
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564  เล่มนี้  จัดท าขึ้นโดยใช้ กลยุทธ์ / โครงการ/ กิจกรรม ตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2561 – 2564  ของโรงเรียน เป็นกรอบในการจัดท า   ซึ่งเป็นการ

จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  มีการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17    เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่สะท้อนให้เห็นผลงานและความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน   

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

และขอให้บุคลากรของโรงเรียนศรียานุสรณ์ทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

  
 

 

 (นายวัชรลักษณ์  ตากใบ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
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ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการ
ยกร่ า งตามแนวทางที่ คณะรั ฐมนตรีก าหนด เ พ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ี
ต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติ  และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน 
ต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด    

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (1) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒน า
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่



รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลัก          ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ



มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความ
เหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน
ย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาใน
ทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดัน
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง



กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ 

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ 

ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง 
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ 

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่ 

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on  



Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ 
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด  

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ 

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย

เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง

รายได้ 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 



- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

องค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและ

มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรบัสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมา

ใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความ
ซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ 
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 

(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)   
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังน้ี  

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

                         ความคิดเห็น และ แก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  
1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  
2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม  

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้  

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 



       โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนศรียำนุสรณ์ 
     

 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------- 
 

งานโภชนาการ 
และร้านคา้สวสัดิการ 
 

งานหวัหนา้ระดบัและครูท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

สมาคมผู้ปกครองและครู 

กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานส านกังาน 

งานสารบรรณ 

งานบริหารการเงิน                      
และบญัชี 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

งานวินยัและการรักษาวินยั 

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

งานบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์

งานระบบควบคุมภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

งานโครงการธนาคาร
โรงเรียน 

งานวดัผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน 

งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

งานส านกังาน งานส านกังาน งานส านกังาน 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานรักษาความปลอดภยั 

งานป้องกนัสารเสพติดและเอดส์ 

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

งานส่งเสริมวินยันกัเรียน 

งานสารสนเทศ 

งานอนามยัโรงเรียน 
 

งานสมัพนัธ์ชุมชนและ 
บริการสาธารณะ 
 

งานนโยบายและแผนงาน 

งานประชาสมัพนัธ์ 
 

งานโสตทศันศึกษา 
 

งานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

งานสวสัดิการ 

งานพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

งานระบบสาธารณูปโภค 
 

งานเกียรติภูมิ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

ชมรมอดตีครูศรียานุสรณ์ 

งานวางแผนอตัราก าลงัและ 
ก าหนดต าแหน่ง 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังาน 

งานพฒันากระบวนการเรียนรู้  

งานนิเทศการศึกษา 

งานแนะแนว 

งานพฒันาและส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ 

งานพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยี 

งานรับนกัเรียน 

งานส่งเสริมสนบัสนุนประสาน
ความร่วมมือพฒันาวิชาการ 

งานส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน 
 

งานยานพาหนะ 

งานตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 



ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไป 
 
 โรงเรียนศรียานุสรณ์  เลขที่  1 ถนนศรียานุสรณ์ ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   
รหัสไปรษณีย์  22000  โทรศัพท์  039-311225  โทรสาร  039-301691  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
พิเศษ  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   

การจัดแผนชั้นเรียน 

  ปีการศึกษา  2563   10-10-10 / 15-15-15 

  ปีการศึกษา  2564   10-10-10 / 15-15-15 
 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
1.1  นักเรียนปกติ  
1.2  นักเรียนในโครงการห้องเรยีนสองภาษา (English Program : EP) 
1.3  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดล้อม  (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and  Environment : ESMTE) 
1.4  นักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ   

ภาษาอังกฤษ (Mathematics Science English Extreme Program : MSEP) 
2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  2.1  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 
  2.2  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 
  2.3  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา-สังคม 
  2.4  แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ/ศิลปะ 
  2.5  แผนการเรียนศิลป์-คณิต-อังกฤษ 
  2.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม 

  2.7  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  2.8  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-พาณิชยศาสตร์ 

2.9  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 

2.10 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีการเกษตร 
2.11 แผนการเรียนโครงการหอ้งเรียนสองภาษา (Mini English Program : MEP) 
2.12 แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดล้อม  (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : ESMTE) 
 2.13  แผนการเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ   
ภาษาอังกฤษ (Mathematics Science English Extreme Program : MSEP) 
 
3.  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามกลุ่มสาระฯ  



ปฏิบัติงานสอนในกลุม่สาระการ
เรียนรู/้งาน 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
หมายเหต ุชาย หญิง รวม 

บริหาร 3 2 5  
ภาษาไทย 4 10 14  
คณิตศาสตร ์ 7 18 25  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 22 37  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 12 18  
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 3 8  
ศิลปะ 4 4 8  
การงานอาชีพ 1 7 8  
ภาษาต่างประเทศ 2 17 19  
สนับสนุนการสอน - 5 5  
ครูอัตราจ้าง 2 6 8  

รวม 49 106 155  
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มถิุนายน  2563 

4.  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2563                                                                                                

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน  
หมายเหต ุชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 377 377  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 - 372 372  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 365 365  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 93 484 577  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 57 496 553  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 462 522  

รวม 210 2,556 2,766  
           ข้อมูล  ณ  วันที่  18 กรกฎาคม  2563 

 

5.  ประมาณการจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2564 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน  
หมายเหต ุชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 375 375  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 - 377 377  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 372 372  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 60 515 575  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 93 484 577  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 57 496 553  

รวม 210 2,619 2,829  

6.  ประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  2564     
 



ที ่ รำยกำร อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
รำยได้

สถำนศึกษำ 
รวม 

1 ประมาณการรายรับ 64 10,176,600 2,549,720 26,741,394 39,467,714 

2 รายจ่ายตามแผนที่ตั้งไว้ 9,868,134 2,422,136 25,125,831 37,416,101 

3 ส ารองจ่าย 308,466 127,584 1,615,563 2,051,613 

4 ร้อยละของส ารองจ่าย 3.03 5.00 6.04 5.20 
 

   หมายเหตุ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ 
 
 

7.  การใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2564    
 

ที ่ กลุ่มบริหำร อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
รำยได้

สถำนศึกษำ 
รวม ร้อยละ 

1 บริหารวิชาการ     2,662,230        1,886,436     14,449,940  18,998,606  50.78 

2 บริหารงบประมาณ  3,722,875                   -         3,433,500   7,156,375  19.12 

3 บริหารงานบุคคล  3,109,729         535,700       5,389,191   9,034,620  24.15 

4 บริหารทั่วไป      373,300                   -         1,853,200     2,226,500  5.95 

 รวม   9,868,134       2,422,136    25,125,831    37,416,101  100.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 โรงเรียนศรียานุสรณ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างทั่วถึง  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล    
 2. เสริมสร้างการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 
เป้ำประสงค์ (Goal) 
  1. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategies) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1   การส่งเสริม  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเพียงพอ   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 การเสริมสร้างการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 การส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน      
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ค่ำนิยม (Core Value) 
 มีคุณธรรม ล้ าเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนา 
 - มีคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด             
            สามัคคี  มีน้ าใจ 
 - ล้ าเลิศวิชาการ 
  1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
  2. เป็นผู้น าทางวิชาการ 



  3. ก้าวทันเทคโนโลยี 
 - สืบสานความเป็นไทย 
  1. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
  2. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  3. ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ร่วมใจพัฒนา 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  2. มีจิตอาสา 
  3. รักงาน รักโรงเรียน รักท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์ (Identities) 
 รักเรียนรู้  คู่ท าดี 
 

เอกลักษณ์ (Entity) 
 มีความรู้  คู่คุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย    
4. ใฝ่เรียนรู้    
5. อยู่อย่างพอเพียง   
6. มุ่งม่ันในการท างาน    
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ   

  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

2. สื่อสารสองภาษา 

3. ล้ าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4  
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมนิและรำยงำน 

 
 โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานในการส่งเสริม พัฒนา นิเทศ
ติดตามและประเมินผล การด าเนินการมีแนวทางตามที่วางแผนร่วมกัน ดังนี้ 
 
หลักกำร 
 1. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการมุ่งเน้นการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการด าเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 2. การติดตามประเมินผลใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสาร ท าความเข้าใจเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาปรับปรุง 
ไม่ใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรมเวลาหรืองบประมาณท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก ากับติดตามประเมินผลน าข้อมูลที่ได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนหลักอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและประเมินการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์และ
แผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 3. เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณาประกอบการขยายโครงการต่อไป 

แนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 1. การติดตามประเมินผลด าเนินงานตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการวัดผลประเมินผลเชิง
คุณภาพ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความส าเร็จรอบด้านจากกลยุทธ์วัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดส าคัญที่ก าหนด 
 2. ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ของโครงการกิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดด าเนินงานตามแผน 

กำรก ำกับ 
 1. โรงเรียนจัดระบบการก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ในเรื่องขั้นตอน 
วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
 2. โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของโรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่าง
ด าเนินการและสิ้นสุดการด าเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 

กำรตรวจสอบ 
 1. การตรวจสอบหรือประเมินภายในโรงเรียนจะประเมินตนเองเป็นการภายในโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การน าไป



ปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานและ
การประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นผู้ประเมิน 
 2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก โรงเรียนจะได้รับการประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กร
มหาชนที่รัฐบาลก าหนดประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

กำรรำยงำน 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการในภาพรวม ผลผลิต ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
 2. งานติดตามประเมินผลรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยรายงาน
ภาพรวมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งผลส าเร็จ อุปสรรค ปัญหา ด้านปัจจัย กระบวนการ และ
สิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการต่อไป 
 3. โรงเรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำร/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมำณ 2564 

โรงเรียนศรียำนุสรณ ์

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1   การส่งเสริม  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์   
1. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2.  ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
4. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิท์าง 
   การเรียน 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
 

กลุ่มสาระฯ,งานแนะแนว 
กลุ่มบริหารวิชาการ, 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม 
   มาตรฐานการศึกษา 

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียง 
   มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการวัดความรู้ความสามารถในการทดสอบ  
   ระดับชาติขั้นพืน้ฐานและ PISA 
4. กิจกรรมแนะแนว 
5. กิจกรรมนักเรียน  
6. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
7. ศรียาวิชาการ 
8. แข่งขันทักษะวชิาการและวชิาชีพ 

กลุ่มบริหารวิชาการ,กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
งานแนะแนว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, 
เนตรนารี,ยุวกาชาด 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 
   สื่อสารภาษาต่างประเทศได้  
   มากกว่าสองภาษา 

1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
3. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน่ 
4. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเขมร 

กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 
กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 

5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ 
   และสุขภาวะที่ด ี

1. การแข่งขันกีฬาภายใน 
2. ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4. ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนกัเรียน 
5. โรงอาหารดี มีสุขลักษณะ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
งานอนามัยโรงเรียน 
งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 
 

 



โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 

1. พัฒนาความเป็นเลิศดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 
2. กิจกรรมเวทีคนกล้า ศรียาคนเก่ง 

กลุ่มสาระฯศิลปะ,สุขศึกษาฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ 

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ESMTE 
2. ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP 
3. ห้องเรียนพิเศษ MSEP 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

8. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่าง 
   ถูกต้องและเหมาะสม 

1. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
2. ส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
3. วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
งานห้องสมุด 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริม  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1. พัฒนาบุคลากร(ประชุม อบรม สัมมนา 

    และศึกษาดูงาน) 

2. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
3. สร้างขวัญก าลังใจ 

 

4. SIYA PLC สู่การพัฒนาผู้เรียน 
5. พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

6. ประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่ม PLC  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

งานนิเทศการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล,     
งานสวัสดิการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง 

   สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. จัดหาและผลิตสื่อ นวัตกรรม 
2. นิเทศติดตามการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
3. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา 

4. ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการ
จัดเก็บสื่อเทคโนโลยี 
5. บริการ ICT ส าหรับนักเรียน 
 

กลุ่มสาระฯ 

งานนิเทศฯ,กลุ่มสาระฯ 

กลุ่มสาระฯ 

งานพัฒนาและส่งเสริม 

แหล่งเรียนรู้ 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
 

 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง 

   เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
2. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา 

กลุ่มบริหารทั่วไป, 



3. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไป,กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป,กลุ่มสาระฯ 

 

3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
   ภายนอกสถานศึกษา 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 
   นอกสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 การเสริมสร้างการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้ำประสงค์   

1. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2.  ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. น้อมน าการด ารงชีวิตตาม 

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

   พอเพียง 

1. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลัก 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประหยัดพลังงาน 

3. บริหารจัดการขยะสู่ชุมชน 
4. น้องจ๋าพี่มาแล้ว 

5. จิตอาสา 

กลุ่มสาระฯ  
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มสาระฯสังคม 

กลุ่มสาระฯ 

2. อนุรักษ์ธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อม 

1. ศรียาอาสา พัฒนาป่าชายเลน 
2. โรงเรียนสีเขียว 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. ส่งเสริม สืบสาน รักษ์ความ 

   เป็นไทย 
1. ส่งเสริมมารยาทไทย 

2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาไทย  
3. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ส่งเสริมอัจริยภาพด้านนาฎศิลป์ 

กลุ่มสาระฯสังคม 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

งานกิจกรรมนักเรียน, งาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย, 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. ส่งเสริมความภูมิใจใน 

   สถาบันชาติ ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 

1. วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
2. วันส าคัญอ่ืนๆ 

3. ตามรอยบาทตากสินมหาราช 

งานกิจกรรมนักเรียน 

กลุ่มสาระฯสังคม 

งานกิจกรรมนักเรียน 

กลุ่มสาระฯสังคม 



กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

   และคุณลักษณะอันพึง 

   ประสงค์ของผู้เรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2. กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 
 

3. กิจกรรมป้องกันสารเสพติดและเอดส์  
4. เชิดชูเกียรติ นักเรียนดีเด่น 

5. คนดีศรียานุสรณ์ 

งานส่งเสริมคุณธรรม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล, 
กลุ่มสาระฯสังคมฯ 

งานป้องกันสารเสพติดฯ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มสาระฯสังคมฯ 

2. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน 

   โรงเรียน 
1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน 
2. วันเยาวชนแห่งชาต ิ

3. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 การส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
เป้ำประสงค์   

1. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2.  ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ที่ 1     ส่งเสริม  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. สรรหาบุคลากร 1. จัดจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักการ 
2. จัดจ้างครูชาวต่างชาติ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. การเยี่ยมบ้าน 
2. มอบทุนการศึกษา 

3. ประชุมผู้ปกครอง /ผู้ปกครองเครือข่าย 
4. PS SCHOOL 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานแนะแนว 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   สถานศึกษาตาม   
   มาตรฐานสากล 

1. พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. พัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

4. พัฒนาอาคารสถานที่และ 

   สิ่งแวดล้อม 
1. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์  
3. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป 



5. จัดระบบรักษาความ 

   ปลอดภัยและภัยพิบัติ 
1. จัดระบบรักษาความปลอดภัยและภัยพิบัติ 
2. เตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มบริหารทั่วไป,         
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 

   จัดการศึกษา 
1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

กลุ่มบริหารทั่วไป,        
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. สร้างเครือข่ายในการจัด  
   การศึกษา 

1. ท า MOU กับสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษา   

   ทั้งในและต่างประเทศ 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

8. รักษ์สถาบัน  
 

1. วันก่อตั้งโรงเรียน 

 

2. วันน้อมร าลึกสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

   บรมราชินีนาถ 

3. สร้างความผูกพัน 

4. มุทิตาจิต 

5. ปฐมนิเทศ 

6. ปัจฉิมนิเทศ 

งานกิจกรรมนักเรียน, 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

งานกิจกรรมนักเรียน 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 

   โรงเรียน  

 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. เกียรติภูมิโรงเรียน 

3. ศรียาสาร 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานเกียรติภูมิ 
งานเกียรติภูมิ 

 

กลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาระบบสารสนเทศ 

โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 1. พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ 
2. พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล สารสนเทศ 

4. พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี 

งานสารสนเทศ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

งานสารสนเทศ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ควำมเห็นชอบของประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์   ถาวรวิริยะนันท์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนศรียา
นุสรณ ์ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน    ศรียานุสรณ์แล้ว  มีความเห็นดังนี้ 
   เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  เนื่องจาก  
............................................................................................................................. ...................................................... 
........................................................................... ........................................................................................................
. 
 
 
       ลงชื่อ 

         (นายอดิศักดิ์   ถาวรวิริยะนันท์) 
                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
                8  ธันวาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
                                                 

ค ำสั่งโรงเรียนศรียำนุสรณ ์
ที่  150 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนงำนโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖4 
………………………………………………………………………… 

 เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนศรียานุสรณ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานโรงเรียน  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
นางปิยะวดี  ใจคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นายสมหมาย  โอภาษี รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นายธิติ  สวนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรภา  เอ้ือนไธสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางรัตนาวดี  ฉายวิเศษพล ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางกรวิกรานต์  เจริญพวก ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ก าหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก ากับ ติดตามและนิเทศการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จ 

๒. คณะกรรมกำรแผนงำนโรงเรียน ประกอบด้วย 
นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมหมาย  โอภาษี รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางปิยะวดี  ใจคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นายธิติ  สวนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรภา  เอ้ือนไธสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางรัตนาวดี   ฉายวิเศษพล ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางวิชุดา   ช้างแก้วมณี ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นายประสิทธิ์  สุนา ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางกชกร  มิ่มกระโทก คร ูโรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางจรีรัตน์  เจริญสรรพพืช ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางสาวอรัญญา  ผลจิตต์ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางสาวศิวพร  สุขวังไทร ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นายยอดรัก  เชียงใหม่ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางกรวิกรานต์  เจริญพวก ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 



นางอภิญญา  จันขยาย ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวยุวดี  แก้วสอน         ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช    ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

 ๑.  พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
 ๒.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ประกอบด้วย 
นางปิยะวดี  ใจคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ที่ปรึกษา 
นางกรวิกรานต์  เจริญพวก ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   ประธานกรรมการ  
นางสาวยุวดี  แก้วสอน         ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช    ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางสาวศิวพร  สุขวังไทร ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นายวันรบ  บุญน า ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางอภิญญา  จันขยาย ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  รวบรวม จัดพิมพ์ ตรวจทาน จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 

๔. คณะกรรมกำรรำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center : DMC)  ประกอบด้วย 
นางกรวิกรานต์  เจริญพวก ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   ประธานกรรมการ 
นางรัศมี  เนตรสมานนท์ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   รองประธานกรรมการ 
นางสาวยุวดี  แก้วสอน         ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช     ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางสาวศิวพร  สุขวังไทร ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นายวันรบ  บุญน า ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการ 
นางอภิญญา  จันขยาย ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) และรายงานข้อมูลนักเรียน 
วันที่ 18 กรกฎาคม และ ๑๐ พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2563 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อทางราชการ 
      

     สั่ง  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
         (นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 



คณะผู้จัดท ำเอกสำร 

 
ที่ปรึกษำ 
 1.  นายวัชรลักษณ์  ตากใบ   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 2.  นายสมหมาย  โอภาษี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 3.  นางปิยะวดี  ใจคง    รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 4.  นายธิติ  สวนแก้ว    รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 5.  นางสาวสุรภา  เอื้อนไธสง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

  
ผู้จัดท ำ 

1. นางกรวิกรานต์ เจริญพวก  หัวหน้า 
2. นางรัตนาวดี   ฉายวิเศษพล  ผู้ช่วย 
3. นางอภิญญา  จันขยาย   ผู้ช่วย 
4. นางสาวยุวดี  แก้วสอน   ผู้ช่วย 
5. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช   ผู้ช่วย 
6. นางสาวศิวพร  สุขวังไทร    ผู้ช่วย 
7. นายวันรบ  บุญน า     ผู้ช่วย 

 


