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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ พัฒนา
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  และเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมจึง
ขอขอบคุณคณะท างานแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 ของโรงเรียน
ยางซ้ายพิทยาคมทุกท่าน 
 
 
 
 
 
         (นางนุศรา     บุญผล) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                            โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ค าน า 
 

   การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะ 
ตามที ่ส ังคมและประเทศชาติมุ ่งหว ังซึ ่งการจะพัฒนาไปสู ่เป ้าหมายดังกล่าวได้จ า เป็นจะต้องมี        
ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร
ดังนั้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงจ า เป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการด า เนินการ   
อย่างเหมาะสมและเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ให้มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ จนน าไปสู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา และเพื่อบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนยางซ้าย
พิทยาคมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนจะร่วมมือกันปฏิบัติหน้าท่ี  
เพื่อให้แผนกลยุทธ์ฉบับนี้สามารถน า สู่การปฏิบัติและพัฒนานักเรียนและโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมให้
ก้าวหน้าและเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในองค์กรจะร่วมมือปฏิบัติตามสิ่ง ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์พัฒนา
สถานศึกษาฉบับนี้จนส าเร็จ 
 
 
 

 
        นายสังวาลย์  พลอยด า 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ตารางที่  7   ข้อมูลข้าราชการครู/พนักงานราชการ/พนักงานบริการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 11 
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โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. สภำพทั่วไปจังหวัดสุโขทัย 
 1.1 ที่ต้ังและอำณำเขต 
 จังหวัดสุโขทัยต้ังอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440 กิโลเมตร    
โดยทางรถยนต์มีเนื้อท่ีประมาณ 6,596,092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อ าเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่ และอ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้    ติดต่อกับ  อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  และอ าเภอบางระก า  

จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 
แผนภำพที่ 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขต 

 
 
 

จังหวัดแพร ่

จังหวัดล ำปำง 

จังหวัดตำก 

จังหวัดก ำแพงเพชร 

จังหวัดอุตรดติถ์ 

จังหวัดพิษณุโลก 
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 1.2 กำรปกครอง  
  จังหวัดสุโขทัย แบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 86 ต าบล 864 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด            
2 เทศบาลเมือง (คือเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลเมืองสวรรคโลก) 16 เทศบาลต าบล 72 องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ตำรำงที่ 1 การปกครอง (อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน) ของจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2554 
 

ท่ี อ ำเภอ 
พื้นที ่

(ตำรำง ก.ม.) 
จ ำนวน 
ต ำบล 

จ ำนวน 
หมู่บ้ำน 

เทศบำล 
เมือง 

เทศบำล 
ต ำบล 

อบต. 

1 เมืองสุโขทัย 581.50 9 84 1 2 9 

2 กงไกรลาศ 502.38 11 108 0 1 10 
3 คีรีมาศ 521.89 10 100 0 2 9 
4 บ้านด่านลานหอย 1,018.11 7 68 0 1 7 
5 ศรีส าโรง 565.73 13 116 0 1 12 
6 สวรรคโลก 586.15 13 117 1 0 12 
7 ศรีสัชนาลัย 2,050.51 11 128 0 2 8 
8 ทุ่งเสล่ียม 569.90 5 55 0 1 5 
9 ศรีนคร 199.87 5 49 0 1 5 

รวม  9  อ ำเภอ 6596.04 84 825 2 11 77 
 

 
 1.3 พื้นที่กำรปกครอง  
  ต าบลยางซ้ายมีพื้นท่ีท้ังหมด 25,125 ไร่ (40.2 ตารางกิโลเมตร) แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 12 หมู่บ้าน (เป็น
พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้ายท้ังหมด 12 หมู่บ้าน) ดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 พื้นท่ีการปกครองของต าบลยางซ้าย ปี พ.ศ. 2561 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ชื่อ – สกุล 

ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

จ ำนวนพื้นที ่

ไร่ ตร.กม. 
คิดเป็น % ของ
พื้นที่ทั้งหมด 

1 บ้านยางซ้าย นายเยี่ยม  แก้วถม 3,215 5.14 12.80 
2 บ้านบางหว่าน นายเกรียงไกร  นิ่มแสง 2,204 3.52 8.78 
3 บ้านกระชงค์ นายภิญโญ  บ าเรอ 1,181 1.89 4.70 
4 บ้านหรรษา นายวิเชียร  สดใส 1,921 3.07 7.64 
5 บ้านวังโพธิ ์ นายธีรพล  ม่วงแย้ม 2,570 4.11 10.22 
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หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ชื่อ – สกุล 

ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 
ไร่ 

6 บ้านวังขวัญ นายพา  บัวนวล 1,660 
7 บ้านใหม่บางกระบาน นางนุศรา  บุญผล 1,128 
8 บ้านใหม่บางหว่าน นายสังวร  ลอยมณี 2,707 
9 บ้านมะขามค่อม นายอ าไพ  พุ่มม่วง 2,906 
10 บ้านบางกระบาน นายธน ู จันทรา 1,688 
11 บ้านยางซ้ายสามัคคี นายเติม  ศรีชู 2,970 
12 บ้านชาญเมืองพัฒน ์ นายนภา  ทวิชาชาติ 975 

รวมทั้งสิ้น 25,125 
 
 1.4 ข้อมูลประชำกร 

ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 ปี (ตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันท่ี 1 ตุลาคมของทุกปี)  
 

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 ปี 
 

หมู่
ท่ี 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชำย หญิง รวม คร.* ชำย หญิง รวม คร.* ชำย หญิง รวม คร.* 

1 357 405 762 251 355 394 749 253 357 397 754 257 
2 609 687 1,296 409 609 679 1,288 413 597 681 1,278 415 
3 447 464 911 284 443 467 910 292 458 502 960 308 
4 598 620 1,218 392 601 620 1,221 392 592 623 1,215 398 
5 325 339 664 213 324 339 663 213 306 335 641 215 
6 148 167 315 86 151 169 320 86 152 165 317 88 
7 567 586 1,153 355 563 583 1,146 355 560 581 1,141 367 
8 403 449 852 265 399 449 848 265 397 451 848 271 
9 261 311 572 189 261 306 567 189 263 302 565 192 
10 245 252 497 134 242 251 493 134 239 253 492 136 
11 264 274 538 156 261 271 532 156 258 272 530 158 
12 512 577 1,089 337 509 571 1,080 339 500 580 1,080 362 
รวม 4,736 5,131 9,867 3,071 4,718 5,099 9,817 3,078 4,302 4,814 9,116 3,321 
 

* หมำยเหตุ  คร. ย่อมาจาก ครัวเรือน 
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2. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 1.1 ประวัติและควำมเป็นมำโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
เป็นโรงเรียนท่ีประชาชนในท้องถิ่นเสนอต่อทางราชการให้จัดต้ังขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของ
เยาวชนต าบลยางซ้าย  ต าบลปากพระ และต าบลใกล้เคียง  ซึ่งนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่มีโอกาส
เดินทางไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัยได้ เนื่องจากการคมนาคมล าบากมาก โดยเฉพาะ
ในฤดูฝนผลจากการประชุมซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอเมืองสุโขทัย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนประถมศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในต าบลยางซ้าย ต าบลปากพระ โดยมีนายอ าเภอ
เมืองสุโขทัย (ดร.สมพร แสงชัย) เป็นประธาน มติในท่ีประชุมให้เสนอเรื่องการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าต าบลขึ้นท่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลยางซ้าย บนท่ีสาธารณประโยชน์ 25  ไร่ และประชาชนบริจาคท่ีดินให้
โรงเรียนสมทบ รวมเป็นพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนและทางเข้า  จ านวนท้ังส้ิน 38 ไร่ 3 งาน 67.4 ตารางวา 
 ปีการศึกษา 2525 คณะกรรมการผู้ด าเนินการขอจัดต้ังได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์  57,000 บาท เพื่อถมดิน
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  สูง 1  เมตร และจัดต้ังอาคารเรียนช่ัวคราวขนาด 4 ห้องเรียน หลังคามุง
สังกะสีพร้อมท าถนนทางเข้าโรงเรียนและถนนรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ าท่วม โดยมีนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้มาช่วยจัดสร้างอาคารเรียนด้วย ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการให้
ท าการเปิดสอนเป็นสาขาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
   ปีการศึกษา 2526 วันท่ี 13 มกราคม 2526 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนยาง 
ซ้ายพิทยาคม ใช้อักษรย่อว่า “ย.พ.” มีแผนช้ันเรียน 3-2-0/ - รวม 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 157 คน   
จ านวนครู 6 คน ภารโรง 2 คน ได้แต่งต้ังนายประยงค์  พันธุ์ไพโรจน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ได้รับงบประมาณ 
ก่อสร้างอาคารจ านวนขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครูโสต 5 ห้องนอน จ านวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง  
จ านวน 1 หลัง และห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน 6 ท่ี 1 หลัง    
 ปีการศึกษา 2527 มีแผนช้ันเรียน -3-2-2/-  รวม 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 254 คน จ านวนครู   
10  คน จ านวนภารโรง  2 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จ านวน 1 หลัง ห้องน้ าห้อง
ส้วมนักเรียน จ านวน 1 หลัง ถังเก็บน้ าฝน คสล. แบบ ฝ 33 จ านวน 2 ชุด สระเก็บน้ า 2 สระ และได้เป็น
โรงเรียนในโครงการพระราชด าริการสอนคนให้เป็นคนดี และการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 
 ปีการศึกษา 2528 มีแผนช้ันเรียน -3-2-2/- รวม 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 215 คน จ านวนครู  
13  คน จ านวนภารโรง  2 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 จ านวน 1 หลัง บ้านพักครู
แบบ  203/27  จ านวน 1 หลัง ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปา 1 ชุด 

ปีการศึกษา 2529 มีแผนช้ันเรียน -2-3-2/-  รวม 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 196 คน จ านวนครู  
14 คน จ านวนภารโรง 3 คน ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยยกเว้นการเก็บเงิน
ค่าเล่าเรียน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนจัดท าคันถนนป้องกัน
น้ าท่วม 

ปีการศึกษา 2530 มีแผนช้ันเรียน -1-2-2/-  รวม 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 144 คน จ านวนครู  
15 คน จ านวนภารโรง 3 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน คสล. แบบ ฝ. 33 จ านวน 1 ชุด 
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ปีการศึกษา 2531 มีแผนช้ันเรียน -3-1-2/-  รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 167 คน จ านวนครู  
13 คน จ านวนภารโรง  3 คน ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอล ถนนภายในโรงเรียนและปลูกต้นไม้เพื่อร่มเงา          
ปีการศึกษา 2532  มีแผนช้ันเรียน -3-2-1/- รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 192 คน จ านวนครู 15 คน  
จ านวนภารโรง  3 คน  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.)  
โดยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน 

ปีการศึกษา 2533  มีแผนช้ันเรียน -3-3-2/-  รวม  8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 267 คน จ านวนครู  
18  คน จ านวนภารโรง 3  คน กรมสามัญศึกษาได้ต้ังให้นายอภิสัณห์  ตรีธรรมพินิจ  เป็นผู้บริหาร  โรงเรียนได้
เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและได้เริ่มจัดต้ังโครงการอาหารกลางวัน
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลน 

ปีการศึกษา 2534 มีแผนช้ันเรียน -3-2-3/-  รวม 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 287 คน จ านวนครู  
22 คน จ านวนภารโรง 3 คน   

ปีการศึกษา 2535 มีแผนช้ันเรียน -4-3-3/- รวม 10 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 342 คน จ านวนครู  
23 คน จ านวนภารโรง  3 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ  203/27 จ านวน 1 หลัง  ขุดสระน้ า
ขนาด  31 x 50 x 5 ลูกบาศก์เมตร 1 สระ และถมดินหน้าอาคารเรียน จ านวน 5 ไร่ กรมสามัญศึกษาได้ต้ังให้
นายจ าลอง  คุรุบรรเจิดจิต เป็นผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2536 มีแผนช้ันเรียน -4-4-4/-  รวม 12 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 380 คน จ านวนครู  
24  คน  จ านวนภารโรง  3 คน  ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 

ปีการศึกษา 2537 มีแผนช้ันเรียน -4-4-3/- รวม  11  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 375 คน จ านวนครู  
24  คน จ านวนภารโรง  3  คน ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 สนาม กั้นห้องใต้ถุนอาคารเรียน 216 
ล จ านวน  2  ห้องเรียน ใช้เป็นห้องแสดงนิทรรศการ และห้องวิชาการ 

ปีการศึกษา 2538  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3/-  รวม  9 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 350 คน จ านวนครู  
24  คน  จ านวนภารโรง  3 คน ได้เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม (รพชส.) ได้
ส่งเสริมอาชีพการท าน้ าปลาปลาสร้อยแก่ชุมชน 

ปีการศึกษา 2539  มีแผนช้ันเรียน -4-3-3/-  รวม 10 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 342 คน จ านวนครู  
26  คน จ านวนภารโรง 3 คน ได้รับความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรธรณีขุดสระน้ าบาดาลและสร้าง หอถัง
ประปาหมู่บ้าน 1 ชุด เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่อใช้และด่ืม  

ปีการศึกษา 2540 มีแผนช้ันเรียน -3-4-3 /1-0-0  รวม 11 ห้องเรียน โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนใน 
ระดับ ม.ปลายเป็นปีแรก จ านวนนักเรียน 367 คน จ านวนครู 24 คน จ านวนภารโรง 3  คน ได้รับเงินบริจาค
ให้สร้างสนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา 
จ านวน  400,000  บาท  โดยได้จัดการซ่อมอาคารเรียนช่ัวคราว  1 ห้อง กั้นใต้ถุนอาคารเรียน 216  ล. 2 ห้อง 
ซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียน 216 ล. 1 หลัง และถมดินพื้นท่ีน้ าท่วมขัง  5 ไร่ กรมสามัญศึกษาได้ แต่งต้ังให้นาย
ด าริ  สดช่ืน  มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  
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ปีการศึกษา 2541  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-0  รวม 11 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 393 คน   
จ านวนครู  24 คน จ านวนภารโรง  3 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 
100/27 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 4,370,000  บาท   

ปีการศึกษา 2542  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-1  รวม 12 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 387 คน  
จ านวนครู  24 คน  จ านวนภารโรง 3  คน ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารช้ันเรียน  316 ล. จ านวน 
700,000  บาท 

ปีการศึกษา 2543  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-1  รวม 12  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 353 คน  
จ านวนครู  24 คน จ านวนภารโรง 3 คน ได้รับงบประมาณท าคันดินกั้นน้ ายาว 450 เมตร จ านวนเงิน 89,000  
บาท ท าถนนคอนกรีตยาว 230 เมตร จ านวนเงิน 300,000 บาท ท าท่อระบายน้ ายาว 22 เมตร จ านวนเงิน  
25,000 บาท 

ปีการศึกษา 2544  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-1  รวม 12  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 340 คน  
จ านวนครู  22 คน จ านวนภารโรง  3  คน ได้ก่อสร้างสหกรณ์ร้านค้า จ านวน 1 หลังโดยใช้เงินบริจาค และ
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วม 50,000 บาท ได้สร้างประตูสระน้ า 89,000 บาท 

ปีการศึกษา 2545  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-1  รวม 12  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 364  คน   
จ านวนครู  22 คน  จ านวนภารโรง 3 คน ได้ก่อสร้างอาคารพยาบาล จ านวน  1  หลังโดยใช้เงินบริจาคและ
ได้รับงบประมาณเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน  1  เครื่อง งบประมาณ  700,000  บาท   

ปีการศึกษา 2546  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-1  รวม 12  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 379  คน   
จ านวนครู 24 คน จ านวนภารโรง 3 คน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งต้ั ง             
นายมานพ  บัวทอง เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2547  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /0-1-1 รวม 11  ห้องเรียนจ านวนนักเรียน 377 คน  
จ านวนครู  23 คน จ านวนภารโรง 3 คน อัตราจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ 1 คน ได้งบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท และซ่อมแซมประตูเหล็กอาคารเรียน  จ านวน  22,000 บาท 

ปีการศึกษา 2548  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-1  รวม 12  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 360 คน  
จ านวนครู 23 คน จ านวนภารโรง  3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 1 คน ได้งบประมาณ อบต.ยางซ้าย  
เป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมเล็ก จ านวน 130,000 บาท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้แต่งต้ัง  
นายอนุสนธิ์  ต้นประสงค์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2549  มีแผนช้ันเรียน -3-3-3 /1-1-0  รวม 11 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 354 คน  
จ านวนครู  23 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน  1  คน  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้แต่งต้ัง นายประยงค์  พันธุ์ไพโรจน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2550 มีแผนช้ันเรียน -3-3-2 /1-1-1  รวม 11 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 324 คน
จ านวนครู  22 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน  1 คน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้แต่งต้ัง  นายนรัตน์  พ่วงสุวรรณ เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2551 มีแผนช้ันเรียน -3-2-1 /1-1-1 รวม 9 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 276 คน จ านวน
ครู 20 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 1 คน ได้รับงบประมาณสร้างรั้วโรงเรียน   
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ปีการศึกษา 2552 มีแผนช้ันเรียน -2-1-2 /1-1-1  รวม 8  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 270 คน 
จ านวนครู 20 คน จ านวนภารโรง  3  คน  ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 1 คน  

ปีการศึกษา 2553 มีแผนช้ันเรียน -1-2-1 /1-1-1  รวม 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 200 คน จ านวน
ครู  20 คน จ านวนภารโรง  3  คน  ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ 1 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน  
1  คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินบริจาค 1 คน 

ปีการศึกษา 2554  มีแผนช้ันเรียน -1-1-2 /1-1-1 รวม 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 210 คน จ านวน
ครู 19 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 1 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินบริจาค 2 คน 

ปีการศึกษา 2555  มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 172 คน จ านวน 
ครู  16 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 3 คน    

ปีการศึกษา 2555  มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 150 คน จ านวน 
ครู  16 คน จ านวนภารโรง  3  คน  ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน  3 คน    

ปีการศึกษา 2556 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 170 คน จ านวน 
ครู 15 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 2 คน

ปีการศึกษา 2557 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /2-1-1 รวม 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 170 คนจ านวน
ครู 15 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 3 คน

ปีการศึกษา 2558 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 150 คน จ านวน
ครู 15 คน จ านวนภารโรง 3 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 3 คน

ปีการศึกษา 2559 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 109 คน จ านวน
ครู 15 คน จ านวนภารโรง 2 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 3 คน

ปีการศึกษา 2560 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 68 คน จ านวน
ครู 15 คน จ านวนภารโรง 2 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 2 คน  

ปีการศึกษา 2561 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 76 คน จ านวน
ครู 15 คน จ านวนภารโรง 1 คน ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 2 คน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานได้แต่งต้ัง  นายสังวาลย์   พลอยด า เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 82 คน จ านวน
ครู 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2 คน จ านวนภารโรง 2 คน 
ครูอัตราจ้างโดยใช้เงินอุดหนุน 1 คน 

ปีการศึกษา 2563 มีแผนช้ันเรียน -1-1-1 /1-1-1 รวม 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 94 คน จ านวน
ครู 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูช่วยราชการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน 
จ านวนภารโรง 2 คน  
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 
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 1.2 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

1.2.1 ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 
 

 
 ควำมหมำย 
 ตราประจ าโรงเรียน เป็นรูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ยอดเจดีย์รัศมีกระจายออกเป็นเก้าแฉก    

อันหมายถึง ส่ิงท่ี “งามส่ี” ประการ และส่ิงท่ี “ดีหา้” ประการ คือ

 ส่ิงท่ี “งามส่ี”  คือ 1. รูปร่างงาม   2. ท่าทางงาม  
3. วางตัวงาม   4. จิตใจงาม  

 ส่ิงท่ี “ดีห้า” คือ 1. วาจาดี   2. ความรู้ดี 
3. ความสามารถดี  4. ความประพฤติดี 
5. การงานดี 

 
  1.2.2 ปรัชญำ/ค ำขวัญโรงเรียน 
    ปรัชญำโรงเรียน  สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ (ความได้ปัญญา ท าให้เกิดสุข) 
  ค ำขวัญ   เรียนดี  มีวินัย  น้ าใจนักกีฬา  พัฒนาถิ่น 
 วิสัยทัศน์   มุ่งมั่นพฒันาคุณภาพการศึกษา  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
     มีวินัยใฝ่คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี 
 อัตลักษณ ์  จิตอาสา มารยาทงาม 
 เอกลักษณ ์  โรงเรียนพอเพียง รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 1.2.3 อักษรย่อ/สีประจ ำโรงเรียน 
   อักษรย่อ ย.พ. 
   สีประจ ำโรงเรียน เทา – ชมพู  
   

          - สีเทา   หมายถึง    ความสงบและความสมดุล 

 - สีชมพู  หมายถึง    ความรักใคร่กลมเกลียว  สามัคคี 

      รวมแล้ว  หมายถึง  ทุกคนมีความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในการศึกษาหา
   ความรู้ 
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 
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 1.3 สถำนที่ต้ังของโรงเรียน
 1.3.1 ที่ต้ัง 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ต้ังอยู่ท่ีถนนสุโขทัย - บางระก า หมู่ท่ี 2 ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย  เบอร์โทรศัพท์ 055-615653 
 
 1.3.2 แผนที่แสดงเส้นทำงโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    
 

แผนภำพที่ 2  แผนท่ีแสดงเส้นทางโรงเรียนยางซา้ยพิทยาคม 
 

 1.4  ข้อมูลด้ำนนักเรียน 
  ระดับการศึกษาท่ีให้บริการ : ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
 

ตำรำงที่ 4  จ านวนนักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2563) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียน (คน) จ ำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) ชำย หญิง รวม 
1 10 7 17 1 
2 10 2 12 1 
3 14 7 21 1 
4 11 6 17 1 
5 7 8 15 1 
6 5 5 10 1 

รวม 57 35 92 6 
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

 1.5 ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 
1.5.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม

 
ตำรำงที่ 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง 

1 นางนุศรา  บุญผล ประธานกรรมการ 
2 พระอธิการบันลือศักดิ์  ปัญญาวชิโร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
3 นางสุเทพ  เสากุล กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
4 นายพล  จิตต์ค านึง กรรมการผู้แทนองค์กร  ชุมชน 
5 นางสาวระย้า  คงขาว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6 นายเกรียงไกร  นิ่มแสง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 นายด าเนิน  นันทะกมล กรรมการผู้แทนครู 
8 นายชัยวัฒน์  สุดสวาท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายสังวาลย์  พลอยด า กรรมการและเลขานุการ 

 
 1.5.2 ท ำเนียบผู้บริหำร


ตำรำงที่ 6 ท าเนียบผู้บริหารของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมต้ังแต่ พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน 




ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำ 
1 นายประยงค์   พันธุ์ไพโรจน ์ อาจารย์ใหญ่ 2526 – 2533 
2 นายอภิสัณฑ์  ตรีธรรมพินิจ อาจารย์ใหญ่ 2533 – 2535 
3 นายจ าลอง  คุรุบรรเจิดจิต อาจารย์ใหญ่ 2535 – 2540 
4 นายด าริ  สดช่ืน อาจารย์ใหญ่ 2540 –2546 
5 นายมานพ  บัวทอง อาจารย์ใหญ่ 2546 – 2548 
6 นายอนุสนธิ์  ต้นประสงค์ ผู้อ านวยการ 2548 – 2548 
7 นายประยงค์   พันธุ์ไพโรจน ์ ผู้อ านวยการ 2548 – 2550 
8 นายนรัตน์  พ่วงสุวรรณ ผู้อ านวยการ 2550 – 2560 
9 นายไพรัช  เดชะศิริ ผู้อ านวยการ 2560 - 2561  
10 นายสังวาลย์   พลอยด า ผู้อ านวยการ 2561 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

11 

แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

1.5.3 ข้อมูลข้ำรำชกำรครู/พนักงำนรำชกำร/พนักงำนบริกำรโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
 

ตำรำงที่ 7   ข้อมูลข้าราชการครู/พนักงานราชการ/พนักงานบริการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 

ท่ี ชื่อสกุล ต ำแหน่ง วุฒ ิ สำขำที่จบ กลุ่มสำระ 
1 นายด าเนิน  นันทะกมล ครู คศ. 3 ศษ.บ การจัดการ การงานอาชีพฯ 
2 นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว ครู คศ. 3 กศ.บ อังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
3 นายนิคม  เขาเหิน ครู คศ. 3 ศษ.บ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ า ครู คศ. 3 คบ. นาฏศิลป์ ศิลปะ 
5 นายสมชาย  บุญอินทร์ ครู คศ. 2 วท.บ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
6 นางณัฐกฤตดา  มามี ครู คศ. 1 วท.บ เคมี วิทยาศาสตร์ 
7 นายวันเฉลิม  นะน่าน ครูผู้ช่วย คบ. อังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
8 นายเด่นนคร  พ้นพาล ครูผู้ช่วย คบ. สังคม สังคมศึกษา 
9 นางสาวณัฐธิดา  พลมาก ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
10 นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า ครูผู้ช่วย กศ.บ ไทย ภาษาไทย 
11 นายปริญญา  ชมนก ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
12 นางสาวมาลนิี  วงค์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
13 ว่าท่ี รต. หญิง นิตยา  รัตนะ พนักงานราชการ คบ. พละ พลานามัย 
14 นายสมนึก  หริ่งกัน ครูผู้ทรงคุณค่า กศ.ม. ไทย ศิลปะ 
15 นายยชอนันต์  อุ่นสกุล ครู คศ.2/ช่วยราชการ ศศ.ม. วิทยาการดนตรี ศิลปะ 
16 นางสาวพรรษพร แสงเมือง ครูธุรการ ศศ.บ จีน - 
17 นายประดิษฐ์  บุตรสุวรรณ นักการฯ ป.4 - - 

 
 

 1.6 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
  โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครู จ านวน 9 หลัง ดังนี้  
   -  อาคารเรียน     จ านวน  1  หลัง  
   -  อาคารคหกรรม   จ านวน  1  หลัง 
   -  บ้านพักครู   จ านวน  4  หลัง 
   -  หอประชุมอเนกประสงค์ จ านวน  1  หลัง 
   -  อาคารร้านค้าสหกรณ์  จ านวน  1  หลัง 
   -  อาคารดนตรี   จ านวน  1  หลัง 
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

 1.7 แหล่งเรียนรู้ 

1.7.1 ห้องเรียน/ห้องพิเศษ  :  ห้องวิทยาศาสตร์    ห้องปฏิบัติการทางเคมี   ห้องคอมพิวเตอร์   
 ห้องสมุด     ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ 

  1.7.2 แหล่งเรียนรู้ภำยใน   :   โรงเกษตร      โรงเพาะเห็ด       แปลงเกษตร 
  1.7.3 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  :  วัดวังสวรรค์ (ประชาบ ารุง)       เข่ือนยางซ้าย    
   องค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย 
  1.7.4 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน 
 
 
1.8 โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

แผนภำพที่ 3 แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ส่วนท่ี 2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 

2.1 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2563 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีจะเข้ำสู่ยุคของกำร
เปล่ียนแปลง กำรจัดกำรศึกษำของประเทศครั้ งส ำคัญท่ีจะพัฒนำประชำกรในวัยเรียนทุกคนและ              
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกล ทุรกันดำร ให้มีควำมพร้อมท้ังกำย ใจ สติปัญญำ มีสุขภำวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสำร
ภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3  และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย และพลโลกท่ีมีทักษะกำรคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกร
ยุคใหม่ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง โดยได้  ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ และแนวทำง ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
วิสัยทัศน์  “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ  

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ 
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ  
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหล่ือมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง

ท่ัวถึง และเท่ำเทียม  
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (SDGs)  
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด 

กำรศึกษำ  
เป้ำหมำย  

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภำวะท่ีเหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพ ำตนเอง     

และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี   
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 
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2. ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มช ำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่ำงไกล ทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ ท่ีหลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำง
วิชำกำร มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ  

5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นท่ี จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม  

6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคล่ือนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล
อยำ่งเป็นระบบ  

7. ส ำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมกำรท ำงำน โดยกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำน และกำร

จัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภำพ ก ำกับ ติดตำม 

ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและ นวัตกรรมในกำรขับเคล่ือนคุณภำพ    

นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
นโยบำยท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  
นโยบำยท่ี 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
นโยบำยท่ี 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
นโยบำยท่ี 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน    และลดควำม

เหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
นโยบำยท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

 
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง   
เป้ำประสงค์   

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพำะ ได้รับกำร
บริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมี คุณภำพเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม   

2. เสริมสร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี                
ห่ำงไกลสูงในถิ่นทุรกันดำร อำทิ พื้นท่ีสูง ชำยแดน ชำยฝ่ังทะเล และเกำะแก่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง               
ของประเทศในระยะยำว    
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด   
1. พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้   

ตัวชี้วัด    
(1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น    
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้จัดกำรเรียนรู้                           

ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น    
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมี

คุณภำพ   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำสและกลุ่มที่

อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเลและเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร   
ตัวชี้วัด    

(1) จ ำนวนผู้เรียนบ้ำนไกลได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกกำรได้เข้ำพักในโรงเรียนท่ีมี  หอพักนอน 

หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบำ้นถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย    

(2) จ ำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรพัฒนำ  ทักษะ
ชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพที่ดีอย่ำงเหมำะสม     

(3)  จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพท้ังด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพท่ี
เหมำะสมกับบริบท    

(4) จ ำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และท่ีดูแลหอพักนอนท่ีมีนักเรียน กลุ่มชำติ
พันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรพัฒนำและสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมกับ
บริบท    

(5) จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มช ำติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรัก ในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์    

(6) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนท่ีมีผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำสและกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีหำ่งไกลทุรกันดำรได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภำพ    

(7) ผู้เรียนกลุ่มช ำติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น   

 
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
เป้ำประสงค์   

1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชำติ 

และกำรพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส ำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่นมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอ ำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม    

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมีทักษะท่ี
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะส่ือสำรภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 มีนิสัยรัก
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและควำมถนัด   

4. ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ท้ังในด้ำนท่ีมี
พัฒนำกำรปกติและด้ำนท่ีมีควำมบกพร่องหรือควำมแตกตำ่งทำงกำรเรียนรู้ หรือควำมสำมำรถพิเศษตำมท่ีระบุ
ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดท ำขึ้นบน
พื้นฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียน   

5. ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเขำ้สู่บริกำรช่วงเช่ือมต่อ (Transitional 

Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้นหรือกำรอำชีพหรือกำร

ด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล   

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะท่ีเหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และสำมำรถ

พึ่งตนเองได้ในสังคมอนำคตท่ีซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ สำมำรถป้องกันตนเอง

จำกปัญหำยำเสพติดได้   

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด   

1. ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอือ้ต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน เป็น

รำยบุคคล มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ  (Career 

Education)   

ตัวชี้วัด    

(1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง     

รักในสถำบันหลักของช ำติ และยึดมั่นกำรปกครอง ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ        

ตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่    

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร        

ของผู้เรียนและพื้นท่ี   

2. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดม่ันกำรปกครองระบอบ               

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง                

เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม    
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ตัวชี้วัด    

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของช ำติ ยึดมั่นกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

(2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 

เป็นพลเมืองดีของช ำติ มีคุณธรรม จริยธรรม    

(3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรม กำรเรียนรู้ 

ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของช ำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ            

มีคุณธรรม จริยธรรม    

(4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลท่ี 10       

และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ   

3. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิชำกำร 

น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   

ตัวชี้วัด    

(1) ด้ำนผู้เรียน     

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

และมีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ้น     

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ  วินัย อำรมณ์ สังคม 

และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน     

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่ ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน     

4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะกำรคิด วิเครำะห์     

5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะท่ีจ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading 

Literacy)     

6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะท่ีจ ำ เป็นด้ำนกำรรู้ เรื่องคณิตศำสตร์        

(Mathematical Literacy)     

7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะท่ีจ ำ เป็นด้ำนกำรรู้ เรื่องวิทยำศำสตร์         

(Scientific Literacy)      

8) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสำรอังกฤษ และส่ือสำรภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     

10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่     

11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน   (O-NET) 

มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิช ำเพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ     

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่อง กำรอ่ำนต้ังแต่ระดับ

ขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ตำมแนวทำงกำรประเมิน 

PISA    

(2) ด้ำนสถำนศึกษำ     

1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  กำรปฏิบัติจริง (Active 

Learning)     

2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ     

3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีกำรจัดกำรเรียนรู้ต ำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น          

(IS: Independent Study)     

4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่ำงมีควำมสุข   

ตัวชี้วัด    

(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ    

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำ ทักษะ

อำชีพตำมควำมถนัด    

(3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภำวะท่ีดีทุกช่วงวัย    

(4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ   

5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้ำงเสริม              

คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

ตัวชี้วัด    

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และกำร

ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
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(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนส่ิงแวดล้อม         

สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable         

Development: EESD)    

(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเปำ้หมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals 

for Sustainable Development)    

6. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ    

ตัวชี้วัด    

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน         

ของแต่ละระดับ    

(2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะกำร

ด ำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ  

   (3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษ       

ด้ำนต่ำงๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น   

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้               

ใ ห้ แ ก่ผู้ เ รี ย น เ ป็ น รำยบุ ค คลตำมสมรรถนะ  ควำม ต้อ งก ำร  แล ะควำมถนั ด  ส ร้ ำ งสั งคม               

ฐำนควำมรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต   

ตัวชี้วัด    

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่ำน Digital Platform    

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform    

3. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

เป้ำประสงค์    

ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท เป็นบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพเป็นมือ

อำชีพ และมีทักษะวิชำชีพขั้นสูง   

ประเด็นกลยุทธ์   

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู ให้ตรง

กับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21   

ตัวชี้วัด    

(1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี     
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(2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้อง        

กับบริบทของพื้นท่ี    

(3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจ ำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน   

2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม   

ตัวชี้วัด    

(1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบ  ตำมควำม

จ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    

(2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้        

และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบท่ีหลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล    

3. น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        

ทุกประเภททั้งระบบ   

ตัวชี้วัด    

(1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ    

(2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดท่ีพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology     

(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำท่ีขำดแคลน    

 

4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร

ศึกษำ   

เป้ำประสงค์    

สร้ำงโอกำสให้ประช ำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน   

และลดควำมเหล่ือมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ   

ประเด็นกลยุทธ์   

1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ         

ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่   

ตัวชี้วัด    

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ     

(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน    
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(3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภำพ     

(4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน                 

จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่         

เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน  มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน    

ตัวชี้วัด    

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ    

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนด    

3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ   

ตัวชี้วัด    

(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ    

(2) ส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน และแผนปฏิบัติกำร            

ท่ีตอบสนองส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและตำมสภำพ

และประเภทของควำมพิกำร    

(3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมท้ังระบบ เพื่อสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม    

4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ    

ตัวชี้วัด    

(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง อย่ำง

เหมำะสม    

(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำง เหมำะสม       

และเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ    

(3) จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรมท่ีได้รับควำมร่วมมือจ ำกกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ     

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้เป็น         

เคร่ืองมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน   

ตัวชี้วัด    

(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยส่ือสำรโทรคมน ำคมท่ีสำมำรถเช่ือมต่อกับโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ต ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย    
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(2) สถำนศึกษำมี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือใน

กำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร   

เป้ำประสงค์    

สถำนศึกษำ และหน่วยงำนระดับภูมิภำคมีควำมอิสระในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้มี

คุณภำพ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี   

ประเด็นกลยุทธ์   

1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน      

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ   

ตัวชี้วัด    

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน             

ส่วนรำชกำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก ำหนด    

(2) ร้อยละของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน ส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ    

(3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป    

(4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ        

หน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)   

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัด

กำรศึกษำ   

ตัวชี้วัด    

ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีก ำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม   

3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน ให้

สถำนศึกษำ เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่   

ตัวชี้วัด    

(1) มีรูปแบบและแนวทำงในก ำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ    

(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจท้ังระบบ    

(3) มีรูปแบบและแนวทำงในก ำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ    

(4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับส ำกล    
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(5) จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง    

(6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น   

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  

ตัวชี้วัด    

(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรงอย่ำง

เหมำะสม    

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม       

และเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ    

(3) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีได้รับควำมร่วมมือจ ำกกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ในกำร

เพิ่ม ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ด้ำน

ต่ำงๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณและข้อมูลอื่นๆ ที่จ ำ เป็น         

มำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และ

ควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป   

ตัวชี้วัด    

(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ    

(2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลท่ีสำมำรถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่ำงๆ น ำไปสู่            

กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

2.2 นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 เป็นหน่วยงำนท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท ำหน้ำท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตำก ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำในระดับ

มัธยมศึกษำและขับเคล่ือนนโยบำยทำงด้ำนกำรศึกษำเข้ำสู่กำรปฏิบัติ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำท่ียั่งยืน และมี

ประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 38 จึงได้ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้นกำรบริหำรงำนดังนี้ 
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นโยบำย 

1.   ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน 2.  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

3.   กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 4.  กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.   กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบ ICT 

 จุดเน้น 

  1.   กำรประกันคุณภำพและกำรควบคุมภำยใน 2.  O – NET 

  3.   กำรนิเทศกำรสอน    4.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  5.   ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต   6.  มำตรกำรป้องกันภัย 

  7.   SCQA , OBECQA    8.  คู่มือกำรบริหำรงำน 

  9.   ICT      10.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

  11.   Smart Teacher , Smart Student  
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ส่วนท่ี 3 
กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 
3.1 กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy) 

โดยมีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน แยกตำมยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
  กลยุทธ์ 1  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำณและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
หรือ”ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่นยืน 
         1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำร
ทุจริต คอรัปช่ัน และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
                แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำ 
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

                 2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และ
ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม 

                กลยุทธ์  1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ใน
รูปแบบท่ีหลำกหลำย  
                    แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1.1 พัฒนำครูในรูปแบบ TEPE (Teachers and Educational Personals Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำมแนวทำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community:PLC) 
  1.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นบทบำทกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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  กลยุทธ์  2 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง  
                 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  2.1 ก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งต้ัง จัดระบบกำรประเมิน 
และกำรพัฒนำต่อเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.2 สร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
  กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ  
                 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  3.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  3.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดย
เน้นให้มีกำรวิจัยในช้ันเรียน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ 1  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร
กำรวัดและประเมินผลท่ีเหมำะสม 

       แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
       1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  

1.2 ส่งเสริมกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.3 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ และควำมมั่นใจในกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ 
และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

1.4 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 
  กลยุทธ์  2  พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
                 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
       2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับสูงขึ้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัยและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
  2.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นบทบำทกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติ
จริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดค ำนวณ คิดแก้ปัญหำ และ
คิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 
  2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

  2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนตำมโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2.6 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีหลำกหลำยรวมท้ังกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
  2.7 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะด้ำนอำชีพแก่ผู้เรียน 
  2.8 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบท่ีเหมำะสม 
  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์  3 สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
  3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์   
และด้ำนอื่น ๆ 
  3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science  
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำร
คิด  และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  

        กลยุทธ์  4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำร 
จัดกำรศึกษำ 
                  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
     4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผลโดย
เน้นให้มีกำรวิจัยในช้ันเรียน 
   

ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     กลยุทธ์ 1 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

                แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
       1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ท่ัวถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
  1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 



 
 

 

 

28 

แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

        กลยุทธ์ 2  ลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
                  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  2.1 ประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำสท่ี
ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 
เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่ำงท่ัวถึง 
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
กลยุทธ์ 1  จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 

                  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
   1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน ำ 

แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และ

ส่ือกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมทักษะกำรด ำเนินชีวิตตำมกรอบหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
                1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำณและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
หรือ”ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่นยืน 
                 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สู่
กำรเรียนกำรสอนและกำรด ำรงชีวิต  
  2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ 
                2.4 มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม นิเทศ กำรบริหำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนกำรสอน 
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โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
                 กลยุทธ์ 1  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
                 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

        1.1 สร้ำงเครือข่ำยธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ และเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ  
1.2 บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมำภิบำลตรวจสอบได้ 

                      กลยุทธ์ 2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

  2.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ  
  2.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  2.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ท่ีมีมำตรฐำนเช่ือมโยงและเข้ำถึงได้ 
  2.4 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นท่ี เช่น 
โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
  2.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
  2.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถำนศึกษำ และครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีมีผลงำนเชิง
ประจักษ์ 

กลยุทธ์ 3  สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
                 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐำน (Area-base 
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
  2.2 จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 
  2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย  
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพผู้เรียน 
           แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  4.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำ ร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  4.2 ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนจำกภำคีเครือข่ำยหรือภำคประชำสังคมในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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ตัวชี้วัด 
โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม ได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จแยกตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกนั ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
   4. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 

   7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
   8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  9. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   10. ร้อยละ 80 ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
   11. ร้อยละ 80 ของนักเรียนอ่านหนงัสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
   12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความ
ต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
   13. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
   14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   15. ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มข้ึน 
   16. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
17. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ

ของการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   18. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 
   19. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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3.2 กรอบแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน  
 

ตำรำงที่ 8 กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2565 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2563 2564 2565 
ยุทธศำสตร์ที่ 1        
จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

1.1นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 ของนักเรียนได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของสถานศึกษาน า 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีพัฒนาการ 
น้ าหนักส่วนสูงและสมรรถนะทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

80 90 95 

ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติดให้โทษ 

100 100 100 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

90 95 100 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระ
ราชปณิธาณและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา หรือ”ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างย่ันยืนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

80 85 90 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมืองตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

80 85 90 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการตาม
เกณฑ์ทีก่ าหนด 

70 75 80 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

100 100 100 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2563 2564 2565 
ยุทธศำสตร์ที่ 2   ผลิต
และพัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรม 

3.1 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3.2 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
3.3 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

จ านวนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษามสี่วนร่วมตามแนวทาง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community:PLC) 

100 100 100 

จ านวนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

100 100 100 

จ านวนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 

จ านวนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัย
ในชั้นเรียน 

100 100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 3     
พัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

2.1 นักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 มีพัฒนาการ
สมวัย 
2.2 นักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.5 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละร้อยละ 95 ในแต่ละ
ระดับชั้นอ่านออกเขียนได้
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
2.7 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21  
2.8 นักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ทักษะ และความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 85 90 95 

ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่
การเรียนในระดับสูงข้ึน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

85 90 95 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถอ่านออกเขียนได้และมี
นิสัยรักการอ่าน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 100 100 100 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดค านวณ คิดแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

85 90 95 
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โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2563 2564 2565 
2.9 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA   

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

85 90 95 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 85 90 95 

ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   และด้านอื่น ๆ 

85 90 95 

ยุทธศำสตร์ที่ 4     
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

4.1 ประชากรวัยเรียน ร้อย
ละ 100 ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับการศึกษาภาคบงัคับ
เพ่ิมข้ึน 
4.2 นักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ100 ที่จบการศึกษา
ภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละประชากรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

100 100 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม 

100 100 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
DLIT , DLTV ฯลฯ 

100 100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 5       
จัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 นักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนัก
ในความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละของผู้เรียนจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

85 90 95 

สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

85 90 95 

ร้อยละของผู้เรียนมีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
ด ารงชีวิต 

100 100 100 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

2563 2564 2565 
ยุทธศำสตร์ที่ 6      
พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

6.1 ออกกลางคันของผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ลดลง 
6.2 ร้อยละของสถานศึกษา
และหน่วยงานทุกระดับ
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน สงัคม 
ฯลฯ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6.3 สถานศึกษาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ              
ตามหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 

สถานศึกษาพัฒนาระบบการวางแผน 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 

สถานศึกษา พัฒนาระบบงบประมาณ
และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย และระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

100 100 100 

ร้อยละของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100 100 100 
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3.3 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน ( SWOT Analysis)  
ตำรำงที่ 9 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  

โครงสร้าง นโยบายและหลักสูตรของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยในหน่วยงำน 
(Structure = S1) 
1. เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย  
2. มีการจัดโครงสร้างการบบริหารงานท่ีชัดเจน 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดท า
เป็นแผนกลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดตามความส าเร็จ ในการน านโยบายสู่
ความส าเร็จอย่างชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน  
4. บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ของโรงเรียน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
สมานฉันท์และราบล่ืน 
 

ด้ำนระบบ/กิจกรรม (System/Service = S2) 
1. มีแหล่งเรียนรู้ไว้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้กับครู และนักเรียนหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง
อินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ 
2. มีการรายงานผลการปฏิบัติของบุคลากรท่ีได้
ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงาน 
มีร่องรอยของข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
 

ด้ำนบุคลำกร (Man=M1) 
1.  ครูมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น เป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่นักเรียนและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างเสมอภาค 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
3. ครูมีความพร้อมในการยอมรับการเปล่ียนแปลงตาม
ความรู้ความสามารถ 
 

 
 
1. การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนท่ี
มีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรเนื่องจากบุคลากรมีน้อยท าให้
เกิดสภาวะ “งานล้นคน” ตลอดจนต้องรับผิดชอบใน
งานท่ีไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 

 
1. ผู้เรียนขาดความตระหนักต่อการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้
2. คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

1. ครูขาดขวัญก าลังใจในการจัดสวัสดิการ 
2. ครูปฏิบัติงานพิเศษหลายงาน 
 

 
 
 



 
 

 

 

36 

แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ตำรำงที่ 10 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
การบริหารจัดการของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้ำนเงิน/งบประมำณ (Money=M2) 
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการนโยบายเรียน
ฟรี ส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนดีขึ้น 
2. การบริหารการเบิก-จ่ายเป็นระบบ 
3. มีเงินอุดหนุนไว้เพียงพอ 
 
ด้ำนอุปกรณ์/เคร่ืองมือ(Material=M3) 
1. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเพียงพอกับความ
ต้องการ  ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีท่ี
สูงขึ้น 
2. มีระบบไฟฟ้า ประปา สระน้ า ท่ีสมบูรณ์ 
3. มีโรงฝึกงาน โรงเกษตรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร(Management=M4) 
1. ผู้บริหารมีทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยีและ
การประสานงานชุมชน 

 
1. การบริหารการเงินไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  
ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล้ า ไม่ชัดเจน 
2. ขาดสภาพคล่องในการเบิก-จ่าย  
3. ขาดเจ้าหน้าท่ีในการบริหารงบประมาณ 
 
 
1. ห้องน้ า ห้องส้วม  โรงอาหาร ไม่ถูกสุขลักษณะ 
2. อุปกรณ์กีฬา ไม่เพียงพอกับความต้องการ  
3. สภาพอาคารเรียน สนามกีฬา ไม่เอื้อต่อการเล่นกีฬา 
บางประเภท 
 
 
 
1. บุคลากรมีจ ากัดและมีภาระงานมาก 
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ตำรำงที่ 11 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)  

โอกำส (Opportunities) ข้อจ ำกัด/อุปสรรค (Threats) 
ด้ำนสังคม/วัฒนธรรม (Social/Culture) 
1. กระแสโลกาภิวัตน์  ทุกหน่วยงาน/องค์กร 
จ าเป็นต้อง มีการเปล่ียนแปลงตามให้ทัน 
2. จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งวัฒนธรรมและมีบุคคล 
สถานท่ี ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีส าคัญ มากมาย 
3. ท้องถิ่นต าบลยางซ้ายและใกล้เคียง เป็นสังคมชนบท 
วัฒนธรรมประเพณีความร่วมมือและความพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกนัยังมีสูง 
4. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทั้งในด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน/
ท้องถิ่น มีอยู่มากมาย และมีคุณค่าพอท่ีควรศึกษา 
 
ด้ำนเทคโนโลยี (Technology=T) 
1. จัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนโดยการติดต้ัง
ระบบเครือข่าย internet ความเร็วสูงจึงท าให้ครูและ
นักเรียนเกิดความคล่องตัวและการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนตามนโยบายของรัฐ มีผลท าให้เกิดความคล่องตัว 
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และท าให้นักเรียน
สนใจใฝ่เรียนมากขึ้น  
 
ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic=E) 
1. โรงเรียนมีการขอทุนการศึกษา สามารถจัดสรร ให้
เด็กท่ีขาดแคลน  
2. โรงเรียนมีรถรับส่งฟรี และโครงการอาหารกลางวัน 
 
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง (Polical=P) 
1. แนวนโยบายรัฐเน้น “คุณธรรมน าความรู้  
สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอ ฐานะยากจน มีแหล่ง
อบายมุข ปัญหาหย่าร้าง 
2. ปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ ่
3. ผู้ปกครองมีทัศนะคติท่ีไม่ดีต่อองค์กร 
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
1. การติดตามดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก
ภายนอกยังไม่ท่ัวถึง 
2. ระบบเครือข่าย Internet ของสถานศึกษายังไม่ เสถียร 
(ไม่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา)  
3. ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไอที 
 
 
 
 
1. เศรษฐกิจชุมชน สถาบันครอบครัว ไม่มั่นคงเท่าท่ีควร
ส่งผลให้มีการส่งบุตรหลานเรียนต่ออยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 
 
1. ผลจากการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง นโยบายจะ
เปล่ียนไปตาม ท าให้นโยบายการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
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(ต่อ)  
สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)  

โอกำส (Opportunities) ข้อจ ำกัด/อุปสรรค (Threats) 

2. นโยบายการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละสอง
ครั้ง และการเพิ่มเงินโบนัส รวมท้ังการมีวิทยฐานะ
สูงขึ้นจะเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากร มีความ  
กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน และงานจะได้ท้ัง
ปริมาณและคุณภาพยิ่งขึ้น 

2.ระบบบริหารราชการขาดความยืดหยุ่น ไม่คล่องตัวเพราะ
ใช้กฎ ระเบียบทางราชการ มีข้ันตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน 
 

 
 
3.4  กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
  3.4.1 ผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อม 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมมือจากชุมชน 
และองค์กรส่วนท้องถิ่นในระดับท่ีดี ผู้ปกครองสนับสนุน และส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในการท างาน มีการน าเครื่องจักร  
คอมพิวเตอร์ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นมาใช้แทนแรงงานคน ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน การจ้างแรงงาน
ราคาถูก ผู้ปกครองบางส่วนว่างงาน ถูกนายจ้างบอกเลิกจ้าง และมีรายได้ต่ าลง ปัญหาการหย่าร้าง ท าให้ส่งผล
กระทบมายังนักเรียน และโรงเรียน ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประสบปัญหา 
 ปัจจัยภำยใน 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในท่ีชัดเจน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  
และมีความรู้ความสามารถ มีการบริหารจัดการท่ีดี ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังด าเนินการไม่เป็นระบบ การนิเทศ ก ากับติดตาม  
ประเมินผล ยังไม่ต่อเนื่อง จะต้องปรับปรุงในด้านการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน มาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เอื้ออาทร มีวิญญาณความเป็นครู และมีเจตน คติท่ีดีต่อการ
สอน มีความต้ังใจ มีความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ได้รับ
การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
 อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน และในโลกปัจจุบัน ซึ่ง
ก้าวไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องมีและใช้ส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ทันยุคสมัย อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติโดยรวม    
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สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 

 จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัย ท้ังภายนอกและภายใน ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนอย่างดี ท าให้การบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ท าให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นท่ีน่าพอใจ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของชุมชน ครูมีความมุ่งมั่น และต้ังใจในการ
ท างาน แม้ว่าจะขาดส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ขาดแคลนครูและบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
เช่น ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ภาษาต่างประเทศ อีกท้ังครูมีภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากการสอน 
กล่าวคือ ต้องท างานธุรการ รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน ของโรงเรียน และโครงการนโยบายพิเศษอื่น ๆ  
มากเกินไป  ซึ่งเป็นปัญหาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้โรงเรียนอยู่ในเสถียรภาพ “เอื้อแต่อ่อน” ปัจจัย
ภายนอกเอื้อต่อการจัดการศึกษา แต่ปัจจัยภายในเป็นอุปสรรค ท าให้ต้องหาโอกาสท่ีจะพัฒนาในโอกาสต่อไป 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

1. นางนุศรา  บุญผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              ท่ีปรึกษา 
2. นางสุเทพ  เสากุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง     ท่ีปรึกษา 
3. นายสังวาลย์  พลอยด า ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม          ประธานกรรมการ 
4. นางณัฐกฤตา  มามี หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ                        คณะท างาน 
5. นายด าเนิน  นันทะกมล หัวหน้าบริหารทั่วไป                                คณะท างาน 
6. นายนิคม  เขาเหิน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                             คณะท างาน 
7. นายสมชาย  บุญอินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน         คณะท างาน 
8. นายปริญญา  ชมนก งานนโยบายแผนงานและโครงการ             กรรมการและเลขานุการ 
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ค ำสั่งโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
ท่ี 43/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2562 – 2565 

............................................................ 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.  2542 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญในกำรจัด

กำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน หมวดท่ี 6  มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังนั้น เพื่อให้
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้ด ำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน ด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ 
เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำผู้เรียน  

โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม จึงได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2562 – 2565 โดยมีกำรระดมควำมคิดเห็นขอเสนอแนะจำกคณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อรวมด ำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 – 2565 ดังนี้ 
1.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำตลอดจนให้ข้อมูลต่ำงๆ  ประกอบด้วย 
 1.1 นำยสังวำลย์  พลอยด ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยนิคม  เขำเหิน  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 1.3 นำยด ำเนิน  นันทะกมล หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
 1.4 นำงณัฐกฤตำ  มำมี  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร   กรรมกำร 
 1.5 นำงไพรวัลย์   อนุรักษ์พิทักษ์  หัวหน้ำฝ่ำยปกครองและกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
 1.6 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม   กรรมกำร 
 1.7 นำงสำวพรรษพร แสงเมือง งำนนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
 1.8 นำงสำวณฐพร จีบทับ  งำนนโยบำยและแผน  กรรมกำรและเลขำฯ 
2. คณะกรรมกำรแผนงำนอ ำนวยกำร 
 2.1 นำยนิคม  เขำเหิน  หัวหน้ำฝ่ำยงำนอ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยด ำเนิน  นันทะกมล หัวหน้ำงำนพัสดุและสินทรัพย์  กรรมกำร 
 2.3 นำงสำวณฐพร จีบทับ  หัวหน้ำงำนธุรกำร   กรรมกำร 
 2.4 นำงสำวดวงฤทัย บัวกล้ำ  หัวหน้ำงำนกำรเงิน   กรรมกำร 
 2.5 นำงสำวณัฐธิดำ พลมำก  หัวหน้ำงำนบัญชี    กรรมกำร 
 2.6 นำงพรรษพร  แสงเมือง งำนนโยบำยและแผน  กรรมกำรและเลขำฯ 
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

3. คณะกรรมกำรแผนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร 
 3.1 นำนำงณัฐกฤตำ มำมี  หัวหน้ำฝ่ำยงำนวิชำกำร     ประธำนกรรมกำร 

3.2 นำยเด่นนคร  พ้นพำล  หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ  กรรมกำร 
3.3 นำงสำวดวงฤทัย บัวกล้ำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กรรมกำร 
3.4 นำงไพรวัลย์  อนุรักษ์พิทักษ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กรรมกำร 
3.5 นำยวันเฉลิม นะน่ำน                  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  กรรมกำร 
3.6 ว่ำท่ีร้อยหญิงนิตยำ รัตนะ   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ  กรรมกำร 
3.7 นำงมลธิชำ  นิลฉ่ ำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  กรรมกำร  
3.8 นำยด ำเนิน  นันทะกมล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ กรรมกำร 
3.9 นำงสำวณฐพร จีบทับ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร 
3.10 นำงมัลลิกำ  ปำนสุขสำร หัวหน้ำงำนกิจกรรมแนะแนว  กรรมกำร 
3.11 นำงณัฐธิดำ  พลมำก  งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กรรมกำร 
3.12 นำงมลธิชำ  นิลฉ่ ำ  หัวหน้ำงำนห้องสมุด   กรรมกำร 
3.13 นำงสำวพรรษพร แสงเมือง งำนนโยบำยและแผน  กรรมกำรและเลขำฯ 

4. คณะกรรมกำรแผนงำนบริหำรทั่วไป 
 4.1 นำยด ำเนิน  นันทะกมล หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำยนิคม  เขำเหิน  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 4.3 นำยวันเฉลิม  นะน่ำน  หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ ์  กรรมกำร 
 4.4 นำงไพรวัลย์  อนุรักษ์พิทักษ ์ หัวหน้ำงำนอนำมัยโรงเรียน  กรรมกำร 
 4.5 นำงสำวดวงฤทัย บัวกล้ำ  หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร   กรรมกำร 
 4.6 นำยสมชำย  บุญอินทร ์ งำนอำคำร สถำนท่ีและสภำพแวดล้อม กรรมกำร 
 4.7 นำงสำวณฐพร จีบทับ  งำนนโยบำยและแผน  กรรมกำรและเลขำฯ 
 
และให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้ 
 1.ศึกษำทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ของโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 

2.จัดท ำแผนงำนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องนโยบำยโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
3. ด ำเนินงำนตำมแผนงำนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ท่ีได้เสนอและได้รับพิจำรณำไว้ใน

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 - 2565     
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แผนกลยุทธ์พฒันาสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

ส านกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุโขทยั 

ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีให้เกิดประสิทธิภำพ หำกเกิดปัญหำหรืออุปสรรคใด      
ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ทรำบ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   23  พฤษภำคม   พ.ศ. 2562 
 
 

 
 

  (นำยสังวำลย์   พลอยด ำ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
 


