
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทของโรงเรียน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนศรียานุสรณ์ ที่ตั้ง เลขที่  1  ถนน ศรียานุสรณ์ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โทร. 039 – 311225 
โทรสาร  039 – 301691  website : www.siya.ac.th  e-mail : Siyanuson2010@gmil.com 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  15  ไร่  1  งาน  30 ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ เทศบาลเมือง เทศบาลจันทนิมิต เทศบาลท่าช้าง เทศบาลพลับพลา และ 
เทศบาลพลับพลานารายณ์ 

 1.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

    โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก โรงเรียนหญิงมณฑลจันทบุรีที่ 1 ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าจันทบุรี เหนือศาลาท่าหลวง ถนนท่าช้าง  ตรงข้ามวัดจันทนาราม แต่เนื่องจากมี
บริเวณคับแคบขาดสนามเด็กเล่น  หม่อมเจ้าสฤษดิเดชชยางกูรสมุหเทศภิบาล  มณฑลจันทบุรีและ 
พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ข้าหลวงธรรมการได้ร่วมกันจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ 37 ไร่  
แต่ได้แบ่งให้โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 10 ไร่เศษ และทางราชการได้ตัดถนนรอบบริเวณโรงเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนศรียานุสรณ์ จึงเหลือพ้ืนที่เพียง 15 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา 

  โรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2462  
ณ บริเวณที่เป็นโรงเรียนศรียานุสรณ์ในปัจจุบัน  อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 12 วา  
2 ศอก ยาว 13 วา 2 ศอก ฐานรากหล่อเสาคอนกรีต เสาใต้พ้ืนชั้นล่างก่ออิฐ มีขนาดห้องกว้างบรรจุ
นักเรียนได้ ห้องละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน ห้องกลางเป็นห้องโถงใหญ่ ใช้เป็นห้องประชุมนักเรียน 
อาคารเรียนหลังนี้สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่  22 กันยายน 2462 ได้รับพระราชทานนาม 
จากสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “ศรียานุสรณ์” เพ่ือถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5   
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2463 
ได้ท าการเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 4 ตุลาคม 2463 ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีห้องเรียนครั้งแรก 7 ห้อง ครู 8 คน นักเรียน 205 คน ครูใหญ่คนแรก คือ คุณครูสุวรรณ  วิภาชน์วิทยาสิทธิ์
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 1.2  การจัดการเรียนการสอน 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดห้องเรียน 10 : 10 : 10  แยกเป็นห้องเรียนปกติ
จ านวน 7 ห้องและห้องเรียนพิเศษจ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
   1. นักเรียนในกลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ

สิ่ งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : ESMTE) 

จ านวน 30 คน  ห้อง ม.1/10 

   2. นักเรียนในกลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ (Math Science English Extreme Program : MSEP)  จ านวน 35 คน  ห้อง ม.1/8 

   3. นักเรียนในกลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)   จ านวน 30 คน  ห้อง ม.1/9 

 4. นักเรียนกลุ่มห้องเรียนปกติ   จ านวน 40 คน  ห้อง ม.1/1 – ม.1/7 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดห้องเรียน 15 : 15 : 15  แยกเป็นห้องเรียนปกติ
จ านวน 12 ห้องและห้องเรียนพิเศษจ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. นักเรียนในกลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ

สิ่ งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : ESMTE)  

จ านวน  30 คน ห้อง ม.4/15  

2. นักเรียนในกลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Math Science English Extreme Program : MSEP) จ านวน  35 คน 

ห้อง ม.4/14 

3. นักเรียนในกลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลัก

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) จ านวน  30 คน ห้อง ม.4/13 

4. นักเรียนกลุ่มห้องเรียนปกติ 

4.1 แผนการเรียน ศิลป์ภาษา –จีน จ านวน 40 คน ห้อง ม.4/1 

4.2 แผนการเรียน ศิลป์ภาษา –ญี่ปุ่น จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/2 

4.3 แผนการเรียน ศิลป์ภาษา –สังคม จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/3 

4.4 แผนการเรียน ศิลป์ –ธุรกิจ จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/4 

4.5 แผนการเรียน ศิลป์ –ศิลปะ/ดนตรีสากล จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/5 

4.6 แผนการเรียน ศิลป์คณิต –อังกฤษ จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/6 

4.7 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/7 

4.8 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/8 , ม.4/9 
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4.9 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์–พาณิชยศาสตร์ จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/10 

4.10 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์–คอมพิวเตอร์ จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/11 

4.11 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์–เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  40 คน ห้อง ม.4/12 
 

 

 

 

 

 

 

 

“สัญลักษณ์” โรงเรียนศรียานุสรณ์ คือ อักษรย่อ ศส ภายในวงกลมอยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
ครอบเลข 5 เหนือพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นรัศมี 17 แฉก ด้านล่างของอักษรย่อในวงกลม ศส 
มีข้อความ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ภายในแพรแถบ 

 

 ความหมาย  :   - ศ.ส. เป็นอักษรย่อ  “ศรียานุสรณ์” 

   - พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบเลข 5 หมายถึงท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5  

- รัศมี 17 แฉก นับจากด้านซ้ายหรือขวาถึงยอดมหาพิชัยมงกุฎได้จ านวน 
  9 แฉก หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา น าไปสู่ความก้าวหน้าเหนือกาลเวลา 

 ปรัชญา     :  ปญฺญา โลกสมึ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก) 
 อัตลักษณ์  : รักเรียนรู้ คู่ท าด ี

 เอกลักษณ์ : สะอาด มารยาทงาม เลิศล้ าวิชาการ 

 ค าขวัญ    : เรียนดี มีจริยธรรม เลิศล้ ากีฬา 

 สี    : สีน้ าเงิน เหลือง 

   สีน้ าเงิน หมายถึง ความสง่างาม ความมั่นคง 

   สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง รุ่งเรือง 
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1.3  ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลา 
1 นางสุวรรณ  วิภาชน์วิทยาสิทธิ์ พ.ศ. 2463 - 2469 
2 นางนันทนา  ศรีโรจน์  พ.ศ. 2469 - 2479 
3 นางเอิบบุญ  สมพงษ ์ พ.ศ. 2479 - 2480 
4 นางสุนทรี  พิจลักษณ์ พ.ศ. 2480 - 2489 
5 นางสุขสนาน  พงษ์พานิช พ.ศ. 2489 - 2515 
6 นางเกษณ ี อุลิศ พ.ศ. 2515 - 2519 
7 นางสาววิเชียร  ชมภู พ.ศ. 2519 - 2524 
8 นางบุญช่วย  บุญญฐี พ.ศ. 2524 - 2528 

9 นางสาวปรีดา  เชื้อตระกูล พ.ศ. 2528 - 2532 
10 นางสาวอารมณ์  ประพันธ์ พ.ศ. 2532 - 2539 
11 นางกัญหา  วรรณทอง พ.ศ. 2539 - 2542 
12 นางสุมนา  ทศานนท์ พ.ศ. 2542 - 2543 
13 นางสุมิตรา  เจริญสุข พ.ศ. 2543 - 2549 
14 นางสาวศิริรัตน์  หอมประเสริฐ พ.ศ. 2549 - 2557 

15 นายมงคล  เฉลิมพงษ ์ พ.ศ. 2557 - 2558 
16 นายประชง  วัฒนชัย พ.ศ. 2558 - 2561 
17 นายพรต  สุภาพงษ ์ พ.ศ. 2561 - 2562 
18 นายส าเริง  ศรสีิทธิชัยสกุล พ.ศ. 2562 - 2563 
19 นายวัชรลักษณ์  ตากใบ พ.ศ. 2563 - 2564 
20 นายสมพงษ์  เปรมปิยศรี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 
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1.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นายอดิศักดิ ์ ถาวรวิริยะนันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

 นายกิตต ิ กันทรวิชัยวัฒน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 นายทรงศักดิ์  มิม่กระโทก   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 พ.ต.อ.สุเทพ  บุญค้ า   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 นายเฉลิมชัย  ชุติปัญญะบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 นายปรีชา  วงษ์ระกา    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 นางจันทร์เพ็ญ   บพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

 นางสาวณิชามล  จันมณี  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

 นายเฉลิมพล  ศักดิ์ค า    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

 นายจอมศักดิ ์ ภูติรัตน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 

 พระราชธรรมเมธี   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 

 พระปลัดนิวัติ  พลธมฺโม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 

 นายอาดุน  ช้างแก้วมณี  ผู้แทนครู   กรรมการ 
 นายวัชรลักษณ์  ตากใบ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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1.5 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 

 

 

 

 

         

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

สมาคมผู้ปกครองและคร ู

ชมรมอดตีครูศรียานุสรณ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

งานส านกังาน 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

งานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

งานส่งเสริมศกัยภาพนักเรียน 
 
งานวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน 

งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
งานนิเทศการศกึษา 

งานแนะแนว 

งานพัฒนาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรู ้

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

งานส่งเสริมสนับสนุนประสาน
ความร่วมมอืพัฒนาวิชาการ 

งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษา 

งานรับนกัเรียน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

งานส านกังาน 

งานนโยบายและแผนงาน 

 

งานบริหารการเงิน                      
และบัญช ี

งานบริหารพัสดแุละสนิทรัพย์ 

งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศกึษา 

งานระบบควบคุมภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

งานโครงการธนาคารโรงเรียน 

งานยานพาหนะ 

งานตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมนิผล 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานกจิกรรมนกัเรียน 

งานวินัยและการรกัษาวนิัย 

งานส านกังาน 

งานวางแผนอตัราก าลังและ 
ก าหนดต าแหน่ง 

งานเสริมสร้างประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

งานสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานรกัษาความปลอดภัย 

งานป้องกันสารเสพติดและเอดส ์

งานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมจริยธรรม 
งานส่งเสริมวนิัยนกัเรียน 

งานหัวหน้าระดับและครทูี่ปรึกษา 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

งานประชาสมัพันธ ์

 

งานสารสนเทศ 

งานส านกังาน 

งานอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
งานสวัสดกิาร 

งานโภชนาการ 
และร้านค้าสวัสดกิาร 
 

งานระบบสาธารณูปโภค 

 
งานสัมพนัธ์ชุมชนและ 
บริการสาธารณะ 
 

งานอนามัยโรงเรียน 

 

งานโสตทัศนศกึษา 
 

งานเกียรติภูม ิ

 

งานสารบรรณ 
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การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้รูปแบบ
การบริหารชื่อ SIYA Model 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
S : strategy : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
มีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกโรงเรียน 

วิ เค ราะห์ สภ าพแวดล้ อมของโร งเรี ยน  (SWOT Analysis) ก าห น ดทิ ศท างขอ งโรงเรี ยน 
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ จัดท าแผนกลยุทธ์ 6 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2) การก าหนดแผนกลยุทธ์ 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะยาวและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 5) การสื่อสารและการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและก ากับดูแล 
และ 6) การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

 I : integration : การบริหารงานแบบบูรณาการ (Integrated Management) 
โดยมีการบริหารแบบมีส่ วนร่วม (Participative Management) ร่วมกันวางแผน (Plan)  

ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) 
จัดทีมน าคิด ทีมก ากับการท างาน และทีมติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน และมีกระบวนการที่ผสานกลมกลืน แผน สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของโรงเรียน มีความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) 

 

S : strategy 

I : integration 

y : youth     

A : achievement 

พ.ร.บ.  ศธ.  สพฐ.  สพม.จบตร  สมศ  WCSS  TQA 
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 Y : youths : เยาวชน : เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Child Centered 
โดยมีการระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความส าคัญต่อเสียงหรือความคิดเห็น  
ของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพและตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ถาวร และผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ต้องการ 
 A : achievement : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

มีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที ่
ให้ได้หรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ท้าทาย
และมีความยั่งยืน 

 

Core Competency : ท างานเป็นทีมด้วยระบบคุณภาพ PDCA 
 

Good Governance : หลักธรรมาภิบาล 

 ด้านหลักนิติธรรม มีการอบรมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ทราบในข้อบังคับ 

ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารงานเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 ด้านหลักคุณธรรม สร้างทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร 

ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ  

 ด้านหลักความโปร่งใส การบริหารงานมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณที่น าไปใช้ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการบริหารงานพร้อมที่จะตรวจสอบได้  

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ท าให้การบริหารงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

 ด้านหลักความรับผิดชอบ ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ให้มีความรับผิดชอบและเอาใส่ต่อการท างานอย่างเต็มที่  

 ด้านหลักความคุ้มค่า ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตส านึกต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์ 

อย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าเกิดประโยชน์ 
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2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
  

2.1  ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ  วันที่ 25  มิถุนายน  2564) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 - 375 375 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 10 - 372 372 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 10 - 371 371 
รวม ม.ต้น 30 - 1,118 1,118 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 15 80 494 574 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 15 90 473 563 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 15 56 496 552 
รวม ม.ปลาย 45 226 1,463 1,689 
รวมท้ังหมด 75 226 2,581 2,807 

        
2.2  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน 2564) ดังนี้ 

2.2.1 ข้อมูลผู้บริหารและข้าราชการครู  

กลุ่มสาระ 

รายการ 

รวม 
ระดับการศึกษา วิทยฐานะ เพศ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ผช. คศ.
1 

คศ.
2 

คศ.
3 

ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ 1 - - - - 1 1 - - 
รองผู้อ านวยการ 4 - - - 1 3 2 2 4 
ภาษาไทย 7 7 - 3 6 5 4 10 14 
คณิตศาสตร์ 9 16 - 4 14 7 7 18 25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 16 1 9 15 12 15 22 37 
สังคมศึกษา ฯ 4 13 - 3 6 8 6 11 17 
สุขศกึษา 3 5 1 4 1 2 6 2 8 
ศิลปะ 3 6 1 - 2 6 5 4 9 
การงานอาชีพ - 6 1 2 - 3 - 6 6 
ภาษาต่างประเทศ 6 14 1 8 5 6 2 18 20 
สนับสนุนการสอน 1 3 - 2 1 1 - 4 4 
รวม 59 86 5 35 51 54 48 97 145 
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2.2.2 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  

รายการ 
เพศ 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ครอัูตราจ้าง 3 1 4  

ครูต่างชาติ 5 7 12  

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 1 2  

ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP - 3 3  

ลูกจ้างประจ า 2 2 4  

ลูกจ้างชั่วคราว     

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 1 10 11  

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 - 3  

- พนักงานขับรถ 2 - 2  

- พนักงานท าความสะอาด 2 13 15  

รวม 19 37 56  
 

2.3 ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  2.3.1 แผนผังของโรงเรียน 
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2.3.2 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
1. อาคารเรียนจ านวน 7 หลัง 

1.1 เป็นอาคาร 3 ชั้น จ านวน 3 หลัง ประกอบด้วย 
อาคาร 1 : จ านวนห้องเรียน 18 ห้อง 
อาคาร 2 : จ านวนห้องเรียน 18 ห้อง 
อาคาร 3 : จ านวนห้องเรียน 18 ห้อง 

1.2 เป็นอาคาร 4 ชั้น จ านวน 3 หลัง ประกอบด้วย 
อาคาร 4 : จ านวนห้องเรียน 24 ห้อง 
อาคาร 6 : จ านวนห้องเรียน 8 ห้อง (อาคารฝึกงาน) 
อาคาร 9 : จ านวนห้องเรียน 20 ห้อง  

2. อาคารประกอบ จ านวน 3 หลัง 

2.1  หอประชุม 
2.2  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา : ส าหรับกีฬาบาสเกตบอล  

วอลเลย์บอล แบดมินตัน ยูโด 
2.3  อาคาร 90 ปี ศรียานุสรณ์ เป็นห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องเรียนวิชา 

แนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัด และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

 2.3.3  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
 1. ห้องสมุด มีขนาด 24 x 16 เมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 45,000 เล่ม และมี
จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จ านวน 768 เล่ม 

 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ โปรแกรม Library 2002  
จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมกันในปีการศึกษาที่รายงาน 

เฉลี่ย 1,200 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ของนักเรียนทั้งหมด  
 2. ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  14  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน   5  ห้อง 
 

ห้อง (ระบุ) resource Center จ านวน   1  ห้อง 
 

ห้องเรียนไร้พรมแดน จ านวน   1   ห้อง 
 

 3. ห้องคอมพิวเตอร์   
ใช้เพื่อการเรียนการสอน          จ านวน   253  เครื่อง 

ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต          จ านวน    50  เครื่อง 

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ            จ านวน  124  เครื่อง 
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เครื่องNotebook ,Tablet ส าหรับการ
บริหารจัดการ  

        จ านวน        53  เครื่อง 

4.   ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน  1  ห้อง 

5.   ศูนย์นิทรรศการด้านอัญมณีและการก าเนิดพลอย  จ านวน      1  ห้อง 

6.   ศูนย์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย   จ านวน        1  ห้อง 

7.   ห้องดุริยางค์     จ านวน        1  ห้อง     
 8.   ห้องดนตรีไทย    จ านวน        1  ห้อง  

 9.   ห้องศิลปะ     จ านวน        1  ห้อง  
 10. ศูนย์ภาษาจีน     จ านวน        1  ห้อง  
 11. ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น    จ านวน        1  ห้อง  

12. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฯ จ านวน        1  ห้อง  
13. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จ านวน   1  ห้อง  
14. ห้อง Research Center   จ านวน        1  ห้อง  
15. ห้องเรียนสีเขียว    จ านวน        1  ห้อง  
16. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    จ านวน        1  ห้อง  
17. ห้องมารยาทไทย             จ านวน        1  ห้อง 
18. ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม  
     (Fabrication Lab)        จ านวน        1  ห้อง  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
1.  วัดจันทนาราม             2.  วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี       
3.  วัดใหม่เมืองจันท์   4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
5.  วัดคมบาง              6.  วัดเขาสุกิม 
7.  วัดกลาง    8.  ห้องสมุดประชาชน       
9.  หาดเจ้าหลาว    10.  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
11.  หาดแหลมเสด็จ             12.  เมืองเพนียต   

13.  ส านักงานโบราณคดีใต้น้ า  14.  พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี               
15.  วังสวนบ้านแก้ว   16.  อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน จันทบุรี  
17.  ค่ายตากสิน    18.  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
19.  วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  20.  ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับฯ 
21.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จันทบุรี 
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3. ข้อมูลสภาพชุมชน 
 3.1  สภาพชุมชนเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากร
ประมาณ 72,823 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 34,840 คน ประชากรหญิง 37,983 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และโรงเรียนสฤษดิเดช 
อาชีพหลักส่วนใหญ่ของชุมชน คือ ค้าขาย สภาพฐานะเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.25 ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.38 ศาสนาอ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ 0.62 ในชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์  ตักบาตรเทโว ท าบุญทิ้งกระจาด แห่เทียนจ าน าพรรษา ประเพณี
ขึ้นเขาพระบาทพลวง มีแหล่งประวัติศาสตร์ เช่น วังสวนบ้านแก้ว ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช 
พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี  
 3.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คืออาชีพค้าขายและรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 34.18 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 19.58 ประกอบอาชีพรับราชการ  
คิดเป็นร้อยละ 12.95 ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.54 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 1.85 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 26.90 รายได้เฉลี่ยครอบครัวปีละ 70,000 – 
300,000 บาท 
 3.3  นักเรียนส่วนใหญ่มีที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอเมืองจันทบุรี คิดเป็น
ร้อยละ 50.09 อ าเภอท่าใหม่ คิดเป็นร้อยละ 9.23 อ าเภอขลุง คิดเป็นร้อยละ 8.16 อ าเภอมะขาม  
คิดเป็นร้อยละ 7.94 อ าเภอแหลมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ 5.02 อ าเภอโป่งน้ าร้อน คิดเป็นร้อยละ 4.63 
อ าเภอนายายอาม คิดเป็นร้อยละ 3.99 อ าเภอเขาคิชฌกูฎ คิดเป็นร้อยละ 3.63 อ าเภอสอยดาว  
คิดเป็นร้อยละ 3.56 อ าเภอแก่งหางแมว คิดเป็นร้อยละ 2.00 และอ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่ใกล้เคียงในจังหวัดตราด 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 1.75 
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4. ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 

2562 2563 การพัฒนาของ
โรงเรียน 

ร้อยละของการ
พัฒนาของโรงเรียน 

ภาษาไทย 71.18 71.40 0.22 0.31 

คณิตศาสตร์ 40.49 38.32 -2.17 -5.36 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34.94 38.23 3.29 9.42 

ภาษาอังกฤษ 48.08 54.36 6.28 13.06 

คะแนนเฉลี่ยรวม 48.67 50.58 1.91 3.92 

ร้อยละการพัฒนาของผลการทดสอบระดับชาติ
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562/2563 

3.92  

 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 
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 4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 

2562 2563 การพัฒนาของ
โรงเรียน 

ร้อยละของการ
พัฒนาของโรงเรียน 

ภาษาไทย 51.32 52.88 1.56 3.04 

คณิตศาสตร ์ 32.89 31.98 -0.91 -2.77 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32.39 37.24 4.85 14.97 

ภาษาอังกฤษ 33.38 33.89 0.51 1.53 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.83 38.31 -1.52 -3.82 

คะแนนเฉลี่ยรวม 37.96 38.86 0.9 2.37 

ร้อยละการพัฒนาของผลการทดสอบระดับชาติ
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562/2563 

2.37  

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 
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4.3 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่

 
รายวิชา 

 
กลุ่มต้น 

 
กลุ่ม
กลาง 

 
กลุ่มสูง 

รวม ร้อยละ
แต่ละ

รายวิชา
ระดับ 
2.5   
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 8 18 51 77 132 225 342 1,432 2,285 93.26 

2 คณิตศาสตร์ 207 274 306 498 567 649 679 1,702 4,882 73.68 

3 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22 133 238 511 762 1,097 1,249 5,293 9,305 90.28 

4 สังคมศึกษาฯ 61 100 139 243 390 756 1,144 4,551 7,384 92.65 

5 สุขศึกษาฯ 6 66 37 87 101 124 255 1,544 2,220 91.17 

6 ศิลปะ 19 7 17 56 52 136 174 1,292 1,753 94.35 

7 การงานอาชีพ 2 6 8 75 142 328 617 3,262 4,440 97.95 

8 ภาษาอังกฤษ 42 122 131 181 305 488 675 3,093 5,037 90.55 

9 ภาษาต่างประเทศ 110 246 129 177 224 333 431 1,626 3,276 86.31 

10 IS 0 4 0 11 15 65 65 641 801 98.13 

รวม 477 976 1,056 1,916 2,690 4,201 5,631 24,436 41,383 89.31 

ร้อยละ 1.15 2.36 2.55 4.63 6.50 10.15 13.61 59.04 100 89.31 

รวมกลุ่ม 4.06 4.63 89.31 100 89.31 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 
ที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาระดับ 2.5 ขึ้นไป 
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4.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่

 
รายวิชา 

 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

 
กลุ่มสูง 

รวม ร้อยละ
แต่ละ

รายวิชา 
ระดับ 
2.5  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 48 25 46 87 199 458 838 2,897 4,598 95.52 

2 คณิตศาสตร์ 165 433 541 803 1,137 1,163 861 1,899 7,002 72.27 

3 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

155 293 334 752 1,479 2,081 2,113 7,913 15,120 89.85 

4 สังคมศึกษาฯ 82 68 98 190 394 803 1,417 4,844 7,896 94.45 
5 สุขศึกษาฯ 13 20 25 51 89 154 260 2,726 3,338 98.17 
6 ศิลปะ 21 48 34 43 65 134 153 2,278 2,776 96.73 
7 การงานอาชีพ 27 17 26 50 82 234 390 5,726 6,552 94.74 
8 ภาษาอังกฤษ 138 122 169 314 570 1,118 1,359 5,048 8,838 91.59 
9 ภาษาต่างประเทศ 50 65 50 88 114 159 240 819 1,585 90.44 
10 IS 10 2 9 23 43 91 183 1,187 1,548 97.16 
รวม 709 1,093 1,332 2,401 4,172 6,395 7,814 35,337 59,253 90.66 

ร้อยละ 1.20 1.84 2.25 4.05 7.04 10.79 13.19 59.64 100 90.66 

รวมกลุ่ม 5.29 4.05 90.66 100 90.66 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563  
ที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาระดับ 2.5 ขึ้นไป 
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4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โรงเรียนศรียานุสรณ์ตั้งอยู่ที่ 1 ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 
จุดเด่น 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 1. ผู้เรียนมีมารยาทงาม มีสัมมาคารวะกับบุคคลทั่วไป มีการทักทายด้วยการไหว้ 
 2. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้งานด้านวิชาการ สถานศึกษามีงานด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีกิจกรรมเสริมความรู้หลากหลาย 

 3. ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานดาราศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
ระดับชาติ โดยมีตัวแทนนักเรียนจ านวน 2 คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้ งในระดับประเทศ 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่
ผลงานในประเทศญี่ปุ่น 2 ปีซ้อน 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL นี้
ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBECQA 
 2. สถานศึกษาได้เป็น“โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”ด้วยผลที่ได้รับ
จากกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนลดค่าใช้จ่ายลงได้ 121,092.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.58  จากเดิมประจ าปี 2559 และวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มอบรางวัล 
“นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ  
ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 
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 3. สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี” ในโครงการพัฒนานักเรียน 
สู่ความเป็นต้นแบบความดีพ้ืนฐานสากล 5 ประการ เพ่ือเสริมสร้างความดีสากล 5 ประการ ได้แก่ 
สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติให้น าไปเผยแพร่เป็น Best Practices  
ของสถานศึกษา จากมูลนิธิครูของแผ่นดิน และจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัล โรงเรียนความดีมาตรฐานสากล 
ปีการศึกษา 2561 

 4. สถานศึ กษาได้ ผ่ านการประเมิ นรั กษามาตรฐานรางวั ลคุ ณภาพฟ้ื นฟู ศี ลธรรมโลก  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับมัธยมศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
 5. สถานศึกษาได้เป็น “โรงเรียนต้นแบบค่านิยม 12 ประการ” และจังหวัดจันทบุรี ได้มอบรางวัล 
“สถานศึกษาต้นแบบค่านิยม 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา 2561  
จากโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับมัธยมศึกษา  
 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Child center การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) และใช้รูปแบบวิธีการสอน Active learning ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผู้ เรียนเรียนรู้  
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทางสถานศึกษาจัดให้และเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง มีการเชื่อมโยง 
บูรณาการสิ่งที่เรียนกับสังคมและชุมชน และน าองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และ
มีนวัตกรรมโครงการอย่างมีความสุข ยิ้มง่าย ไหว้สวย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับรางวัลระดับชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 1. ผู้เรียนยังไม่มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณเพียงพอ 

 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน 

  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ “มีความรู้ คู่คุณธรรม” มีลักษณะเป็นค าศัพท์โดด ๆ ไม่สื่อในการเป็น
ภาพรวมหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูบางส่วนยังไม่มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น 
รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย 

 

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการ“โครงการโรงเรียนสีเขียว” เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถานศึกษาควรด าเนินงานตามโครงการนี้ทุก ๆ ปี อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนากิจกรรม 
ให้ทันสมัย และท้าทายความสามารถของนักเรียนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และทุก ๆ กิจกรรม ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เช่น การปลูกป่าชายเลน การประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้และสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ๆ การประกวดครอบครัว 
ของนักเรียนที่สามารถลดการจ่ายค่าไฟฟ้าลงได้อย่างต่อเนื่อง และการประกวดการคัดแยกขยะของ
ครอบครัวนักเรียนที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เป็นต้น 

 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 1. ผู้เรียนควรได้รับวิธีกระตุ้น และท้าทายให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทุกกลุ่มสาระด้วยการใช้
ค าถามท่ียั่วยุให้ผู้เรียนตอบ ใช้กิจกรรมพัฒนาความคิด แบบงานกลุ่ม หรือการอภิปราย 

 2. ผู้เรียนควรได้รับการสอนเสริมแบบเข้มข้นส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนในวิชาต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาควรตั้งชื่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยควรจะพิจารณาจากจุดเด่นของ
สถานศึกษาที่บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ชุมชน สังคมใกล้เคียงยอมรับ และเขียนให้เป็นลักษณะ
ภาพรวมหรือ ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ไม่ควรเป็นค าศัพท์โดด ๆ เหมือนกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
สถานศึกษามีจุดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ส่ วนใหญ่ เกี่ยวกับเรื่อง เด็กเก่ง เป็นคนดี จึงคิดว่า  
“โรงเรียนแห่งคุณภาพตามมาตรฐานสากล” อาจจะเป็นชื่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้อีกประการหนึ่ง 
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูทุกคนควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงในปัจจุบัน 
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ และธรรมชาติของวิชานั้น ควรมีการวิเคราะห์
หลักสูตรตามตัวชี้วัดชั้นปี  ก าหนดสาระการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ให้สะท้อน 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทีละหน่วยหรือแต่ละสัปดาห์ 
พิจารณาสาระเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงให้เหมาะสมกับเวลา และศักยภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรม 
ที่หลากหลาย โดยพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งควรมีการประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ครอบคลุม 
ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกายจิตใจและสังคม
และน าผลไปพัฒนาผู้ เรียนได้ตรงกับปัญหา ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเวลา การจัดกิจกรรมหรือไม่ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกปัญหาจากการจัดกิจกรรม  
ในบันทึกหลังสอน ใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง  
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ระดับชาติ  
โดยมีตัวแทนนักเรียนจ านวน 2 คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และนานาชาติ 
พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง 2 ปีซ้อน 
สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และประเทศไทย ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโครงงานนี้
อย่างต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป และให้ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสส่งเข้าประกวดตามล าดับขั้นด้วย 
พร้อมน าออกไปเผยแพร่ภายในกลุ่มโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL นี้ 
ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA แต่สถานศึกษา 
ยังไม่ได้แสดงให้เห็นผลการวิจัยอย่างชัดเจน สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบ MODEL นี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
เขียนค านิยามของค าศัพท์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะให้สถานศึกษาอ่ืนง่ายที่จะน าไปปฏิบัติ และ
สถานศึกษา ควรจะน าเอา SIYA MODEL นี้ไปท าการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แล้วแต่กรณี  จะเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว หรือแบบสองกลุ่มเปรียบเทียบก็ได้  



หน้า 

 

22 

 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนศรียานสุรณ์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569  
ปีงบประมาณ 

โดยให้ SIYA MODEL เป็นตัวแปรต้น และผลที่เกิดจาก MODEL เช่น คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู 
คุณภาพการบริหารจัดการ เป็นตัวแปรตาม ซึ่งจะท าให้ SIYA MODEL นี้ เป็นนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการ
ในระดับสูงยิ่งขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูงยิ่งขึ้น และอาจจะได้รับรางวัลคุณภาพระดับองค์กร  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขั้นสูงต่อไปอีกด้วย 

 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูมีนวัตกรรมผลงานโครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย จนครูได้รับรางวัลระดับปีการศึกษา 2559
รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย จากพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
การด าเนินงานครั้งนี้ คณะผู้ประเมินพบว่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้รับการยกย่องระดับประเทศ  
เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ ควรพัฒนาไปเป็นต้นแบบ โดดเด่น ให้ได้รับ 
การยอมรับระดับนานาชาติ โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนแกนน าด้านยิ้มง่าย ไหว้สวย จากรุ่นสู่รุ่น  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างเครือข่าย การด าเนินการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า พัฒนาการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการยิ้มง่าย ไหว้สวย ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่ องและยั่ งยืน เผยแพร่กิจกรรมนี้ 
ลงในสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ทั่วโลกยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป 
 

สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 “ไม่มีประเด็นการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด” แต่ขอเสนอแนะหน่วยงานต้นสังกัด 
ให้ลงมา ก ากับ ติดตาม และพัฒนาสถานศึกษา เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต้นสังกัดท าหน้าที่ของตนเอง 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1.  หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษา 
ให้ค าแนะน ากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงการปฏิบัติ 
เช่น กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ มีความเชื่อถือได้ 
ในการที่สถานศึกษาจะน ามาใช้เพ่ือก าหนดค่าระดับคุณภาพของเป้าหมาย และค่าระดับคุณภาพของ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานการศึกษา แต่ละประเด็นการพิจารณา  
ให้ตรงกับความเป็นจริงและมีความเชื่อได้มากที่สุด 

 2.  หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสถานศึกษาเครือข่ายคุณภาพ 
เพ่ือร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 

 ครูได้ด าเนินการ“โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน”ในการจัดท าโครงงานดาราศาสตร์ 
ในโรงเรียน โดยในเบื้ องต้ นมี การจัดกิ จกรรมค่ ายดาราศาสตร์  ซึ่ งจะท าการเปิ ดรับสมั ครนั กเรียน 
ที่ มี ความสนใจทางด้ านนี้  จะเป็ นการให้ ความรู้ เบื้ องต้ นของดาราศาสตร์  เช่ น การดู ดาวเบื้ องต้ น  
การใช้ อุปกรณ์ ในการสั งเกตปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์  การศึกษาท้ องฟ้ าจริงด้ วยตาเปล่ าและ 
ผ่านอุปกรณ์ดาราศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าค่ายดาราศาสตร์แล้วจะท าการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจจริง 
ที่จะผลิตผลงานดาราศาสตร์ ผ่านการท าโครงงาน และส่งนักเรียนให้ เข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ขั้นสูง 
กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์  ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นบทบาทการท างานจริงของนักดาราศาสตร์ รวมทั้งได้พูดคุย 
เพ่ือขอค าปรึกษาในแนวทางที่จะจัดท าโครงงานดาราศาสตร์ในแต่ละเรื่องออกมาได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จากนั้น
จึงให้นักเรียนด าเนินการจัดท าโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียนผ่านการดูแล และให้ค าปรึกษาจากครูที่ปรึกษา และ
นักวิจัยที่เป็นพ่ีเลี้ยงจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ โครงงานดาราศาสตร์นี้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2558 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด ผลจากการพัฒนาความสามารถจนในปีการศึกษา 2562 ได้รับการคัดเลือก 
เข้าร่วมการน าเสนอผลงาน วิชาการดาราศาสตร์ส าหรับนักเรียนในงาน  “22thJunior Session of Astronomical 
Society of Japan 2020” ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  17–24 มีนาคม  2563 

 

 การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สภาพปัญหา 

 โรงเรียนศรียานุสรณ์เป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัด  
มีการคมนาคมสะดวก และมีระบบอินเทอร์เน็ตบริการได้ทั่วถึง ส่งผลให้วัฒนธรรมต่างชาติและ
ค่านิยมทางวัตถุเข้ามาได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อสถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนสนใจโลกโซเชียลมากข้ึน 
2. นักเรียนลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางด้านต่างๆ  โดยขาดการพิจารณา 

 3. แหล่งบริการเกม สถานบันเทิง เกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรีค่อนข้างมาก 

 4. ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่สามารถให้ค าแนะน าแก่บุตรหลานของตนเองได้ 
 5. สถานประกอบการบางประเภทที่ใช้เทคโนโลยีเปิดให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองเท่านั้น 

 6. จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ท าให้ผู้ปกครองตกงาน 
ขาดรายได้ มีภาวะตึงเครียด การด าเนินชีวิตไม่สามารถอบรมดูแลลูกหลานได้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียน 
มีการแสดงออกทางพฤติกรรมเลียนแบบและไม่เหมาะสมมากขึ้น 

 7. มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
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 จุดเด่น 

 1. โรงเรียนศรียานุสรณ์โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ จัดผ่านออนไลน์หลากหลายช่องทาง 

 2. โรงเรียนมีกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนได้สมัครเข้าเรียนตามความสนใจอย่างหลากหลายผ่าน 
ระบบออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ท าชื่อเสียงให้โรงเรียนและตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

 3. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
 4. มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอ 

 5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 6. มีอาคารที่ทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การท าวิจัยในชั้นเรียน ครูควรน าผลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยู่เสมอ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนฉลาดรู้ ฉลาดเลือก และรู้เท่าทันความเจริญของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 

 4.6 เกียรติคุณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น  ประจ าปี 2563  ปีที่ 1   
โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  19 สิงหาคม พ.ศ.2563 

โรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) และ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

 

ปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  ในสถานศึกษา 
นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราวความส าเร็จ สพม.17  สู่วิถีคุณภาพ” Success Story SESA17 Symposium : S-S-
S-S 2019  โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  วันที ่ 3  กันยายน พ.ศ.2562 
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 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ  ประจ าปี 2562  โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วันที่ 6  ธันวาคม พ.ศ.2562   
 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์ 
ในโรงเรียนประจ าปี 2563 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม NARIT ASTRONOMICAL SOCIETY ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 

ปีการศึกษา 2561 

นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
สูงกว่าระดับประเทศ  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17  วันที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   

นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
สูงกว่าระดับประเทศ  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17  วันที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   
 โรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
OBECQA จากโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานที่ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่ งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality 
Awards : OBECQA) ปี พ.ศ.2559-2560 โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการ
การเรียนการสอนด้านการประกันภัย ระดับภาค จากโครงการยุวชนประกันภัย  โดย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  วันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
 โรงเรียนศรียานุสรณ์  ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ค่านิยม 12 ประการ ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทยอดเยี่ยม  จากโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้าน ให้เด็กและเยาวชน 
มีคุณภาพพร้อมสู่สากลระดับมัธยมศึกษา โดย จังหวัดจันทบุรี  วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
    โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนความดีมาตรฐานสากล  จากโรงเรียนความดีมาตรฐานสากล 
(Goodness International Standard School) โดย จังหวัดจันทบุรี  วันที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2561 
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5. นโยบายด้านการศึกษา 
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลมาวางแผนก าหนดทิศทาง
บริหารจัดการของโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะผู้จัดท าได้ท าการค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 
โดยน ามาเรียบเรียงไว้ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 3. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 4. นโยบายการจัดการศึกษาของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(23 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน) 
 5. มาตรฐานการศึกษา 
 6. แผนพัฒนาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
5.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ได้ด าเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจาก
นี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติ  และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ 
ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ 
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ  
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด    

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ  
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ  
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ ให้ ความส าคัญกับการดึ งเอาพลั งของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งภาคเอกชน ประชาสั งคม ชุมชน ท้องถิ่น  
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญ 
กับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ 
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม 
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น  
มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา  
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 
5.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา 
ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษ 
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย  
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรมจริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได ้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนที่ 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
5.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน

ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 ส่ งเสริมการพัฒนาเนื้ อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 

สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ 

มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

กลยุทธ์ 
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ ประเภทการศึกษา 
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้น

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
2.4 สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  
การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

กลยุทธ์ 
3.1 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ  ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีแพทย์และพยาบาล 
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ 

ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
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3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 

3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา  

ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ  
เด็ กพิ การและด้ อยโอกาสได้ รับโอกาสทางการศึ กษาทั้ งในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรียน  
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได ้

กลยุทธ์ 
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและ 

วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

อย่างกว้างขวาง 
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย

และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5.2 พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล 

ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

5.4 จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส

และเป็นที่ ยอมรับของผู้ รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้ รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร  
รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ 
ในท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์ 
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 

ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความสมานฉันท ์และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี  

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
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6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนา
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 
5.4 นโยบายการจัดการศึกษาของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
      (23 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน)  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม  
ซึ่งมีนโยบาย จ านวน 12 ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ 1  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษที่  21 โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ เหมาะสม 
กับบริบทสังคมไทย 

ข้อที่ 2  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อที่ 3  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อที่ 5  การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ 
วัดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ 
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการปรับปรุง 
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อที่ 6  การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา  
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ 
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อที่ 7  การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)  
สู่การปฏิบัติเป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต
และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อที่ 8  การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

ข้อที่ 9  การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อที่ 10  การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อที่ 11  การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ข้อที่ 12  การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 
5.5 มาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมี จุดหมายร่วมกัน คือ ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ ในเวที โลก และ 
เกิดค่านิยมร่วมกัน ได้แก่ ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเสมอภาคเท่าเทียม  
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี น าโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดมาตรฐาน
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การศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2561 ซึ่ งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
จ านวน 3 มาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
        ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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5.6 แผนพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (พ.ศ. 2563 – 2565)  
      ประกอบด้วย  6 กลยุทธ ์ได้แก่ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

   1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

   1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง  
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ เป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือ 
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น ชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ

ความสนใจมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้ เป็นหลักสูตร 

เชิงสมรรถนะสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างเหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 

   3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย 
ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

   3.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

   3.4 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะด้านการคิดวิ เคราะห์  สั งเคราะห์  มีทั กษะด้านภาษาไทย เพ่ือใช้ ในการเรียนรู้  มีทั กษะ 
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สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถ ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม  
มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

   3.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและ
พัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท
และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

   3.6 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ทุกระดับการจัดการศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน สามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge -Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   3.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด ด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและ
หน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

   4.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ตามบริบทของพ้ืนที ่

   4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 

   4.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5 .1  ส่ งเสริมการให้ สถานศึ กษาจั ดท าระบบสารสนเทศ การเก็ บข้ อมู ลเปรี ยบเที ยบ 

การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูล  
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR Code 

   5.2 ส่งเสริมนวัตนกรรมด้วยกระบวนการ BBL/PLC ในการเรียนรู้ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม  
ในการสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บูรณาการหลักสูตรเรื่อง 
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน มีนวัตกรรมในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ 
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบ 
ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   5.4 ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียน 
ต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   5.5 จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษา แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์เว็บไซต์ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 

กลยุทธ์ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
   6.1 ให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต  มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารและ 
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป  

   6.2 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   6.3 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี 



หน้า 

 

42 

 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนศรียานสุรณ์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569  
ปีงบประมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ เรียน  
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน  ๆที่จ าเป็นเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร 
 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
1. องค์กรคุณภาพ    =  S1 : Smart Area 
2. คุณภาพของสถานศึกษาที่ยั่งยืน  =  S2 : Smart Schools 
3. ครูมืออาชีพ     =  S3 : Smart Teachers 
4. วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต   =  S4 : Smart Students 
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ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา โดยให้หัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้างาน/

ประธานกลุ่มสาระ ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน

ของกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการที่ได้ด าเนินการผ่าน หลังจากนั้นคณะกรรมการงานนโยบายและแผนงาน 

ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้างาน ประธานกลุ่มสาระ ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  

ด้วย SWOT Analysis ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) 

และสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strenghts) หรือจุดอ่อน (Weakneses) โดยท าการวิเคราะห์

เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพล สภาพปัจจุบัน ปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ร่วมกันก าหนดทิศทางของโรงเรียนภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ จัดท าแผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาระยะเวลา 5 ปี ปีงบประมาณ 2565–2569 มีการประเมินก ากับ ติดตามและตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ 

ร่างกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 จัดท าแผนการจัดการศึกษาระยะ 5 ปีงบประมาณ 

 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัต ิ

จัดท าแผนกลยุทธข์องโรงเรียน 

ด าเนินการตามแผนการจัดการศึกษา 

บุคลากรภายในโรงเรียน 
- ผู้บริหาร 
- ครู 
- นักเรียน 

 

บุคลากรภายนอกโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา  
  ขั้นพื้นฐาน 
- ตัวแทนผู้ปกครอง 
- ชุมชน 

SWOT Analysis 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพิจารณา 

 

ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
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การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  จากการพิจารณาด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
ด้านการให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน (S2) ด้านบุคลากร (M1)  ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2)  
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) ด้านการบริหารจัดการ (M4)  พบว่า 
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1 มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม 1 การจัดการขยะภายในโรงเรียนยังไม่ดีพอ 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ  
ความเชี่ยวชาญสูง 

2 สื่อ เทคโนโลยีในห้องเรียนขาดการซ่อมบ ารุง 

3 นักเรียนที่ เข้ าเรียนผ่ านการสอบคัดเลือก 
อย่างมีคุณภาพ 

3 รูปแบบการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงใช้เวลานาน
เกินไป 

4 โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ครบครัน 

4 การบริหารจัดการห้องเรียนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

5 ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ 

5 หลังคากันฝนไม่เพียงพอในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน 

6 หลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมกับความต้องการ
ของนักเรียน 

6 การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ยั งขาดความหลากหลาย ไม่ สอดคล้ องกั บ 
สายการเรียน 

7 โรงเรียนได้รับการรับรองจาก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา  
(องค์ การมหาชน ) (สมศ.) ในระดั บดี เยี่ ยม  
มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  จากการพิจารณาด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)  
ด้านเทคโนโลยี (T) ด้านเศรษฐกิจ (E)  ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)  พบว่า 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1 ท าเลที่ตั้งโรงเรียนเหมาะสม การคมนาคมสะดวก 1 ค่านิยมของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ไม่เลือกเรียน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
2 เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง 2 การเปลี่ ยนแปลงนโยบายทางการศึ กษาส่ งผล 

ต่อการบริหารจัดการศึกษา เช่น นโยบายจาก สพฐ. 
ด้านวินัยที่ไม่ชัดเจนส่งผลกระทบต่อการปกครอง
นักเรียน เป็นต้น 

3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 การน าเสนอข้อมูลของโรงเรียนผ่านสื่อมวลชน
ขาดการกลั่นกรองข้อมูลที่ถูกต้อง 

4 หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

4 โรงเรียนประถม/โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนที่บริการ 
มีการแนะแนวที่ ไม่สนับสนุนในด้านการเข้ารับ
การศึกษาต่อในโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

5 มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารทุกปี 

6 ผู้ปกครองมีความพร้อมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษา 

  

7 มีความหลากหลายในอาชีพใหม่ๆ ส่งผลดีต่อ
การจัดการศึกษา 

  

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาแล้ว จึงได้อภิปราย วิเคราะห์ 
ปรับลดในประเด็นที่มีความส าคัญน้อยหรือเป็นประเด็นที่ซ้ าซ้อนกันลง จากนั้นก าหนดให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละข้อ 
ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  จัดอันดับคะแนน  และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี TOWS Matrix  ดังนี้ 
 

 
  
  
 



หน้า    46 
 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนศรียานสุรณ์ ปีงบประมาณ 2565 -2569  
ปีงบประมาณ 

การวิเคราะห์สถานการณ ์SWOT Analysis 

              ล าดับ จุดแข็ง (S) s w o t 
ระดับ

คะแนน ล าดับ จุดอ่อน (W) s w o t 
ระดับ

คะแนน 

S1 บุคลากรมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญสูง 8 8 15 9 40 w1 การจัดการขยะภายในโรงเรียนยังไม่ดีพอ 8 5 10 25 48 

S2 นักเรียนที่ เข้าเรียนผ่านการสอบคัดเลือก 
อย่างมีคุณภาพ 100 % 

9 10 13 21 53 w2 สื่อ เทคโนโลยีในห้องเรียนขาดการซ่อมบ ารุง 9 11 8 13 41 

S3 ผลการสอบ  O-Net ของนัก เรียนสู งกว่ า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 

9 10 8 8 35 w3 การจัดห้องเรียนจ านวนห้องเรียนยังไม่เพียงพอ 11 13 9 10 43 

S4 หลักสูตรที่ เปิ ดสอนครอบคลุมกับความ
ต้องการของนักเรียน 

8 12 4 2 26 w4 หลังคากันฝนไม่ เพียงพอในการอ านวย 
ความสะดวกให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน 

11 3 5 3 22 

S5 ได้รับการรับรองจาก สมศ. ในระดับดีเยี่ยม 
ผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ 

10 8 11 6 35 w5 การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ยั งขาดความหลากหลายและสอดคล้ อง 
กับสายการเรียน 

7 10 17 5 39 

  รวม 44 48 51 46 189   รวม 46 42 49 56 193 
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ล าดับ โอกาส (O) s w o t 
ระดับ

คะแนน ล าดับ อุปสรรค (T) s w o t 
ระดับ

คะแนน 

O1 เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง 10 5 14 12 41 T1 ค่านิ ยมของนัก เรียนสายวิทยาศาสตร์ 
ไม่เลือกเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

12 9 7 19 47 

O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ครู บุคลากรและนักเรียนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

13 9 11 9 42 T2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศึกษา เช่น นโยบายจาก 
สพฐ ด้านวินัยนักเรียนที่ไม่ชัดเจนส่งผลกระทบ
ต่อการปกครองนักเรียน 

12 8 18 17 55 

O3 หน่วยงานภายนอก ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2 10 17 11 40 T3 การน าเสนอข้อมูลของของโรงเรียนผ่าน
สื่อมวลชนโดยไม่มีการกลั่นกรอง 

14 17 8 8 47 

O4 มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 6 8 4 5 23 T4 โร ง เรี ย น ป ระถ ม /โร ง เรี ย น ก วด วิ ช า 
ในเขตพ้ืนที่บริการมีการแนะแนวที่ไม่สนับสนุน
ในด้านการเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน 
ศรียานุสรณ ์

5 4 3 17 29 

O5 ผู้ปกครองมีความพร้อมสูงในการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษา 

13 12 8 3 36 T5 ศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารทุกปี 

3 8 10 7 28 

  รวม 44 44 54 40 182   รวม 46 46 46 68 206 
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กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลจากกราฟ 
 ผลการวิเคราะห์องค์กร  จะเห็นว่า ค่าคะแนนจุดอ่อน (W) มากกว่าจุดแข็ง (S) และ มีค่าคะแนนอุปสรรค (T) 
มากกว่าโอกาส (O) เพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีสถานการณ์ที่อยู่ในสภาวะทรงตัวเพื่อกลับมาฟื้นตัว 
โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง แต่ก็ยังมีจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนได้รับโอกาสและ
ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกเป็นอย่างดี แต่ในบางครั้งนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุก โดยใช้จุดแข็งมาเป็นโอกาส และใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไขพลิกฟ้ืน  
เพ่ือเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส โรงเรียนควรมีการขยายและส่งเสริมสิ่งที่เข้มแข็งในโรงเรียนให้มีการพัฒนาต่อไป  

0

182

w 193 189 s

206

t

กราฟ TOWS Matrix
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามศัีกยภาพความเชี่ยวชาญสูง 1. การจัดการขยะภายในโรงเรียนยังไมดี่พอ
2. นักเรียนทีเ่ข้าเรียนผ่านการสอบคัดเลือกอย่างมคุีณภาพ 2. ส่ือ เทคโนโลยีในห้องเรียนขาดการซ่อมบ ารุง
3. ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 3. การบริหารจัดการห้องเรียนยังไมเ่ต็มประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรทีเ่ปิดสอนครอบคลุมกับความต้องการของนักเรียน 4. หลังคากันฝนไมเ่พียงพอในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน

ปัจจัยภายนอก

5. โรงเรียนได้รับการรับรองจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในระดับดีเย่ียมมผีลงานโดด

เด่นในระดับนานาชาติ

5. การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการยังขาดความหลากหลาย

ไมส่อดคล้องกับสายการเรียน

โอกาส (O) SO กลยุทธ์เชิงรุก-เติบโต (ใช้จดุแข็งเกาะกุมโอกาส) (ดาว) WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข-พลิกฟ้ืน (เอาชนะจดุอ่อนโดยอาศัยโอกาส) (ปรับเปล่ียน)

1. เป็นโรงเรียนทีไ่ด้รับความนิยมสูง 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

(S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5)

1. สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (W2, W3, O1, O2, O4)

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา (S1, S4, S5, O2, O3)

2. บูรณาการความรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต (W1, W2, W3, W4, W5, O4)

3. หน่วยงานภายนอก มส่ีวนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 3. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้มคุีณภาพและเพียงพอ

(S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2 ,O3 ,O5)

3. ส่งเสริมให้มกีารบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส (W3, O2, O3)

4. มแีหล่งเรียนรู้ในชุมชนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4. สร้างความภูมใิจในตนเองและส่วนรวม (S3, S5, O1, O4) 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ (W2, W3, O2)

5. ผู้ปกครองมคีวามพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน

ด้านการศึกษา

5. พัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(W1, W2, W3, W4, W5, O1, O5)

อุปสรรค (T) ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน-แตกตัว-คงท่ี (ใช้จุดแข็งหลีกเล่ียงอุปสรรค) (วัว) WT กลยุทธ์เชิงรับ-ซ่อนตัว ป้องกัน ตัดทอน (ลดจดุอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค) (สุนัข)

1. ค่านิยมของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ไมเ่ลือกเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์

2. การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 

เช่น นโยบายจาก สพฐ ด้านวินัยทีไ่มช่ัดเจนส่งผลกระทบต่อการปกครองนักเรียน

เป็นต้น

3. การน าเสนอข้อมลูของโรงเรียนผ่านส่ือมวลชนขาดการกล่ันกรองข้อมลูทีถู่กต้อง

4. โรงเรียนประถม/โรงเรียนกวดวิชาในเขตพ้ืนทีบ่ริการมกีารแนะแนวทีไ่มส่นับสนุน

ในด้านการเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนศรียานุสรณ์

5. ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 

มกีารปรับเปล่ียนผู้บริหารทุกปี

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี  TOWS Matrix
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ส่วนที่  3  ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
1. ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

เป็นเลิศวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 อธิบายศัพท์วิสัยทัศน์ 
 1. เป็นเลิศวิชาการ (Academic excellence) หมายถึง การขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียน 
โดยการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียนในทุกด้านไปสู่เป้าประสงค์ท่ีชัดเจนโดดเด่น เป็นที่พึงพอใจ
และยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสามารถด ารงคุณภาพไว้ได้อย่างยั่งยืน  
 2. ก้าวทันเทคโนโลยี (Keep up with technology) หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน  
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีพฤติกรรมและความรู้ที่เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. มีทักษะชีวิต (Life skills) หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรม
ไปในทิ ศทางที่ ถู กต้ อง ในการที่ จะเผชิ ญกั บสิ่ งท้ าทายต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิ ตประจ าวั นได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. บนพ้ืนฐานความเป็นไทย (Thainess) หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้ภาษาไทย 
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการแต่งกายได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาส  มีความสุภาพอ่อนน้อม
ถ่อมตน กตัญญูกตเวที มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกิจกรรมที่เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยทั้งในและนอกโรงเรียน 
 5. ภาคภูมิใจในตนเอง (Self- esteem) หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความรักในองค์กร ประสบความส าเร็จในการสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
3. เสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเองบนพื้นฐาน 

ความเป็นไทย 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Stratrgy) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเพียงพอ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการความรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความภูมิใจในตนเองและส่วนรวม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส  
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศ  
 

ค่านิยม (Core Value) 

 มีคุณธรรม ล้ าเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนา 

 

อธิบายศัพท์ค่านิยม 

1. มีคุณธรรม คือ คุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  

สะอาด  สามัคคีและมีน้ าใจ 

 2. ล้ าเลิศวิชาการ คือ ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นผู้น าทางวิชาการ และก้าวทันเทคโนโลยี 

 3. สืบสานความเป็นไทย คือ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ร่วมใจพัฒนา คือ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  มีจิตอาสา รักงาน รักโรงเรียน รักท้องถิ่น 
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อัตลักษณ์ (Identity) 

 รักเรียนรู้  คู่ท าดี 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 สะอาด  มารยาทงาม  เลิศล้ าวิชาการ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย    

4. ใฝ่เรียนรู้    

5. อยู่อย่างพอเพียง   

6. มุ่งม่ันในการท างาน    

7. รักความเป็นไทย   

8. มีจิตสาธารณะ   

  

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

2. สื่อสารสองภาษา 

3. ล้ าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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2. ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ มาตรฐานการศึกษา พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision : V) 
เป็นเลิศวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภาคภูมิใจในตนเอง 

มาตรฐานการศึกษา Key Word วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

V1 เป็นเลิศวิชาการ 
V2 ก้าวทันเทคโนโลยี 
V3 มีทักษะชีวิต 
V4 อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย 
V5 ภาคภูมิใจในตนเอง 
 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

3. เสริมสร้างทักษะชีวิต 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
มีความภาคภูมิใจในตนเองบน
พ้ืนฐานความเป็นไทย 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ (V) พันธกิจ (M) เป้าประสงค์ (G) 
เป็นเลิศวิชาการ ก้าวทัน 
เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต  
บนพื้นฐานความเป็นไทย  
ภาคภูมิใจในตนเอง 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

3. เสริมสร้างทักษะชีวิต 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

2. ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นเลิศวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภาคภูมิใจในตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน สู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม 

บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

น าหลักธรรมาภบิาลมาบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วม 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

3. เสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเองบน  

   พ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง

เรียนรู้ใหม้ีคุณภาพและเพียงพอ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ที่ 2 

บูรณาการความรู้สู่การใช้ 

ทักษะชีวติ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 

สร้างความภูมิใจในตนเอง 

และส่วนรวม 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาระบบบริหารจดัการ

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 



  

ส่วนที่ 4 
กรอบกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2569 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับดีข้ึนไป 
(ผลสัมฤทธิ์ระดับ 2.5-4) 

ร้อยละ 81 82 83 84 85 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความ   
   เป็นเลิศทางวิชาการ (GAT/PAT/ 
   9 วิชาสามัญ) 
3. เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ฟิต  
4. สอนปรับพื้นฐานนักเรียน 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
-งานแนะแนว 
-งานวัดผล 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของรายการที่
ไดร้ับรางวัลจากการ
แข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ร้อยละ
ของ

รายการ
แข่งขัน 

 
 
 
 

เพิ่ม 
ขึ้น
ร้อย
ละ  
3 

เพิ่ม 
ขึ้น
ร้อย
ละ  
3 
 
 
 

เพิ่ม 
ขึ้น
ร้อย
ละ  
3 

เพิ่ม 
ขึ้น
ร้อย
ละ  
3 

เพิ่ม 
ขึ้น
ร้อย
ละ  
3 

1. แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ค่ายยุวกวีศรียานุสรณ์ 
3. ค่ายเสนาะเสียง ส าเนียงไทย 
4. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านคณิตศาสตร์ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
-งานส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 

 

 
 

 
 
 

6. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสวดมนต์ 
7. ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา 
8. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทย 
9. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านนาฏศิลป์ 
10. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ 
11. ประกวดสุนทรพจน์   

 3. ร้อยละของผู้เรียน
สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่สอง 

ร้อยละ
ของ

ผู้เรียน 

50 51 52 53 54 1. ส่งเสริมคุณค่าพัฒนากิจกรรม  
   ภาษาญี่ปุ่น 
2. ยกระดับทักษะภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาทักษะภาษาเขมร 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

 4. ร้อยละของผู้เรียน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
CEFR  

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 

16 17 18 19 20 1. ส่งเสริมการวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR 

2. ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ 
3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

 5. ร้อยละของผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษได้รับการ
พัฒนาตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของ
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 

92 93 94 95 96 1. ห้องเรียนพิเศษสองภาษา 
(EP/MEP) 

2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (ESMTE) 

3. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ (MSEP) 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-โครงการห้องเรยีน
พิเศษ 

 6. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณใน
ระดับดี 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 

93 94 95 96 97 1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. วันสุนทรภู ่
3. วันภาษาไทยแห่งชาติ 
4. ค่ายภาษาไทย “ศรียารักษ์ภาษาไทย” 
5. ค่ายหมอภาษาพัฒนาทักษะภาษาไทย 
6. ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

คณิตศาสตร์   

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์

 7. ร้อยละของผู้เรียน 
มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย

ร้อยละ 
ของ
ผู้เรียน 

93 94 95 96 97 1. ศรียาวิชาการ 
2. หนึ่งชุมนุม หนึ่งนวัตกรรม 
3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
4. การแข่งขันกีฬาภายใน  

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
-งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาระดับดี 

5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดของทุกกลุ่มสาระ  

7. น้องจ๋าพี่มาแล้ว 
8. โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

บูรณาการสะเต็มศึกษา 
9. สอบธรรมศึกษา 

 

 8. ร้อยละของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ความ
พึง

พอใจ 

90 91 92 93 94 -พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
-หลักสูตรท้องถิ่น 
-หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

-งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
2. ครู และ
บุคลากร 
ทางการศึกษา
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ร้อยละ
ของ
ครู/

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

93 94 95 96 97 1. พัฒนาบุคลากร(ประชุม อบรม สัมมนา 
การศึกษาต่อและศึกษาดูงาน) 

2. สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
3. งานสวัสดิการ 
4. การส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ติดตามการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
6. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
-งานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
-งานวินัยและรักษาวินัย 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-งานสวัสดิการ 

 2. ร้อยละของครูมีการ
วัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพจริง 

ร้อยละ 
ของครู 

97 97 97 97 97 1. พัฒนาครูให้มีการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 

 

-งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
-งานวัดผล 
-งานนิเทศภายใน 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 3. ร้อยละของครูมีการ

พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning 

ร้อยละ 
ของครู 

97 97 97 97 97 1. งานนิเทศการศึกษา 
2. SIYA PLC สู่การพัฒนาผู้เรียน 

-งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
-งานนิเทศภายใน 
-งานชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

 4. ร้อยละของครูที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 
ของครู 

93 94 95 96 97 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

-งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเพียงพอ 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
3. สื่อ
นวัตกรรม และ 
แหล่งเรียนรู้มี
คุณภาพ  
ทันสมัย 

1. ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีสื่อ นวัตกรรมที่
ทันสมัย 

ร้อยละ
ของ 

นวัตกรรม 

97 97 97 97 97 1. ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
-กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 2. ร้อยละของครูและ
ผู้เรียนใช้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ร้อยละ
ของครู/
ผู้เรียน 

90 91 92 93 94 1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2. ตามรอยบาทตากสินมหาราช  
3. ศรียาอาสา พัฒนาป่าชายเลน 

-งานพัฒนาและส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้  
-งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
-งานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 3.ร้อยละของจ านวน
แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษาท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
แหล่ง
เรียนรู ้

90 91 92 93 94 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  

2. พัฒนาอาคารสถานที่  
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4.งานระบบสาธารณูปโภค 

-งานพัฒนาและส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้  
-งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
-งานระบบ
สาธารณูปโภค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 1   สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. ผู้เรียน ครู
และ บุคลากร
ทางการศึกษา
มีการใช้
เทคโนโลยี 

1. ร้อยละของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ
ของ

ผู้เรียน/
ครู/

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

93 94 95 96 97 1. ค่ายไอที พี่สอนน้อง(เว็บมาสเตอร์
จูเนียร์) 

2. อบรมการซ่อมและประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
นวัตกรรมการศึกษา 

-งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  
-กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย   

กลยุทธ์ที่ 2   บูรณาการความรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต 
 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
2. ผู้เรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถ 
ใช้ชีวิตอย่าง
สมดุล 

1. ร้อยละของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาบูรณาการความรู้สู่
การใช้ทักษะชีวิต 

ร้อยละ
ของ 

ผู้เรียน/
ครู/

บุคลากร
ทางการ 
ศึกษา 

93 94 95 96 97 1. งานแนะแนว 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
    ด้านทักษะอาชีพ 
4. SIYA ART MARKET 
5. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
   คณะกรรมการนักเรียน 
7. ถวายสังฆทาน 
8. งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ 
9. งานส่งเสริมวินัยนักเรียน 
10. พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
11. พัฒนากิจกรรมเนตรนารี 
 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-งานแนะแนว 
-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

-งานหัวหน้าระดับและ
ครูที่ปรึกษา 
-งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
-ศูนย์การเรยีนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
-งานป้องกันสารเสพติด
และเอดส ์
-งานส่งเสรมิวินัยนักเรยีน 
-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความภูมิใจในตนเองและส่วนรวม 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
3. ผู้เรียน ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
มีความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเองและ
ส่วนรวม 

1. ร้อยละของผู้เรียน ครู  
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองและส่วนรวม 

ร้อยละ
ของ 

ผู้เรียน/
ครู/

บุคลากร
ทางการ 
ศึกษา 

95 96 97 98 99 1. งานเกียรติภูมิ 
2. วันก่อตั้งโรงเรียน 
3. วันน้อมร าลึกสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ 
4. ปฐมนิเทศ  
5. ปัจฉิมนิเทศ 
6. มุทิตาจิต 
7. งานกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมนอก

หลักสูตร) 
8. ค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
9. อุ่นไอรักสายสัมพันธ์เยาวชนและผู้สูงวัย 
10. น้อมร าลึกพระคุณแม่ 
11. ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
12. คนดีศรียานุสรณ์ 
13. เวทีคนกล้า ศรียาคนเก่ง 
14. เชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น 

-งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
-กิจกรรมนักเรียน 
-งานส่งเสริมวินยั
นักเรียน 
-งานเกียรติภมู ิ
-งานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
-กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา 
-งานส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน 
-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. ระบบ
บริหารจัดการ
ที่ทันสมัย  
มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ต่อระบบบริหารจัดการ 

ร้อยละ 90 91 92 93 94 1. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
2. พัฒนางานพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. พัฒนางานสารบรรณ 
4. พัฒนางานยานพาหนะ 
5. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
6. พัฒนางานจัดการขยะ 
7. พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
8. พัฒนางานโภชนาการและร้านค้า

สวัสดิการ 

-งานรับนักเรียน 
-งานพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
-งานสารบรรณ 
-งานยานพาหนะ 
-งานติดตามประเมินผล 
-โครงการโรงเรียนสี
เขียวและโรงเรียน
คาร์บอนต่ า 
-งานจัดการขยะ 
-งานอนามัยโรงเรยีน 
-งานโภชนาการและ-
ร้านค้าสวสัดิการ 

 2. ร้อยละของอาคาร
สถานที่มีความปลอดภัย
พร้อมใช้งาน 

ร้อยละ 93 94 95 96 97 1. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย  
2. พัฒนางานอาคาร สถานที่ 

-งานรักษาความ
ปลอดภัย  
-งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนศรียานสุรณ์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569   หน้า 66 



  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. ระบบ
บริหารจัดการ
ที่ทันสมัย 
มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละของการใช้งบ 
ประมาณตามแผนงาน/
โครงการ 
 

ร้อยละ
ของ 

การใช้
งบ 

ประมาณ
ตาม

แผนงาน/
โครงการ 

90 91 92 93 94 1. พัฒนางานนโยบายและแผนงาน  
2. พัฒนางานการเงินและบัญชี 
3. พัฒนางานด้านพัสดุและสินทรัพย์   
4. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
6. พัฒนางานตรวจสอบภายใน 
7. พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
8. พัฒนางานติดตามประเมินผล 
9. ทุนการศึกษา 

-งานนโยบายและ
แผนงาน   
-งานบริหารการเงินและ
บัญช ี
-งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ์
-งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
-งานระบบควบคุม
ภายใน 
-งานตรวจสอบภายใน 
-งานโครงการธนาคาร
โรงเรียน 
-งานตรวจสอบตดิตาม
ประเมินผล 
-งานแนะแนว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
2. ระบบ
สารสนเทศ
ทันสมัย 
ประสิทธิภาพ
สูง 

1. ร้อยละของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 90 91 92 93 94 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ 

2.จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและระบบสนับสนุน
งานของโรงเรียน 

3. งานประชาสัมพันธ ์
4. งานสัมพนัธ์ชุมชนและบริการ

สาธารณะ 
5.งานส่งเสริมสนับสนนุประสานความ

ร่วมมือพัฒนาวชิาการ 

-งานสารสนเทศ 
-งานบริหารการเงินบัญชี 
-งานบริหารพัสดแุละ
สินทรัพย์ 
-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานห้องสมุด 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานสัมพันธ์ชุมชนและ
บริการสาธารณะ 
-งานส่งเสริมสนับสนุน
ประสานความร่วมมือพัฒนา
วิชาการ 

 2. ร้อยละของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานและ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 91 92 93 94 1. งานโสตทัศนศึกษา 
2. งานระบบสาธารณูปโภค 
3. บริการด้าน ICT  ส าหรับนักเรยีน 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนและส านักงาน 
5. จัดหาครภุัณฑเ์พื่อใช้ในการจัดการเรยีน

การสอน  

-งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
-งานพัสดุและสินทรัพย์ 
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  โครงการ/กิจกรรม ระยะ 5 ป ี
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้วยการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ (GAT/PAT/9 วิชา
สามัญ) 

3. เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ฟิต  
4. สอนปรับพื้นฐานนักเรียน 

50,000 
 

140,000 
 
 

10,000 
- 

50,000 
 

140,000 
 
 

10,000 
- 

50,000 
 

140,000 
 
 

10,000 
- 

53,000 
 

145,000 
 
 

10,500 
- 

53,000 
 

145,000 
 
 

10,500 
- 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-งานแนะแนว 

-งานวัดผล 

 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพด้วยการ
จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

1. แข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ค่ายยุวกวีศรียานุสรณ์ 
3. ค่ายเสนาะเสียง ส าเนียงไทย 
4. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านคณิตศาสตร์ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

600,000 
 

43,000 
33,000 
5,000 

 
28,000 

 

600,000 
 

43,000 
33,000 
5,000 

 
28,000 

 

600,000 
 

43,000 
33,000 
5,500 

 
28,000 

 

630,000 
 

45,000 
34,500 
5,500 

 
29,000 

 

630,000 
 

45,000 
34,500 
5,500 

 
29,000 

 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-งานพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ 
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วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

6. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการ    
สวดมนต์ 

7. ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา 
8. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทย 
9. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านนาฏศิลป์ 
10. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ 
11. ประกวดสุนทรพจน์ 

8,000 
 

370,920 
78,000 
48,000 
17,800 
10,000 

8,000 
 

370,920 
78,000 
48,000 
17,800 
10,000 

8,000 
 

370,920 
78,000 
48,000 
17,800 
10,000 

8,400 
 

388,000 
81,000 
50,000 
18,500 
10,500 

8,400 
 

388,000 
81,000 
50,000 
18,500 
10,500 

-งานส่งเสริม
ศักยภาพ
นักเรียน 
 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สามารถสื่อสาร   
ภาษาต่างประเทศ 
ที่สอง 

1. ส่งเสริมคุณค่าพัฒนากิจกรรม
ภาษาญี่ปุ่น 

2. ยกระดับทักษะภาษาจีนสู่ความ  
เป็นเลิศ 

3. พัฒนาทักษะภาษาเขมร 

4,500 
 

124,570 
 

17,800 

4,500 
 

124,570 
 

17,800 

4,500 
 

124,570 
 

17,800 

4,700 
 

130,000 
 

18,500 

4,700 
 

130,000 
 

18,500 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

-กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประ 

เทศ 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

1. ส่งเสริมการวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR 

2. ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

104,250 
 

14,620 
 

36,800 

104,250 
 

14,620 
 

36,800 

104,250 
 

14,620 
 

36,800 

109,250 
 

15,300 
 

38,500 

109250 
 

15,300 
 

38,500 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

-กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่าง 
ประเทศ 
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วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

 พัฒนาผู้เรียน
ห้องเรียน 
พิเศษตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษ 

1. ห้องเรียนพิเศษสองภาษา 
(EP/MEP) 

2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (ESMTE) 
3. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ (MSEP) 

6,324,500 
 
 

1,721,700 
 
 

2,616,800 

6,324,500 
 
 

1,721,700 
 
 

2,616,800 
 

 

6,324,500 
 
 

1,721,700 
 
 

2,616,800 

6,648,000 
 
 

1,807,700 
 
 

2,747,000 

6,648,000 
 
 

1,807,700 
 
 

2,747,700 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

-โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

 
 

พัฒนาผู้เรียน 
ด้วยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. วันสุนทรภู ่
3. วันภาษาไทยแห่งชาติ 
4. ค่ายภาษาไทย “ศรียารักษ์

ภาษาไทย” 
5. ค่ายหมอภาษาพัฒนาทักษะ

ภาษาไทย   
6. ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

คณิตศาสตร์   

33,000 
14,600 
5,000 

14,200 
 

26,400 
 

99,500 

33,000 
14,600 
5,000 

14,200 
 

26,400 
 

99,500 

33,000 
14,600 
5,000 

14,200 
 

26,400 
 

99,500 

34,500 
15,300 
5,200 

14,900 
 

27,500 
 

104,000 

34,500 
15,300 
5,200 

14,900 
 

27,500 
 

104,000 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

-กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

-กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

 พัฒนาผู้เรียนด้วย
การจัดกิจกรรม

1. ศรียาวิชาการ 
2. หนึ่งชุมนุม หนึ่งนวัตกรรม 

235,000 
46,000 

235,000 
46,000 

235,000 
46,000 

246,500 
48,000 

246,500 
48,000 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

เสริมสร้าง
ประสบการณ์ใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
4. การแข่งขันกีฬาภายใน  
5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการคิดของทุกกลุ่มสาระ  
7. น้องจ๋าพี่มาแล้ว 
8. โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 
   บูรณาการสะเต็มศึกษา 
9. สอบธรรมศึกษา 

10,000 
400,000 
161,000 

 
40,000 

 
19,600 
81,700 

 
20,750 

10,000 
400,000 
161,000 

 
40,000 

 
19,600 
81,700 

 
20,750 

10,000 
400,000 
161,000 

 
40,000 

 
19,600 
81,700 

 
20,750 

10,500 
420,000 
169,000 

 
42,000 

 
20,500 
85,700 

 
22,000 

10,500 
420,000 
169,000 

 
42,000 

 
20,500 
85,700 

 
22,000 

-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 

 พัฒนาผู้เรียนด้วย
การปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และชุมชนท้องถิ่น  

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 

20,000 20,000 20,000 25,000 25,000 -งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง สร้าง
ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน ติดตาม
ประเมินผลการ
ท างานด้วยความ
โปร่งใส 

1. พัฒนาบุคลากร(ประชุม อบรม 
สัมมนา การศึกษาต่อและศึกษา     
ดูงาน) 

2. สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
3. งานสวสัดิการ 
4. การส่งเสริมวินยัและการรักษาวินัย

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ติดตามการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

550,000 
 
 

15,000 
- 

11,000 
 

3,000 
 

15,000 

550,000 
 
 

15,000 
- 

11,000 
 

3,000 
 

15,000 

550,000 
 
 

15,000 
- 

11,000 
 

3,000 
 

15,000 

577,500 
 
 

15,700 
- 

11,500 
 

3,000 
 

15,700 

577,500 
 
 

15,700 
- 

11,500 
 

3,000 
 

15,700 

-กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

-งานวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

-งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

-งานวินัยและ
รักษาวินัย 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-งานสวัสดิการ 

 ส่งเสริมให้ครูมีการ
วัดและประเมินผล
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตาม
สภาพจริง 

1. พัฒนาครูให้มีการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 

 

29,060 
 
 

29,060 29,060 30,500 30,500 -งานพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา  

-งานพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู ้
-งานวัดผล 
-งานนิเทศภายใน 
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วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

 ส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้
รูปแบบ Active 
Learning 

1. งานนิเทศการศึกษา 
2. SIYA PLC สู่การพัฒนาผู้เรียน 

4,000 
5,000 

4,000 
5,000 

4,000 
5,000 

4,200 
5,200 

4,200 
5,200 

-งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา  

-งานพัฒนา
กระบวน 

การเรียนรู้ 
-งานนิเทศ
ภายใน 

-งานชุมชน 

การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ 

 ส่งเสริมให้ครไูด้รับ
การพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

20,000 20,000 20,000 22,000 22,000 งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-งานวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเพียงพอ 

วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

สื่อ นวัตกรรม
และแหล่งเรียนรู้ 
มีคุณภาพ
ทันสมัย 

ส่งเสริมให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ผลิต สื่อนวัตกรรม
ที่ทันสมัย 

1. ผลิตและจัดหาสื่อการเรียน 
การสอน 

2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

100,000 
 

50,000 

100,000 
 

50,000 

100,000 
 

50,000 

105,000 
 

52,500 

105,000 
 

52,500 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 

-งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 ส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ตามรอยบาทตากสินมหาราช  
3. ศรียาอาสา พัฒนาป่าชายเลน 

876,800 
 

16,500 
7,000 

876,800 
 

16,500 
7,000 

876,800 
 

16,500 
7,000 

920,500 
 

17,000 
7,300 

920,500 
 

17,000 
7,300 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 

-งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  

2. พัฒนาอาคารสถานที่  
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. งานระบบสาธารณูปโภค 

100,000 
 

1,000,000 

60,000 
500,000 

100,000 
 

1,000,000 

60,000 

500,000 

100,000 
 

1,000,000 

60,000 

500,000 

105,000 
 

1,050,000 

63,000 

525,000 

105,000 
 

1,050,000 

63,000 

525,000 

-งานพัฒนาและ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
-งานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 

-งานระบบ
สาธารณูปโภค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 1   สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. ผู้เรียน ครู
และ บุคลากร
ทางการศึกษามี
การใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

ปลูกฝังให้ผู้เรียน 
คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
จิตส านึกการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์

1. ค่ายไอที พี่สอนน้อง(เว็บ
มาสเตอร์จูเนียร์) 

2. อบรมการซ่อมและประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านนวัตกรรมการศึกษา  

28,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

28,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

28,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

29,000 
 

31,500 
 

21,000 

29,000 
 

31,500 
 

21,000 

-งานพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  
-กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนศรียานสุรณ์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569   หน้า 76 



  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย   

กลยุทธ์ที่ 2   บูรณาการความรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต 
วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถ 
ใช้ชีวิตอย่าง
สมดุล 

สนับสนุนให้ผู้เรียน 
คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วม
กิจกรรมทีบู่รณา
การความรู้สู่การใช้
ทักษะชีวิต 

1. งานแนะแนว 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะ

อาชีพ 
4. SIYA ART MARKET 
5. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกรรมการ

นักเรียน 
7. ถวายสงัฆทาน 
8. งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ 
9. งานส่งเสริมวนิัยนักเรียน 
10. พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
11. พัฒนากิจกรรมเนตรนาร ี
 

39,200 
142,000 
27,000 

 
1,000 

15,000 
 

413,360 
 

1,000 
15,000 
24,400 

170,000 
163,880 

 

39,200 
142,000 
27,000 

 
1,000 

15,000 
 

413,360 
 

1,000 
15,000 
24,400 

170,000 
163,880 

 

39,200 
142,000 
27,000 

 
1,000 

15,000 
 

413,360 
 

1,000 
15,000 
24,400 

170,000 
163,880 

 

41,000 
149,000 
28,000 

 
1,000 

15,500 
 

434,000 
 

1,000 
15,500 
25,000 

178,500 
172,000 

 

41,000 
149,000 
28,000 

 
1,000 

15,500 
 

434,000 
 

1,000 
15,500 
25,000 

178,500 
172,000 

 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 

-งานแนะแนว 

-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

-งานหัวหนา้ระดับและ
ครูที่ปรึกษา 
-งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

-งานลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ้
-ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

-งานป้องกันสารเสพติด
และเอดส์ 
-งานส่งเสริมวินัย
นักเรียน 

-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความภูมิใจในตนเองและส่วนรวม 

วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา  
มีความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเองและ
ส่วนรวม 

ปลูกฝังให้ผู้เรียน 
คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองและส่วนรวม 

1. งานเกียรติภูม ิ
2. วันก่อตั้งโรงเรียน 
3. วันน้อมร าลึกสมเด็จพระศรีพชัริน

ทราบรมราชนิีนาถ 
4. ปฐมนิเทศ  
5. ปัจฉิมนิเทศ 
6. มุทิตาจิต 
7. งานกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมนอก

หลักสูตร) 
8. ค่ายสง่เสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 
9. อุ่นไอรักสายสัมพันธ์เยาวชนและผู้

สูงวัย 
10. น้อมร าลึกพระคุณแม ่
11. ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
12. คนดีศรียานสุรณ ์
13. เวทีคนกล้า ศรียาคนเก่ง 
14. เชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น 

593,200 
10,000 
5,000 

 
32,500 
5,000 
5,000 

130,000 
 

346,700 
 

7,000 
 

20,500 
50,000 
47,450 
25,200 
32,000 

593,200 
10,000 
5,000 

 
32,500 
5,000 
5,000 

130,000 
 

346,700 
 

7,000 
 

20,500 
50,000 
47,450 
25,200 
32,000 

593,200 
10,000 
5,000 

 
32,500 
5,000 
5,000 

130,000 
 

346,700 
 

7,000 
 

20,500 
50,000 
47,450 
25,200 
32,000 

622,500 
10,500 
5,200 

 
35,000 
5,200 
5,200 

136,500 
 

364,000 
 

7,300 
 

23,500 
52,500 
49,500 
26,000 
33,500 

622,500 
10,500 
5,200 

 
35,000 
5,200 
5,200 

136,500 
 

364,000 
 

7,300 
 

23,500 
52,500 
49,500 
26,000 
33,500 

-งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

-กิจกรรมนักเรียน 

-งานส่งเสริมวินยั
นักเรียน 

-งานเกียรติภมู ิ

-งานส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

-กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา 

-งานส่งเสริม
ศักยภาพนักเรยีน 

-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนศรียานสุรณ์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569   หน้า 78 



  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. ระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย 
มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

สร้างระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มี
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
2. พัฒนางานพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3. พัฒนางานสารบรรณ 
4. พัฒนางานยานพาหนะ 
5. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
6. พัฒนางานจัดการขยะ 
7. พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
8. พัฒนางานโภชนาการและ

ร้านค้าสวัสดิการ 

124,100 
43,450 

 
 

1,000 
500,000 
47,000 

 
42,000 
46,300 
25,000 

124,100 
43,450 

 
 

1,000 
500,000 
47,000 

 
42,000 
46,300 
25,000 

124,100 
43,450 

 
 

1,000 
500,000 
47,000 

 
42,000 
46,300 
25,000 

130,000 
45,500 

 
 

1,000 
525,000 
49,000 

 
44,000 
48,500 
26,000 

130,000 
45,500 

 
 

1,000 
525,000 
49,000 

 
44,000 
48,500 
26,000 

-งานรับนักเรียน 
-งานพัฒนาระบบ
การประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-งานสารบรรณ 
-งานยานพาหนะ 
-งานติดตาม
ประเมินผล 
-โครงการ
โรงเรียนสีเขียว
และโรงเรียน
คาร์บอนต่ า 
-งานจัดการขยะ 
-งานอนามัย
โรงเรียน 
-งานโภชนาการ 
-ร้านค้าสวสัดิการ 
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วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

 พัฒนาอาคาร
สถานทีใ่ห้มีความ
ปลอดภัยพร้อมใช้
งาน 

1. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย  
2. พัฒนางานอาคาร สถานที่ 

70,000 
1,000,000 

70,000 
1,000,000 

70,000 
1,000,000 

73,500 
1,050,000 

73,500 
1,050,000 

-งานรักษาความ
ปลอดภัย  

-งานอาคาร
สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส  
วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย 
มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย
และโปร่งใส 

1. พัฒนางานนโยบายและ
แผนงาน  

2. พัฒนางานการเงินและบัญชี 
3. พัฒนางานด้านพัสดุและ

สินทรัพย์   
4. ระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพ่ือการศึกษา 
5. พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
6. พัฒนางานตรวจสอบภายใน 
7. พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
8. พัฒนางานติดตามประเมินผล 
9. ทุนการศึกษา 

25,000 
 

63,000 
16,000 

 
1,000 

 
3,000 

500 
5,000 

27,875 
13,000 

25,000 
 

63,000 
16,000 

 
1,000 

 
3,000 

500 
5,000 

27,875 
13,000 

25,000 
 

63,000 
16,000 

 
1,000 

 
3,000 

500 
5,000 

27,875 
13,000 

26,000 
 

66,000 
16,5000 

 
1,100 

 
3,100 

500 
5,200 

29,000 
13,500 

26,000 
 

66,000 
16,5000 

 
1,100 

 
3,100 

500 
5,200 

29,000 
13,500 

-งานนโยบายและ
แผนงาน   
-งานบริหารการเงิน
และบญัชี 
-งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
-งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

-งานระบบควบคุม
ภายใน 

-งานตรวจสอบ
ภายใน 

-งานโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 

-งานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

-งานแนะแนว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ระบบสารสนเทศ
ทันสมัย 
ประสิทธิภาพสูง 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทันสมัย 
ประสิทธิภาพสูง 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ 

2.จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ
สนับสนุนงานของโรงเรียน 

3. งานประชาสัมพันธ์ 
4. งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการ

สาธารณะ 
5.งานส่งเสริมสนับสนุนประสาน

ความร่วมมือพัฒนาวิชาการ 

25,500 
 

50,000 
 
 

123,500 
25,000 

 
2,000 

25,500 
 

50,00 
 
 

123,500 
25,000 

 
2,000 

25,500 
 

50,000 
 
 

123,500 
25,000 

 
2,000 

26,500 
 

58,000 
 
 

129,500 
26,000 

 
2,500 

26,500 
 

58,000 
 
 

129,500 
26,000 

 
2,500 

-งานสารสนเทศ 
-งานบริหารการเงิน
บัญชี 
-งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานห้องสมุด 
-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานสัมพันธ์ชุมชนและ
บริการสาธารณะ 
-งานส่งเสริมสนับสนุน
ประสานความร่วมมือ
พัฒนาวิชาการ 
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วัตถุประสงค์    
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

 พัฒนาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งานและ
ให้บริการ 

1. งานโสตทัศนศึกษา 
2. งานระบบสาธารณูปโภค 
3. บริการด้าน ICT  ส าหรับ

นักเรียน 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ

เรียนการสอนและส านักงาน 
5. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน  

158,000 
30,000 

1,221,756 
 

1,373,940 
 
 

100,000 
 

158,000 
30,000 

1,221,756 
 

1,373,940 
 
 

100,000 
 

158,000 
30,000 

1,221,756 
 

1,373,940 
 
 

100,000 
 

 

165,500 
31,500 

1,282,800 
 

1,442,500 
 
 

105,000 
 

 

165,500 
31,500 

1,282,800 
 

1,442,500 
 
 

105,000 
 

-งานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 
-งานโสตทัศนศึกษา 

-งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลย ี

-งานพัสดุและ
สินทรัพย ์
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ส่วนที่  5 

การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรียานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565 – 2569  จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

1. การบริหารงาน 
  โรงเรียนศรียานุสรณ์ ใช้การบริหารด้วยรูปแบบ SIYA Model บนพ้ืนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในการด าเนินการ  การวิเคราะห์ ความพอประมาณด้านงบประมาณ                 

ที่จะต้องใช้ในการด าเนินโครงการ ความพอเพียงของครูและบุคลากร หลักการและเหตุผลในการด าเนิน

โครงการ ความคุ้มค่า ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการวางแผนการท างานตามวงจร PDCA เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการท างาน บริหารจัดการโดยใช้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และหลัก     

ธรรมาภิบาล ตามเงื่อนไขคุณธรรม มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างรอบคอบ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น และมีมาตรฐานการท างาน

เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : strategy 

I : integration 

y : youth     

A : achievement 

พ.ร.บ.  ศธ.  สพฐ.  สพม.จบตร  สมศ  WCSS  TQA 
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S : strategy : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
 มีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
โรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) ก าหนดทิศทางของโรงเรียนภายใต้
กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ จัดท าแผนกลยุทธ์ 6 ขั้นตอนส าคัญคือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ 2) การก าหนดแผนกลยุทธ์ 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ
ยาวและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 5) การสื่อสารและการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและก ากับดูแล และ 6) 
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
 

I : integration : การบริหารงานแบบบูรณาการ (Integrated Management) 
โดยมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกบั 

ปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) จัดทีมน า
คิด ทีมก ากับการท างานและทีมติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจน และมีกระบวนการที่ผสานกลมกลืน แผน สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของโรงเรียน มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) และแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการมีความเชื่อมโยงกันเป็น
หนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
Y : youths : เยาวชน : เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Child 
Centered โดยมีการระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความส าคัญต่อเสียงหรือความ
คิดเห็นของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพและตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ถาวร และผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ต้องการ 
 
A : achievement : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 มีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ได้หรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน กระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ท้าทายและมีความยั่งยืน 
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Core Competency : ท างานเป็นทีมด้วยระบบคุณภาพ PDCA 
Good Governance : หลักธรรมาภิบาล 

 ด้านหลักนิติธรรม มีการอบรมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ทราบในข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 ด้านหลักคุณธรรม สร้างทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ส่งเสริมให้
บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ  

 ด้านหลักความโปร่งใส การบริหารงานมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณท่ีน าไปใช้ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการบริหารงานพร้อมที่จะตรวจสอบได้  

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ท าให้การบริหารงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

 ด้านหลักความรับผิดชอบ ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบและ
เอาใส่ต่อการท างานอย่างเต็มที่  

 ด้านหลักความคุ้มค่า ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตส านึกต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์  

 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  

 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการโดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรเรียน  น าเสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยก าหนดโครงการ และกิจกรรม พร้อมกรอบเงินงบประมาณในการ

ด าเนินงาน ให้ความส าคัญกับผู้เรียนและและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความ

ยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และท างานโดย

มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร เพ่ือยกระดับคุณภาพขององค์กร ซึ่งมีผลต่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้ 
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น าแผนไปปฏิบัติตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้

ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               แผนผังแสดงกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายรายปี 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 

จัดท ากิจกรรม/โครงการสนองกลยุทธ ์

ประสานแผน กลัน่กรองเพ่ืออนุมติั 

ด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

ร่างจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2569 

พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงาน 

กิจกรรม/โครงการ 

เสนอคณะเสนอกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พิจารณา 
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 กระบวนการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (Action Plan Implementation) โรงเรียนได้

มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงกระบวนการน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
 

3. การก ากับติดตาม 
 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ก าหนดแนวทางในการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 ยึดวงจรคุณภาพ 
(PDCA : DEMING CYCLE) ดังนี้ 

1. P : PLAN  การวางแผนจัดท าโครงการ 
- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจหรือไม่ 
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 
น าแผนไปปฏิบัติตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้

เสนอกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/กลุม่งาน 

ไม่มี 
มี 

ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
หัวหน้าแผนงานพิจารณา 

การใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ขออนุมัติใช้งบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน

อนุมัติ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ไม่อนุมัต ิ

แจ้งผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ 
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
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2. D : DO  การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 3.  C : CHEAK  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
- ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี/จุดอ่อนของการด าเนินการมีหรือไม่ 

4. A : ACTION  น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการประชุมทบทวนการด าเนินงานเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการประชุมทบทวนเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 
- มีการน าผลที่ได้จากการประชุมทบทวนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้วางแผน  
  จัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในครั้งต่อไป 

 

4. กรอบการประเมินผล 
 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ก าหนดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยก าหนดกรอบการประเมินผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ประเด็น กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์  23 ตัวชี้วัด โดยการคิดจากร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดที่
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการของแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี เปรียบเทียบดังตาราง 
ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
ข้อมูล 

ปีปัจจุบนั 
(2564) 

ค่าเป้าหมายผลการด าเนินงาน 
2565 2566 2567 2568 2569 

ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

58.78 80 83 86 89 92 

หมายเหตุ  ปีงบประมาณ 2564  บางโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ 
     ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 
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เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
 จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 65 – 79  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 50 – 64  อยู่ในระดับ พอใช้ 
 จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ ต่ ากว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 

5. การติดตามประเมินผล 
 โรงเรียนศรียานุสรณ์ มีการก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 ดังนี้ 
 1. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลงานตามกลยุทธ์ 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
 5.1 ระยะที่  1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล ในระยะ 2 
ปีงบประมาณแรก 
 5.2 ระยะที่  2  รายงานผลการปฏิบัติง านและการติดตามประเมินผล ในระยะ 3 
ปีงบประมาณหลัง 
 6. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้งสองระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลการศึกษาวิเคราะห์ 
ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

6. การรายงานผล 
 1. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม  
 2. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการงานติดตามและประเมินผล ติดตามการด าเนินงานของ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายงานแก่ผู้บริหาร 
 3. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต้นสังกัด น าผลจากการสรุปการด าเนินงานไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 4. เมื่อถึงปีงบประมาณสุดท้ายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา งานแผนงานสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 


