรมตามวันเวลาท่ีก าหนด
 และผลิตนักเรียนให้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ม.6 1.4 ประเมินผลกิจกรรม
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 1.5 สรุปผลตามโครงการ
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียน
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
2.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนจ านวน 525  คน
  เชิงคุณภาพ :นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียน
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - เม.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
215. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งงานระดับช้ันเรียน 1 1.2 3 1 7 1 1.1ประชุมวางแผนปฎิบัติงาน / ขออนุมัติ 15,600        งานระดับ
หลักการและเหตุผล จัดกิจกรรม ช้ันเรียน
         การด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 1.2 แต่งต้ังคณะท างาน
นักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น 1.3 จัดกิจกรรมตามวันเวลาท่ีก าหนด
ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหาพฤติกรรม 1.4 ประเมินผลกิจกรรม
ของนักเรียน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอกให้ 1.5 สรุปผลตามโครงการ
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : นักเรียนม.1-ม.6 จ านวน 2,780 คน
  เชิงคุณภาพ  : นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดี มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา ต.ค. 65 - เม.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
216 โครงการฉลองวันเกียรติยศของนักเรียนช้ัน ม.3 1 1.2 3 1 9 2 1.1ประชุมวางแผนปฎิบัติงาน / ขออนุมัติ 52,900        งานระดับ
หลักการและเหตุผล จัดกิจกรรม ช้ันเรียน
            โรงเรียนสตรีภูเก็ต เปิดท าการเรียนการสอนใน 1.2 แต่งต้ังคณะท างาน
ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1.3 จัดกิจกรรมตามวันเวลาท่ีก าหนด
และผลิตนักเรียนให้ส าเร็จการศึกษา พร้อมส่งเสริมและพัฒนา 1.4 ประเมินผลกิจกรรม
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 1.5 สรุปผลตามโครงการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนภาคภูมิใจในตนเอง และ
เกิดความรักและผูกพันท่ีดีต่อสถาบัน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : .นักเรียนช้ัน ม. 3 จ านวน 447 คน
  เชิงคุณภาพ : นักเรียนรักและผูกพันในสถาบัน
ของตนเอง
สถานท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ระยะเวลา 1.กิจกรรมมอบเกียรติบัตร (มีนาคม2566)
2.กิจกรรม ชุมสายวัยใสใส่ใจเธอ (พ.ย.65 - มี.ค. 66)

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
217. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 4 4.1 6 2 7 1 1.มีการประชุมวางแผนงานร่วมกันระหว่าง 6,000          งานเครือข่าย
หลักการและเหตุผล ผู้ปกครองและสถานศึกษา ผู้ปกครองฯ
         การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู 2.มีการก าหนดหน้าท่ีบทบาทความรับผิดชอบ
และสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาการ ระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองและสถานศึกษา
เรียนการสอนและระเบียบวินัยของโรงเรียน และให้ 3. ด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเร่ืองท่ีเป็น สถานศึกษา
ประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน 4. ติดตามและประเมินผลร่วมกันระหว่าง
วัตถุประสงค์ : ผู้ปกครองและสถานศึกษา
1.เพ่ือให้การด าเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 5.สรุปผลและรายงานผล

โรงเรียนสตรีภูเก็ตภูเก็ต เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ : ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน 8 คร้ัง
  เชิงคุณภาพ :1. มีการด าเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกันกับสถานศึกษาโดยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
สถานท่ี ห้องประชุม ชงโค 1 (114)
ระยะเวลา ต.ค.65 - ก.ย.66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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หน่วยงาน
แผน ข้อท่ี ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ประเด็น นโยบาย ย่อยท่ี

กลยุทธ์ ชาติข้อท่ี การศึกษา พิจารณา ร.ร.ข้อท่ี รับผิดชอบ
218. งานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและประเมินผล 3 3.2 6 2 6 4 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 10,000        งานข้อมูล
หลักการและเหตุผล 2.มอบหมายงานให้กับผู้เก่ียวข้อง สารสนเทศ
        การเก็บข้อมูลสารสนเทศ การเข้าช้ันเรียนของนักเรียนยังใช้ 3.จัดเตรียมเอกสาร นักเรียน
ระบบบันทึกผ่านกระดาษ ข้อมูลท่ีได้มีความไม่ชัดเจนและไม่ครบ 4.ด าเนินการ และประเมิน
จ านวนนักเรียนท้ังหมด การน าข้อมูลการเข้าช้ันเรียนของนักเรียน 5.ประเมินผลการด าเนินงาน ผล
ไปใช้งานเพ่ือแจ้งหรือประเมินผล ไม่เป็นปัจจุบันท าให้เกิดความ 6.สรุปและรายงานผลการปฎิบัติงาน
ล่าช้าไม่ทันท่วงที ดังน้ันงานข้อมูลสารสนเทศและประเมินผลจึงน า
โปรแกรมการเก็บข้อมูลการเข้าช้ันเรียนของนักเรียนมาใช้งาน
เพ่ือใช้ในการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่าง
ทันท่วงที
วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน
2.เพ่ือน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท าให้มีข้อมูลท่ีมีความสะดวก รวดเร็วเป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ  : มีระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลของนักเรียน
ร.ร.สตรีภูเก็ต 2,830 คน ถูกต้อง พร้อมใช้งาน
  เชิงคุณภาพ : เก็บข้อมูลการเข้าช้ันเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
มีประสิทธิ  ภาพข้อมูลเป็นปัจจุบัน
สถานท่ี ร.ร.สตรีภูเก็ต
ระยะเวลา  1 ต.ค. 65 -  30 ก.ย. 66

ตารางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งาน/ โครงการ
สนองนโยบาย

ข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ
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นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

นโยบาย จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. ด้านความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน  ครู 
และบุคลากรทางการศกึษาจากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ และ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
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2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้                
มีพัฒนาการครบทุกด้านโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ แล ะ                   
การประกอบอาชีพในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประทศ 

2.3  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะใน                   

การด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะ                

การดูแลและป้องกังไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
3. ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา                
ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องและบริบท 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและ
กระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้ อ่ืน โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ                  
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามรถในการแข่งขัน 

3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน                
เป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคาร หน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
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3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาข้นพ้ืนฐานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนบริหารจัดการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหา   

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม

ทางการศึกษา 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิต                 

วิถีใหม่ (New Normal) และ ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้ง

ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 

ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
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6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย
รูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกล และถ่ินทุรกันดาร 
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ 

(Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                   

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

1.  นายสรายุทธ    มัลลัม   ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
2.  นางวิภา    ตันมานะตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3.  นายสมชีพ    เทพอักษร  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
4.  นางรจนา    รักแต่งาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5.  ดร.มานพ    ชาชิโย   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
6.  นายอุรุพงศ์    ประทีป ณ ถลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
7.  นายสมพร    ฉั่วสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8.  นางขวัญตา    คชรินทร์  ผู้แทนครู     กรรมการ 
9.  ดร.ศิริภัทรา    คูสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า     กรรมการ 
10.นายสิริโรจน์    วรรณวร  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน    กรรมการ 
11.พระครูโฆษิตวิหารธรรม บุญเสริม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์    กรรมการ 
12.พระครูประคุณสุดกิจ   พลจรัส  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์    กรรมการ 
13.นายดอน      ลิ้มนันทพิสิฐ  ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
14.นางสาวชนกนันท์   โชติกิจสมบูรณ์  ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
15.นายปัญญา    หัตถ ิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 ที่ปรึกษา 
  นายปัญญา  หัตถ ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  นางสาวพีรปภา  เลิศสกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
  นายสันติ  วงศ์ไชยา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน          รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  นางสาวรุ่งนภา  เลื่อมใส  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
          

คณะท างานรวบรวม หลอมแผนปฏิบัติการ จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่  
 

   นางสาวรุ่งนภา  เลื่อมใส  หัวหน้าคณะท างาน 
   นางสาวญาดานันท์   เกตุแก้ว  คณะท างาน 
   นางสาววนิดา  ล าพล  คณะท างาน 
   นางสุจิตรา  ชลธาร  คณะท างาน 
   นางสาวกัญน์ณนัฏตล์ โสะพันธ์  คณะท างาน 
   นางสาวกนกวรรณ พบสถาน คณะท างาน 
   นางสาวสายใจ     ส าโรง              คณะท างาน 
                  **หมายเหตุ** 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนสตรีภูเก็ตในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  ใช้จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2566  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน, รองผู้อ านวยการ, หัวหน้ากลุ่ม, หัวหน้างาน 

และหัวหน้ากลุ่มสาระ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 


