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 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ครั้งที่ 1/2563     
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โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมแล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบง่สัดส่วนงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 
(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ 

 
 
 
 

  (ลงช่ือ)........................................... 
      (ทันตแพทย์สมชาย  กิจสนาโยธิน) 

       ประธานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                  โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
ตั้งอยู่   เลขที่ 2/3  หมู่ 5  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต าบลบ้านกล้วย   

    อ าเภอเมือง   จังหวัดสโุขทัย  รหสัไปรษณีย์  64000 
โทรศัพท์    055-611786 
โทรสาร    055-612848 

 เว็บไซด ์  http :// www.suw.ac.th   
 Email  address  kru_sukhothai @ yahoo.com   

สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
    กระทรวงศึกษาธิการ 
ขนาดโรงเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

 เน้ือท่ี   117 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา 
ระดับชั้นท่ีเปิดสอน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เขตพ้ืนท่ีบริการ   มีเขตพื้นทีบ่ริการ ดังนี้  ต าบลธานี  ต าบลบ้านกล้วย   

     ต าบลปากแคว  ต าบลบ้านหลุม (ยกเว้นหมู่ 3)   
     ต าบลยางซ้าย  (เฉพาะหมู่ 8)  ต าบลบ้านป้อม  
     (หมูท่ี่ 3,4,5,7 บ้านนาสระลอย, บ้านป้อม  
     อ าเภอคีรีมาศ)  
     
ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะสถานศึกษา 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด  ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2441  
บริเวณเหนือวัดราชธานี  รับนักเรียนสหศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในวันที่  29  พฤษภาคม  2472 ย้ายมาเปิดเรียนใหม่บริเวณหลงัตลาดธานี   หรือบริเวณสนาม 
เด็กเล่น เชิงสะพานพระร่วง  วันที่  26  สิงหาคม   2488 ย้ายไปเปิดใหม่บริเวณด้านใต้ของ 
วัดไทยชุมพล  โดยย้ายเฉพาะนักเรียนชายไปที่เดมิ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ า
จังหวัดชาย รับนกัเรียนมัธยมศึกษาปทีี่  1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  พ.ศ. 2503   เปิดสอนช้ันเตรียม
อุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2506  เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกศิลปศาสตร์  วันที่  
18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2507  ย้ายมาอยู่บริเวณสนามบินเก่า ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ส่วนบริเวณด้านใต้ของวัดไทยชุมพล  ยกให้โรงเรียนอุดมดรุณี  เมื่อโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
พัฒนาข้ึน สามารถช่วยเปิดสถานศึกษาใหม่ให้แก่จงัหวัดสุโขทัย  คือ 

พ.ศ. 2520 ก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย  โรงเรียนให้ใช้อาคารสถานที่   
                               จนกระทั่งวิทยาลัยพลศึกษาสร้างเสร็จและย้ายออกจากโรงเรียน  
                               เมื่อปี พ.ศ. 2523 
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พ.ศ. 2523 ให้วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย  ใช้อาคารสถานที่  จนกระทั่งวิทยาลัย 
                               นาฎศิลป์สร้างเสร็จจึงย้ายออกไปจากโรงเรียนเมื่อ ป ีพ.ศ. 2525 
          พ.ศ. 2525 เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  ณ  ต าบลยางซ้าย   
                               อ าเภอเมือง  จังหวัดสโุขทัย เป็นสาขาของโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 
                               ปัจจุบันเป็นโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
นอกจากนี้โรงเรียนยังบริการส่วนราชการ คือ 

พ.ศ. 2523 เป็นศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
                               เพื่อบริการจ าหน่ายใบสมัคร  การสอนเสริม  การประชาสัมพันธ์   
                               การสอบไล่  สอบซ่อม 

พ.ศ. 2514 เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  ส่งเสริมเผยแพร่  ฟื้นฟ ู 
                               และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยปฏิบัติตามนโยบายส านักงาน 
                               คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   
           พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้สร้างพระบรมรปูพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  โดยประกอบพิธี 
                               บวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาณพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอย่างถูกต้อง 
                               ตามประเพณี  พระบรมรูปพระองค์จึงเป็นทีเ่คารพสักการะของชาวสุโขทัย    
                               ครูอาจารย์  และนักเรียนมาจนถึงทุกวันน้ี 

 
 
            แผนท่ีโรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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คติพจน์      “สุขา  สงฺฆสสฺ  สามคฺคี  หมายถึง  ความสามัคคีแห่งหมู่คณะท าให้เกิดสุข” 
 
สีประจ าโรงเรียน       “ม่วง – ขาว” 
 
สัญลักษณ์   
 
 
 
 
 
 
  
 

พระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราชประดิษฐานอยู่บริเวณลานหน้า
โรงเรียนเพื่อให้ทุกคนเคารพสักการะ  ในพิธีไหว้ครูของนักเรียน   โรงเรียนจะ
ประกอบพิธีสักการบูชาดวงวิญญาณพระองค์เป็นข้ันตอนแรกทุกปีสืบมา   

                     เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครูอาจารย์และนักเรียน 
 
ดอกไม้สัญลักษณ์      “อินทนิล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อักษรย่อ   
 
 

 
 
 
 
 



6 
 

 

 

2.  ข้อมูลดา้นการบริหาร 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    นายสมพร  สุขอร่าม       ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   

วุฒิการศึกษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
Doctor  of  Philosophy  in  Education  
(Ph.D. in  Education)   
สาขาการบรหิารการศึกษา 

      โทรศัพท์  08 1972 1278    
      e-mail :   sukaram_s@hotmail.com 

2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
   นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 

วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบรหิารการศึกษา 

      โทรศัพท์  06-1801-8882 
      e-mail :   sunrise.sukhothai@gmail.com 

  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ        รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบรหิารการศึกษา 

      โทรศัพท์  08-0020-8238 
      e-mail : marinrin.1975@gmail.com 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sukaram_s@hotmail.com
mailto:sunrise.sukhothai@gmail.com
mailto:marinrin.1975@gmail.com
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3. ข้อมูลนักเรียน  
  1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,487 คน  จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 18  กรกฎาคม 2563)  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 12 311 143 454 37.83 

ม.2 12 271 137 408 34.00 

ม.3 13 273 138 411 31.62 

ม.4 14 252 229 481 34.36 

ม.5 12 218 182 400 33.33 

ม.6 13 189 144 333 25.62 

รวมทั้งหมด 76 1,514 973 2,487   
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(ข้อ 3 – 20) เป็นข้อมูล ณ วันสรุปรายงานผลประจ าปีการศึกษา 2562) 
3) จ านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล

ศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)                   

 
2,503 

 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ   

 
80.01 

4) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2,381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.12 
5) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรอ่งเรียนร่วม - คน คิดเป็นร้อยละ - 
6) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 
7) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
8) จ านวนนักเรียนตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 
9) จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปจัจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ - 
10) สถิติการขาดเรียน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 5.79 
11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าช้ัน - คน คิดเป็นร้อยละ - 
12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 900 คน คิดเป็นร้อยละ 98.57 
 ม.3 468 คน คิดเป็นร้อยละ 98.32 
 ม.6 454 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91 
13) อัตราส่วนครู : นักเรียน  =    1 :   14   
14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

วรรณคดีและนันทนาการ 2,503 
 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 

15) จ านวนนกัเรยีนทีม่ีคุณลกัษณะเป็นลกูที่ดีของพอ่ แม่ ผูป้กครอง    2,503 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16) จ านวนนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,503 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
17)    จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน 

และนอกประเทศ 2,503 
  

100 
18) จ านวนนักเรียนทีม่ีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจาก

เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 2,503 
 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 

19) จ านวนนักเรียนทีผ่่านการประเมนิความสามารถด้านการคิด
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 2,503 

 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 

20) จ านวนนกัเรียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการ
ปรบัตัวเข้ากบัสงัคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 913 

 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 93.07 

 อื่นๆ เช่น  ........ย้ายออก   ย้ายเข้า  ฯลฯ เป็นต้น ..............       -          - 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ ำกำร (ณ วันท่ี 10  สิงหาคม 2563)  
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

1 นายสมพร    สุขอร่าม 
 

58 34 ผูอ้ านวยการ 
เชี่ยวชาญ 

Ph.D. Education - 

2 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ 43 19 รอง
ผู้อ านวยการ
/ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
การศึกษา
ปฐมวัย 

- 

3 นางอฑิภา วรากรเจริญ 47 23 รอง
ผู้อ านวยการ
/ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ปฐมศึกษา 

- 

4 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ 54 31 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

กศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

เคมี 

เคมี 

5 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ 45 19 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์"
ฟิสิกส์" 
ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

6 นายณรรตธร คงเจริญ 38 14 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

7 นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์ 60 37 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 

8 นายค ารณ อินทร์พ่วง 60 40 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 

9 นางสาวจริยา เฉยเม 53 30 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 

10 นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธ์ิ 58 36 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. เคมี เคมี 

11 นายเสน่ห์       เขียวแก้ว 60 40 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 

12 นางสาววิมลมาศ ตันติกุล 35 9 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

(ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

13 นายสว่าง จันทร์เจาะ 50 26 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. เคมี เคมี 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

14 นางค ามี ชัยรักษา 47 
 

23 
 

ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา เน้น

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 
 

15 นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ 33 9 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีศึกษา 
เคมี 

เคมี 

16 นางกรนันท์ เอ่ียมภูเขียว 34 6 ครู วท.บ. จุลชีววิทยา ชีววิทยา 
17 นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ 35 8 ช านาญการ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 
18 นายเสกสรร เทียนทอง 47 25 ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ 

19 นายปฏิฬ       นาคทอง 40 7 ครู วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 
20 นางสาวศักดิ์ศรี   สายสิน 56 34 ช านาญการ

พิเศษ 
วท.บ. เทคโนโลยี

การผลิตพืช 
 

วิทยาศาสตร์ 

21 นายราชันย์      ปิยะสิริเชาวน์ 59 33 ช านาญการ วท.บ. 
 

ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 

22 นางสาวพรรณิพา   เมฆพัฒน์   41 18 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
ศษ.ม 

 
กศ.ม. 

ชีววิทยา 
การบริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี
และการ
สื่อสาร
การศึกษา  

ชีววิทยา 

23 นางสาวปาริชาต    ผาสุข 30 3 ครู ศษ.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

24 นางสาวเก้ือกูล    เรืองฤทธ์ิ 34 3 ครู วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 

25 นายจักกฤษณ์    สุขรอด 45 14 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 

26 นางสาวอัญญารัตน์    ค าก้อน 32 8 ช านาญการ ศษ.ม 
 

ศษ.บ. 

หลักสูตรและ
การสอน 

เคมี 

เคมี 

27 นางสาวสิรินุช    เข็มคง 27 2 ครู ศษ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา 

28 นางณัฏฐชา   อ าพร 41 10 ช านาญการ ศษ.ม ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ฟิสิกส์ 

29 นางสาวธัญณภัสร์ ยนต์นิยม 28 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

30 นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ 60 36 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

31 นายฐิตินันท์ เหรียญทอง 57 33 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

32 นางอุษา พุฒลา 52 29 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
ศษ.บ. 

คณิตศาสตร์ 
คณิต-

ชีววิทยา 

คณิตศาสตร์ 

33 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง 55 30 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 

34 นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ 49 26 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

35 นางอารีย์ สาเกกูล 56 33 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

วท.บ. 

การวัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

36 นางปกายดาว ปานอยู่ 37 13 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา แขนง
คณิตศาสตร

ศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

37 นายยุทธ์สพร รักสิงห์ 34 11 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
38 นางสาวณัฐวรรณ ม่ันใจ 34 11 ช านาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 

 
วท.บ. 

หลักสูตรและ
การสอน 

คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์ 

39 นางสุมาลี  หมากผิน 49 25 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 

 

คณิตศาสตร์ 

40 นางวิไล นิลทวี 49 25 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 
 
 

41 นางสมใจ    พงษ์สิงห์ 57 29 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

การเงินและ
การธนาคาร 

คณิตศาสตร์ 

42 นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์
บัณฑิตย์ 

46 24 ช านาญการ กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การวัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

43 นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ 32 7 ช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

44 นางลาวัณย์ ถาพันธ์ุ 46 25 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ด. 
 

การวิจัย
พัฒนา

คณิตศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

 
ค.บ., 
ศษ.บ. 

หลักสูตร 
การ

ประถมศึกษา
/การวัดและ
ประเมินผล 

45 นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง 30 5 ครู  ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
46 นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน 30 3 ครู วทบ. 

ศศ.ม. 
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

47 นางวาริน    สอนง่ายดี 45 21 ช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
48 นางอ าพร    รักสิงห์ 34 11 ช านาญการ กศ.ม. 

ค.บ. 
วิจัยและ

ประเมินผลฯ 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

49 นางดวงพร    มากล้ า 39 15 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

50 นางสาวยุวลี    เที่ยงทุ่ง 29 2 ครูผู้ช่วย ศศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

51 นายธีรพงษ์ เข็มคง 44 16 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

52 นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร 37 13 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

หลักสูตรและ
การสอน 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

53 นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม 53 29 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

54 นางจรัสศรี เขาเหิน 56 31 ช านาญการ
พิเศษ 

 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

55 นางวันทนีย์ สุขเจริญ 60 40 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

56 นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง 54 28 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

57 นางวาสนา ทิพพาหา 44 8 ครู ศษ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริการ
ศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

58 นางนภาพร โพธ์ิเงิน 55 27 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

59 นางเพลินจิตร ช านาญผา 46 23 ช านาญการ 
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การสอน
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

60 นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก 33 9 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
61 นางสายรุ้ง อยู่คร 41 10 ครูช านาญ

การ 
ศษ.ม. 

 
ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

62 นางฐิติมา  แสงจันทร์ 41 14 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
 

63 นายวิทยา อินอยู่ 35 9 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

64 นางรัชดาวัลย์    ธิติกุลธรณ์ 56 11 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
65 นางสุชาดา ยงค์เจาะ 56 33 ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

66 นางปทุมพร ชมชัย 49 21 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

67 นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ 42 10 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
68 นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม 56 35 ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

69 นางมณชนก หนูแก้ว 49 26 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ศษ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

70 นางวรี ยงค์เจาะ 59 37 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

71 นายสุนัย ศรีม่วง 60 37 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

72 นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ 59 37 เชี่ยวชาญ กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

73 นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว 58 30 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

74 นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น 34 9 ครู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
75 นายลิขิต สอนเทียน 33 7 ครู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
76 นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง 46 24 ช านาญการ กศ.ม. 

 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสารฯ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

77 นางสาวดาราพร ซ้อนแดง 33 5 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาฝรั่งเศษ 
78 นางสาวพวงพลอย พรกระแส 32 6 ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
79 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร 36 8 ครู กศ.ม. 

 
ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาจีน 

ภาษาจีน 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

80 นางมัญชุสา ศรีวิเศษ 46 12 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

81 นางสาวแพรวพรรณ   ขันกสิ
กรรม 

42 13 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

82 นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร 27 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
83 นางสาวจินตวีร์    กัดฟัก 41 10 6 ครู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
84 นางสาวกฤติมา   สืบนาคสุข 38 8 ครู กศ.ม. 

 
ศษ.บ. 

 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

85 นางสาวสุทธิณี    โชติมน 36 9 ช านาญการ กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาจีน
ธุรกิจ 

ภาษาจีน 

86 นางสาวสิริธร    ปรีชาธรรมรัตน์ 34 11 ครู ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน 
87 นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย 49 25 ช านาญการ ศศ.ม. 

ค.บ. 
สังคมศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ประวัติศาสตร์ 

88 นายวีรพล ปานด า  41 9 ครู ศษ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

89 นายพนม พุฒลา 56 28 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

90 นางสุภาพ น้อยจันทร์ 57 28 ช านาญการ
พิเศษ 

ศน.ม. 
 

ศษ.บ. 

รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

91 นายสุเทพ มาคง 56 29 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

92 นางภรณี กังวาน 58 35 ช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
93 นางสมปอง ปานเมือง 58 11 ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
94 นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา 31 8 ครู กศ.ม. 

 
กศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 

หน้าที่พลเมือง 

95 นายวันชัย วงษ์เทพนิวัติ 60 38 เชี่ยวชาญ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ไทยคดีศึกษา 
สังคมศึกษา 

หน้าที่พลเมือง 
ประวัติศาสตร์ 

96 นายอภิสิทธ์ิ ม่ิงกลิ่น 36 5 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
97 นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง 39 9 ครู กศ.ม. 

 
 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ประวัติศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

ศษ.บ. สังคมศึกษา 
98 นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา 36 9 ครู กศ.ม. 

 
วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

เศรษฐศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

99 นายชานนท์ ผ่องฉวี 32 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
100 หม่อมหลวงภคเมธี    สายสน่ัน 40 3 ครู รปม. 

 
พธ.บ. 

นโยบาย
สาธารณะ 
รัฐศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
 

101 นางสาวนุศรา    รอดสิน 36 8 ครู ศศ.บ. พัฒนาสังคม สังคมศึกษา 
 

102 นางสาววรรณิศา    เจิมน่ิม 33 7 ครู ศษ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
 

103 นายปลวัชร  พุ่มพวง 41 5 ครู ศศ.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
 

104 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว 56 34 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา 

105 นายวีระศักดิ์ หมอกมืด 55 33 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา 

106 นายจรัส สุริโย 55 33 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา 

107 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ์ 29 4 ครู ค.บ. สุขศึกษา  พลศึกษา 

108 นางสาวนิพพิชฌาน์   นาคทรัพย์ 46 8 ครู    

109 นายสมชาย    จินะ 45 8 ช านาญการ ศศ.ม. 
 

วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

พลศึกษา 

110 นางรัชนี พุดซ้อน 46 24 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

นาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์ 
 

111 นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล 56 31 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ดนตรีศึกษา 

ดนตรี 

112 นายทวีพงศ์ รอดสิน 53 33 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 

ดนตรี 

113 นายภัคพล หล่ าทุ่ง 38 9 ช านาญการ ศศ.ม. 
 

การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

ศศ.บ. วิจิตรศิลป์ 
114 นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์ 51 24 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 

115 นางโชษิตา     หล่ าทุ่ง 37 4 ครู ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 
116 นายวิษณุ       อ้นบางเขน 47 25 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. อุตสาหกรรม

ศิลป์ 
คอมพิวเตอร์ 

117 นางชนกานต์ กฤติธัญกช 55 34 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 

118 นางอ าพร        เขียวแก้ว 55 26 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

คอมพิวเตอร์ 

119 นางอารยา รักมหาคุณ 55 27 ช านาญการ กศ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
การบริหาร

ทั่วไป 

คอมพิวเตอร์ 

120 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี 45 12 ช านาญการ กศ.ม. 
 

บธ.บ. 
 

ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ภาษาไทย 

คอมพิวเตอร์ 

121 นางสาวไพจิตร      จันทร์โพยม 49 26 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

 

คอมพิวเตอร์ 

122 นางประเสริฐ อ้นบางเขน 42 18 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 

123 นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธ์ิ 39 9 ครู ค.ม. 
 
 

บธ.บ. 

หลักสูตรและ
การสอน
ทั่วไป 
การ 

คอมพิวเตอร์ 

124 นายสมชาย ดวงเนตร 48 4 ครูผู้ช่วย กศ.ม. 
 

วท.บ. 

หลักสูตรและ
การสอน 

เทคโนโลยี
การผลิต 

คหกรรม 

125 นางจิดาภา      พรามจร 60 33 ช านาญการ
พิเศษ 

คศ.บ. ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

คหกรรม 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

126 นางสาวยุพิน อยู่เปีย 38 4 ครูผู้ช่วย วท.บ. เกษตรศาสตร์ เกษตร 
127 นางสาวอัจฉรา      อินทรรุ่ง 59 39 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ค.บ. ห้องสมุด 

128 นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตน
ไพศาล 

59 38 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

129 นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล 32 7 ครู ศศ.บ. จิตวิทยา แนะแนว 
130 นางสาวณิชภัสร์ สมปู่ 53 24 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. บรรณารักษ์ ห้องสมุด 

131 นางสุมาลี    นักเรียน 41 3 ครู ศบ.ม. แนะแนว แนะแนว 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 131 คน  คิดเป็นร้อยละ     100 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 131 คน  คิดเป็นร้อยละ     100 
                   
พนักงานราชการ (ณ วันที่ 10  สงิหาคม  2563) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายเฉลิมพล อินทรสอาด 38 14 ค.บ. คอมพิวเตอร์
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ สพม.เขต 38 

2 นางสาวสุภาพร สีนวล 39 14 คศ.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สังคมศึกษา สพม.เขต 38 

3 นางสาววิภาศิริ  ทากะถา 42 20 บธ.บ. บริการธุรกิจ ห้องเรียนกีฬา/

การงาน 
ห้องเรียนกีฬา 

4 นายดุลภัทร บาทบ ารุง 27 4 ศษ.บ. พลศึกษา ห้องเรียนกีฬา/

สุขศึกษา 
ห้องเรียนกีฬา 

5 นายโอฬาร จอกทอง 28 3 ค.บ. พลศึกษา ห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนกีฬา 

6 นายคุณากร สุริยนต์ 28 3 ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรี สพม.เขต 38 

7 นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธ์ิ 36 10 บช.บ. คอมฯธุรกิจ ธุรการ/การงาน สพม.เขต 38 

 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
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ครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ 10  สิงหาคม 2563 ) 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ประเภท/กลุ่มสาระ ชั้นท่ีสอน จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวปิยนุช  น้อยคง ครูวิกฤติ/การงานฯ - สพม.เขต 38 
2 นายนิทัศน์  ศรีเจรญิ ครูวิกฤติ/สุขศึกษาฯ - สพม.เขต 38 
3 นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ ครูวิกฤติ/สุขศึกษาฯ - สพม.เขต 38 

4 นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสดิ ์ ครูวิกฤติ/สุขศึกษาฯ - สพม.เขต 38 

5 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุง่ ครูวิกฤติ/สุขศึกษาฯ - สพม.เขต 38 

6 นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน ครูวิกฤติ/สุขศึกษาฯ - สพม.เขต 38 
7 นางสาวธัญญา  น้อยถึง อัตราจ้าง/สงัคมฯ - งบโรงเรียน 
8 นางสาวน้ าเพ็ชร  มั่งคล้าย อัตราจ้าง/วิทย์ฯ - งบโรงเรียน 
9 นางสาวปัทรียา   ประสงค์ทรัพย ์ อัตราจ้าง/ตา่งประเทศ - งบโรงเรียน 
10 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด อัตราจ้าง/สงัคมฯ - งบโรงเรียน 
11 นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ อัตราจ้าง/สงัคมฯ - งบโรงเรียน 
12 นางสาววันทนีย์  ทัศนา อัตราจ้าง/ศิลปะ - งบโรงเรียน 
13 นายศุภรัฐ  จัตวา อัตราจ้าง/ศิลปะ - งบโรงเรียน 

14 นางมริษา  ใจรักษ์ 
เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ (Lab boy) 

- สพม.เขต 38 

15 นายณัฐวัฒน์  เกตุดี เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณติศาสตร ์

- สพม.เขต 38 

16 นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ - สพม.เขต 38 

17 นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพฒัน ์
เจ้าหน้าที่บริหาร

ทั่วไป 
- งบโรงเรียน 

18 นางสาวสจุิตรา  ประศาสตร์ศิลป์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

ทั่วไป 
- งบโรงเรียน 

19 Miss Armie Docto Estrobo Foreign Teacher - งบโรงเรียน 
20 Miss Shiela Alcantara Babadi Foreign Teacher - งบโรงเรียน 
21 Mrs. Jennilyn Asiong Mathis Foreign Teacher - งบโรงเรียน 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

 อาคารเรียนจ านวน …8…..   หลัง อาคารประกอบจ านวน …..8.......หลัง ส้วม…8…..หลัง 
สระว่ายน้ า......-........สระ   สนามเด็กเล่น.....-..........สนาม   สนามฟุตบอล……….1.……..สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล ………2………..สนาม  สนามเทนนสิ.......-......... สนาม อื่นๆ (ระบุ) .......12............ 
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  1) สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรียนมีลักษณะสภาพทั่วไปรอบ ๆ บรเิวณโรงเรียนเป็นที่
ราบลุ่มโรงเรียนอยูห่่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 2.5 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยราว 8 กิโลเมตรจึงมสีภาพกึง่เมอืง กึ่งชนบท มีประชากรประมาณ 16,970 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ด้านทิศใต้  (หน้าโรงเรียน) ติดกับถนนจรดวิถีถ่อง , ด้านทิศ
ตะวันตกติดกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย , ด้านทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย , ด้านทิศ
เหนือ (หลงัโรงเรียน) เป็นทีร่าบลุ่ม อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา 
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นทีรู่้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง งานแม่ย่า 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลกั คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 
25,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3-5 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 

โอกาส ข้อจ ากัด หมายเหต ุ
โรงเรียนตัง้อยู่ในย่านของชุมชนเมอืง   
การเดินทางมาโรงเรียนสะดวกสบาย       
และโรงเรียนเปิดสอนมาแล้ว 118 ปี  
ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ  ส่งบุตรหลาน
มาเข้าเรียนอย่างมาก  ท าให้โรงเรียนเป็น 
ที่เช่ือถือของชุมชน เป็นโรงเรียนที่มีความ
พร้อมสูงและมีศักยภาพในการพฒันา 
และแข่งขันสงู และพร้อมทีจ่ะให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้าน เช่น วิทยากร  
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน การระดมทรัพยากร
เพื่อพฒันาโรงเรียน ท าให้โรงเรียนประสบ
ความส าเรจ็ในทุกด้าน 

สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้ด้านชุมชนเมือง  
มีแหลง่บันเทิง และอบายมุข ร้านเกมส์
คอมพิวเตอร์ ทีเ่บี่ยงเบนความสนใจ 
ในการเรียน  และสง่ผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ มบีรเิวณกว้าง ยากต่อการ
ดูแลนักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
ภารกิจในการประกอบอาชีพ มีเวลาน้อย
ในการดูแลบุตรหลาน จงึเป็นภาระของ
สถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณในการ
บรหิารจัดการมีจ านวนจ ากัด 
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7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท21101 ภาษาไทย 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ21104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง21101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง21102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค21211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 ค21212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 
ค21204 คณิตศาสตร์เพื่อ
วิทยาการ 1 0.5 

ค21205 คณิตศาสตร์เพื่อ
วิทยาการ 1 0.5 

ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ 1 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร ์

1 0.5 

ง20251 กราฟิกและเทคโนโลย ี 2 1.0 ว20251 ชีววิทยา  2 1.0 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ21211 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 2 1.0 

อ21212 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 2 1.0 

จ20201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20202ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 16.0 รวม 32 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ22101 สุขศึกษา 1 0.5 พ22102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ22103 พลศึกษา 1 0.5 พ22104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ22103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ22104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง22101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง22102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค22211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 ค22212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 
ค22204 คณิตศาสตร์เพื่อ
วิทยาการ 1 0.5 

ค22205 คณิตศาสตร์เพื่อ
วิทยาการ 1 0.5 

ว20261 เคมี 2 1.0 
ว20231 โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ 2 1.0 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ22211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 2 1.0 

อ22212 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 2 1.0 

จ20203 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20204 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 33 16.5 รวม 33 16.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท23101 ภาษาไทย 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 3 1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ23101 สุขศึกษา 1 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ23103 พลศึกษา 1 0.5 พ23104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ23104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง23101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง23102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค23211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 ค23212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 
ว20271 อิเลคทรอนิกส ์ 2 1.0 ว20272 ฟิสิกส์ 2 1.0 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 

ง20255 หุ่นยนต์ 2 1.0 
ง20254โปรแกรมภาษาข้ัน
พื้นฐาน 2 1.0 

อ23211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 2 1.0 

อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 2 1.0 

จ20205 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 33 16.0 รวม 33 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท21101 ภาษาไทย 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์  ต3 ท1 4 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ ต3 ท1 4 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1ต3 1 4 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ต3  ท1 4 1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ21101 สุขศึกษา  ต1 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา  ต1 1 0.5 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ21104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง21101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง21102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ต3 ท
1 4 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ  ต3  ท1 4 1.5 

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ค21211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ต2  ท1 3 1.0 

ค21212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ต2  
ท1 3 1.0 

ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ 1 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร ์

1 0.5 

ส20231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ง20259 กราฟิกและ
เทคโนโลยี  ต2 2 1.0 

ง20257 หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ ต
2 2 1.0 

อ21211 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม  ต2 2 1.0 

อ21212 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน ต2 2 1.0 

จ20201ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 15.5 รวม 35 15.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ ต3 ท1 4 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ ต3 ท1 4 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ต3 
ท1 4 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ต3 ท1 4 1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ22101 สุขศึกษา ต1 1 0.5 พ22102 สุขศึกษา ต1 1 0.5 
พ22103 พลศึกษา 1 0.5 พ22104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ22103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ22104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง22101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง22102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ ต3ท1 4 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ  ต3 ท1 4 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค22211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ต2 ท1 

3 1.0 ค22212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ต2 
ท1 

3 1.0 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ22211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต2 

2 1.0 อ22212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม ต2 

2 1.0 

จ20203 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

1 0.5 จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
ฯ 

2 1.0 I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

2 1.0 

ว20203 อะตอมและธาตุ ต2 2 1.0 ว20204 ดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ ต2 

2 1.0 

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 36 16.0 รวม 36 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท23101 ภาษาไทย 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ ต3 ท1 4 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ ต3 ท1 4 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ต3 
ท1 4 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ต3 ท1 4 1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ23101 สุขศึกษา 1 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ23103 พลศึกษา 1 0.5 พ23104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ23104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง23101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง23102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค23211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ต2 ท1 3 1.0 

ค23212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ต2 
ท1 3 1.0 

ว20205  แรงและการ
เคลื่อนที่ ต2 2 1.0 

ว20206 เช้ือเพลิงเพือ่การ
คมนาคม ต2 2 1.0 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ23211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต2 2 1.0 

อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม ต2 2 1.0 

จ23201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 15.0 รวม 35 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  แผนการเรียนพหุภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท21101 ภาษาไทย 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ ต2 ท1 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ ต2  ท1 3 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ต2 ท1 3 1.5 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ต2  ท
1 3 1.5 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ21101 สุขศึกษา ต1 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา ต1 1 0.5 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ21104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง21101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง21102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ต3ท1 4 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ ต3  ท1 4 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค21211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 ค21212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ 1 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร ์

1 0.5 

ง20259 กราฟิกและเทคโนโลย ี 2 1.0 ง20257 หนังสืออเิลก็ทรอนิกส ์ 2 1.0 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ21211 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต2 2 1.0 

อ21212 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต2 2 1.0 

จ20201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ21221 ภาษาจีน 2 1.0 จ21222 ภาษาจีน 2 1.0 
ญ21201 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 ญ21202 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 36 17.5 รวม 36 17.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  แผนการเรียนพหุภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ ต2 ท1 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ ต2 ท1 3 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ต2 ท1 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ต2 ท1 3 1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ22101 สุขศึกษา ต1 1 0.5 พ22102 สุขศึกษา ต1 1 0.5 
พ22103 พลศึกษา 1 0.5 พ22104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ22103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ22104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง22101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง22102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ ต3 ท1 4 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ ต3 ท1 4 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค22211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ต2 2 1.0 

ค22212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ต2 2 1.0 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ22211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต 2 2 1.0 

อ22212 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต2 2 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

จ20203 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20204 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ22221 ภาษาจีน 2 1.0 จ22222 ภาษาจีน 2 1.0 
ญ22201 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 ญ22202 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 17.0 รวม 35 17.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  แผนการเรียนพหุภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท23101 ภาษาไทย 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ ต2 ท1 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ ต2 ท1 3 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ต2 ท1 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ต2 ท1 3 1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ23101 สุขศึกษา ต1 1 0.5 พ23102 สุขศึกษา ต1 1 0.5 
พ23103 พลศึกษา 1 0.5 พ23104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ23104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง23101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี

2 1.0 ง23102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี

2 1.0 

อ23101 ภาษาอังกฤษ ต3ท1 4 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ ต3 ท1 4 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค23211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ต 2 

2 1.0 ค23212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ต2 

2 1.0 

ว20205  แรงและการเคลือ่นที ่
1 0.5 ว20206 เช้ือเพลิงเพือ่การ

คมนาคม 
1 0.5 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ23211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต2 2 1.0 

อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม ต2 2 1.0 

จ20205 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20206 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ23221 ภาษาจีน 2 1.0 จ23222 ภาษาจีน 2 1.0 
ญ23201 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 ญ23202 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 16.5 รวม 35 16.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท21101 ภาษาไทย 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ21104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง21101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง21102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ 1 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร ์

1 0.5 

จ20201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

อ21201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

อ21202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

ส20231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
พ20211 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
1 2 0.5 

พ20212 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2 2 0.5 

พ20215 ฟุตบอล 1/ 2 0.5 พ20216 ฟุตบอล 2/ 2 0.5 
พ20221 วอลเลย์บอล 1     พ20222 วอลเลย์บอล 2     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 33 14.5 รวม 33 14.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ22101 สุขศึกษา 1 0.5 พ22102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ22103 พลศึกษา 1 0.5 พ22104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ22103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ22104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง22101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง22102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 
ส20233 หน้าที่พลเมือง  1 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง  1 0.5 
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20204 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

อ22201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

อ22202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

พ20217 ฟุตบอล 3/ 2 0.5 พ20218 ฟุตบอล 4/ 2 0.5 
พ20223 วอลเลย์บอล 3     พ20224 วอลเลย์บอล 4     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 14.5 รวม 32 14.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท23101 ภาษาไทย 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 3 1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ23101 สุขศึกษา 1 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ23103 พลศึกษา 1 0.5 พ23104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ23104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง23101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง23102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 
อ22201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

อ22202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20206 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

พ20213 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3 2 0.5 

พ20214 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4 2 0.5 

พ20219 ฟุตบอล 5/ 2 0.5 พ20220 ฟุตบอล 6/ 2 0.5 
พ20225 วอลเลย์บอล 5     พ20226 วอลเลย์บอล 6     
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว     แนะแนว     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 14.0 รวม 32 14.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท21101 ภาษาไทย 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ21104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง21101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง21102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ 1 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1 

0.5 

อ23201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

อ23202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

จ20201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

ส20231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 30 13.5 รวม 30 13.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ22101 สุขศึกษา 1 0.5 พ22102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ22103 พลศึกษา 1 0.5 พ22104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ22103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ22104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง22101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง22102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 
ส20233 หน้าที่พลเมือง  1 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง  1 0.5 
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20204 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

อ22201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

อ22202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 31 13.0 รวม 31 14.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท23101 ภาษาไทย 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 3 1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ23101 สุขศึกษา 1 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ23103 พลศึกษา 1 0.5 พ23104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ23104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง23101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง23102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 

ว20205  แรงและการเคลือ่นที ่ 2 0.5 
ว20206 เช้ือเพลิงเพือ่การ
คมนาคม 2 0.5 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ23201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

อ23202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

จ20205 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20206 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 31 13.5 รวม 31 13.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  แผนการเรียนภาษา-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท21101 ภาษาไทย 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ21104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง21101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง21102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ 1 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร ์

1 0.5 

ส20231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ21201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

อ21202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียน 2 0.5 

จ20201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 30 13.5 รวม 30 13.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  แผนการเรียนภาษา-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส22104 ประวัตศิาสตร ์ 1 0.5 
พ22101 สุขศึกษา 1 0.5 พ22102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ22103 พลศึกษา 1 0.5 พ22104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ22103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ22104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง22101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง22102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท20202 การเขียนวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก 2 0.5 ง20257 หนังสืออเิล็คทรอนิคส ์

2 0.5 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

จ20203 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20204 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

            
            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 29 13.5 รวม 29 13.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  แผนการเรียนภาษา-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท23101 ภาษาไทย 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 3 1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 1 0.5 
พ23101 สุขศึกษา 1 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1 0.5 
พ23103 พลศึกษา 1 0.5 พ23104 พลศึกษา 1 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 ศ23104 ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 0.5 
ง23101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

ง23102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 1.0 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท20204 หลักภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 2 0.5 

ง20254 โปรมแกรมภาษาข้ัน
พื้นฐาน 2 0.5 

ส20202 อาเซียนศึกษา 1 0.5 ส20203 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0.5 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
พ20202 เปตอง 1 0.5 พ20205 ฟุตบอล 1 0.5 
จ20205 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ20206 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     ลูกเสือ-เนตรนาร ี     
ชมรม     ชมรม     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 29 13.5 รวม 29 13.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 
ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0       

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ค30298 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 0.5 ค30299 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 0.5 
ว30271 ฟิสิกส์ 1 4 2.0 ว30272  ฟิสิกส์ 2 4 2.0 
ว30261 เคมี 1 3 1.5 ว30262 เคมี 2 3 1.5 
ว30251 ชีววิทยา 1 3 1.5 ว30252 ชีววิทยา 2 3 1.5 
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการ 2 1.0 ว30292 เทคนิคปฏิบัติการ 2 1.0 
ว30251 ฟิสิกส์สัปยทุธ์ 1 0.5 ว30281 โลก ดาราศาสตร์ 1 2 1.0 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 ง30262 โปรแกรมสร้างเว็บไซต ์ 2 1.0 

      
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           

รวม 34 17.0 รวม 35 17.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 

ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 
ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0       
            

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ค30291 คณิตศาสตร์ พสวท. 1 0.5 ค30292 คณิตศาสตร์ พสวท. 1 0.5 
ว30273 ฟิสิกส์ 3 4 2.0 ว30274 ฟิสิกส์ 4 4 2.0 
ว30263 เคมี 3 3 1.5 ว30264 เคมี 4 3 1.5 
ว30253 ชีววิทยา 3 3 1.5 ว30254 ชีววิทยา 4 3 1.5 
ว30293 ระเบียบวิธีวิจัย 2 1.0 ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 2 1.0 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5 ว30282 โลก ดาราศาสตร์ 2 2 1.0 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ 2 1.0 

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน  3 1.5 

      
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     



41 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 36 18.0 รวม 36 18.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
1 2 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
2 2 1.0 

ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 

      
ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

      อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ           

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์
เช่ือมโยง 

1 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 

ว30275 ฟิสิกส์ 5 4 2.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 

3 1.5 

ว30265 เคมี 5 3 1.5 ง30258 การเขียนโปรแกรม 2 1.0 
ว30255 ชีววิทยา 5 3 1.5       
ว30295 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 2 1.0       
ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5       
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5       
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 17.0 รวม 28 13.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ ต2 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ ต2 2 1.0 

ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 1 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา ต1 1 0.5 

พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา ต1 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 
ง31101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ ต2 ท1 3 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ ต2 ท1 3 1.0 
            

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30211 การพูด 2 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ส30282 ประชากรกบัคุณภาพ
ชีวิต 2 1.0 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ง30262 โปรแกรมการสร้าง
เว็บไซต์ ต2 2 1.0 

ง30268 การเขียนโปรแกรม 2  
ต2 2 1.0 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ง30241 ช่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 2 1.0 

อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ต3 3 1.5 

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ต3 3 1.5 

อ31203 English for Tourism  2 1.0 อ31204 English for Tourism 2 1.0 
อ31221 Intensive English 1 
ต2 2 1.0 

อ31222 Intensive English 2 
ต2 2 1.0 

อ31231 Creative Writing 1 2 1.0 อ31232 Creative Writing 2 2 1.0 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพิทักษ์ความด ี1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           

รวม 33 16.0 รวม 33 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ ต2 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ ต2 2 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1 2 1.0 

ว30142 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 2 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา ต1 1 0.5 

พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา ต1 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 
ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ ต2 ท1 3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ ต2 ท1 3 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30213 การเขียน  2 1.0 
ท30205 การอ่านและพจิารณา
ฯ 2 1.0 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2 1.0 พ30203 เปตอง 1 0.5 

พ30204 ฟุตซอล 1 0.5 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ต3 3 1.5 

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ต3 3 1.5 อ32204English for Tourism 2 1.0 

อ32203 English for Tourism  2 1.0 
อ32222 Intensive English 4  
ต2 2 1.0 

อ32221 Intensive English 3 
ต2 2 1.0 อ32232 Creative Writing 4 2 1.0 
อ32231 Creative Writing 3 2 1.0       
            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 17.0 รวม 34 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ ต2 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ ต2 2 1.0 
ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
2 2 1.0 

ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา ต1 1 0.5 

พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา ต1 1 0.5 

ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ ต2 ท1 3 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ ต2 ท1 3 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์
เช่ือมโยง 1 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 ส30243  เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 
ส30261 โลกร่วมสมัย 2 1.0 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 พ30206 เทเบลิเทนนสิ 1 0.5 

พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 1 0.5 
อ33202  ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ต3 3 1.5 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ต3 ท1 3 1.5 

อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 2 1.0 

อ33203 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 2 1.0 

อ33222 Intensive English 
for Education 2 1.0 

อ33221 Intensive English 5 2 1.0 อ33232 Creative Writing 6 2 1.0 

อ33231 Creative Writing 5 2 1.0 
ง30270 โปรแกรมเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 2 1.0 

ง30265 การสร้างเว็บบล็อก 2 1.0 ว30211 ชีวภาพเพิ่มเติม 1 0.5 
      ว30221 กายภาพเพิ่มเติม 1 1 0.5 
      ว30231 กายภาพเพิ่มเติม 2 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 16.5 รวม 38 17.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 1 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 
ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลยี 1 0.5 

ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
            

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30211 การพูด 2 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ส30282 ประชากรกบัคุณภาพ
ชีวิต 2 1.0 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ง30268 การเขียนโปรแกรม 2 2 1.0 
ง30262 โปรแกรมการสร้าง
เว็บไซต ์ 2 1.0 

ง30241 ข่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 2 1.0 

อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

อ31203 English for Tourism  2 1.0 อ31204 English for Tourism 2 1.0 
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ30202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           

รวม 30 14.5 รวม 30 14.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 2 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32102 สงัคมศึกษา 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 
ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30213 การเขียน  2 1.0 
ท30205 การอ่านและพจิารณา
ฯ 2 1.0 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2 1.0 พ30203 เปตอง 1 0.5 

พ30204 ฟุตซอล 1 0.5 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ32204English for Tourism 2 1.0 

อ32203 English for Tourism  2 1.0 
จ30204 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ30203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 15.5 รวม 30 14.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 1 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 ส30243  เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 
ส30261 โลกร่วมสมัย 2 1.0 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 พ30206 เทเบลิเทนนสิ 1 0.5 

พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 1 0.5 
อ33202  ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 
อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 2 1.0 

อ33203 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 2 1.0 

จ30206 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
ง30270 โปรแกรมเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 2 1.0 

ง30265 การสร้างเว็บบล็อก 2 1.0 ว30211 ชีวภาพเพิ่มเติม 1 0.5 
      ว30221 กายภาพเพิ่มเติม 1 1 0.5 
      ว30231 กายภาพเพิ่มเติม 2 1 0.5 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 31 15.0 รวม 35 16.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 ว30141 วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 1 
2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 
ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
            

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30211 การพูด 2 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 
ค31203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค31204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ส30282 ประชากรกบัคุณภาพ
ชีวิต 2 1.0 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ง30268 การเขียนโปรแกรม 2 2 1.0 
ง30262 โปรแกรมการสร้าง
เว็บไซต ์ 2 1.0 

ง30241 ข่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 2 1.0 

อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 
ฝ31203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1 2 1.0 

ฝ31204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2 2 1.0 

            
            
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           

รวม 32 16.0 รวม 32 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 2 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 
ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30213 การเขียน  2 1.0 
ค32204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค32203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ส30227 ประวัติสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 2 1.0 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2 1.0 พ30204 เปตอง 1 0.5 

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 
ฝ32203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3 2 1.0 

ฝ32204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 4 2 1.0 

I30201 การศึกษาค้นคว้าฯ 2 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความด ี1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 33 16.5 รวม 32 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

อ33101 ภาษาองักฤษ 2 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 

ท30227 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 1 0.5 
ค33204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค33203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 ส30243  เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 

พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 1 0.5 
อ33202  ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6 1.0 

ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 
ฝ33204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 6 2 3.0 

ฝ33203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 5 2 1.0 พ30206 เทเบลิเทนนสิ 1 0.5 
ส30261 โลกร่วมสมัย 2 1.0 ว30211 ชีวภาพเพิ่มเติม 1 0.5 
      ว30221 กายภาพเพิ่มเติม 1 1 0.5 
      ว30231 กายภาพเพิ่มเติม 2 1 0.5 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 15.5 รวม 36 17.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนภาษาจีน 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 1 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 
ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
            

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30211 การพูด 2 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 
ค31203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค31204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ส30282 ประชากรกบัคุณภาพ
ชีวิต 2 1.0 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ง30268 การเขียนโปรแกรม 2 2 1.0 
ง30262 โปรแกรมการสร้าง
เว็บไซต ์ 2 1.0 

ง30241 ข่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 2 1.0 

อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 

3 1.5 

จ31201 ภาษาจีน 6 3.0 จ31202 ภาษาจีน 6 3.0 

จ31205 ไวยกรณ์และการขียน 1 2 1.0 
จ31206 ไวยกรณ์และการขียน 
2 2 1.0 

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 32 16.0 รวม 32 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนจีน 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 2 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 
ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30213 การเขียน  2 1.0 
ค32204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค32203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ส30227 ประวัติสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 2 1.0 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2 1.0 พ30204 เปตอง 1 0.5 

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 

จ32201 ภาษาจีน 2 1.0 
จ32206 ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2 2 1.0 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอฯ 2 1.0 

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 33 16.5 รวม 32 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนจีน 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 

ท30227 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 1 0.5 
ค33204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค33203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 ส30243  เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ส30261 โลกร่วมสมัย 2 1.0 พ30206 เทเบลิเทนนสิ 1 0.5 

พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 1 0.5 
อ33202  ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 จ33202 ภาษาจีน 2 1.0 

จ33201 ภาษาจีน 6 3.0 
จ33206 ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 4 6 3.0 

จ33205 ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3 2 1.0 ว30211 ชีวภาพเพิ่มเติม 1 0.5 
      ว30221 กายภาพเพิ่มเติม 1 1 0.5 
      ว30231 กายภาพเพิ่มเติม 2 1 0.5 
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 15.5 รวม 36 17.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 1 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 
ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี

1 0.5 ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี

1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30211 การพูด 2 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 
ค31203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค31204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ส30282 ประชากรกบัคุณภาพ
ชีวิต 2 1.0 ส30241 อาเซียนศึกษา 2 1.0 
ส30225 วัฒนธรรมท้องถ่ิน 2 1.0 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส30226 มนุษย์กับสังคม 2 1.0 
พ30201 แบดมินตัน 1 1 0.5 พ30202 แบดมินตัน 2 1 0.5 
ง30262 โปรแกรมสร้างเว็บไซต ์ 2 1.0 ง30268 การเขียนโปรแกรม 2 2 1.0 
ง30247 ศิลปะบนเส้นลวด 2 1.0 ง30248 ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา 2 1.0 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-

เขียน 
3 1.5 

อ31203 English for Tourism  2 1.0 อ31204 English for Tourism 2 1.0 

จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
จ30202 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 32 16.0 รวม 32 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 
ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30213 การเขียน  2 1.0 ท30205 การอ่านและพจิารณาฯ 2 1.0 
ท30202 ภาษากับวัฒนธรรม 2 1.0 ท30210 การแต่งค าประพันธ์ 2 1.0 
ค32203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค32204 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2 1.0 
ส30227 ประวัติสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 2 1.0 

พ30204 ฟุตซอล 1 0.5 พ30203 เปตอง 1 0.5 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 
อ32203 English for Tourism  2 1.0 อ32204 English for Tourism  2 1.0 
จ30203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 15.5 รวม 32 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 1 0.5 

ท30227 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 1 0.5 
ค33204  คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 

ค33203 คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 1 0.5 ส30222 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 1.0 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส30243 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 
ส30261 โลกร่วมสมัย 2 1.0 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 1 0.5 พ30206 เทเบลิเทนนสิ 1 0.5 

ง30251 โปรแกรมมลัติมีเดีย 1 2 1.0 
อ33202  ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 2 1.0 

อ33203 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 2 1.0 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 ว30211 ชีวภาพเพิ่มเติม 1 0.5 
      ว30221 กายภาพเพิ่มเติม 1 1 0.5 
      ว30231 กายภาพเพิ่มเติม 2 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 29 14.0 รวม 32 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 2 1.0 ส31101 สังคมศกึษา 2 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 
ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0       

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ว30271 ฟิสิกส์ 1 4 2.0 ว30272  ฟิสิกส์ 2 4 2.0 
ว30261 เคมี 1 3 1.5 ว30262 เคมี 2 3 1.5 
ว30251 ชีววิทยา 1 3 1.5 ว30252 ชีววิทยา 2 3 1.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ว30281 โลก ดาราศาสตร์ 1 2 1.0 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 ง30262 โปรแกรมสร้างเว็บไซต ์ 2 1.0 

      
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5 

      จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           

รวม 32 15.5 รวม 34 16.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 
ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0       

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ว30273 ฟิสิกส์ 3 4 2.0 ว30274 ฟิสิกส์ 4 4 2.0 
ว30263 เคมี 3 3 1.5 ว30264 เคมี 4 3 1.5 
ว30253 ชีววิทยา 3 3 1.5 ว30254 ชีววิทยา 4 3 1.5 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5 ว30282 โลก ดาราศาสตร์ 2 2 1.0 

จ30203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน  3 1.5 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ 2 1.0 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 

      
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 34 17.0 รวม 34 17.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2 1.0 
ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2 1.0 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 

      
ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 2 0.5 

      อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ           

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 1 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
ว30275 ฟิสิกส์ 5 4 2.0 ง30258 การเขียนโปรแกรม 2 1.0 

ว30265 เคมี 5 3 1.5 
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5 

ว30255 ชีววิทยา 5 3 1.5 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5       
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5       
จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 34 16.5 รวม 29 13.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพืน้ฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 
ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0       

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ว30271 ฟิสิกส์ 1 4 2.0 ว30272  ฟิสิกส์ 2 4 2.0 
ว30261 เคมี 1 3 1.5 ว30262 เคมี 2 3 1.5 
ว30251 ชีววิทยา 1 3 1.5 ว30252 ชีววิทยา 2 3 1.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ว30281 โลก ดาราศาสตร์ 1 2 1.0 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 

จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน - 
เขียน 3 1.5 

พ30211 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 2 1.0 จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
พ30217 ฟุตบอล/พ30223 
วอลเลย์บอล 4 2.0 พ30212 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2 1.0 

      
พ30218 ฟุตบอล/พ30224 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           

รวม 37 18.5 รวม 37 18.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 
ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0       
            

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ว30273 ฟิสิกส์ 3 4 2.0 ว30274 ฟิสิกส์ 4 4 2.0 
ว30263 เคมี 3 3 1.5 ว30264 เคมี 4 3 1.5 
ว30253 ชีววิทยา 3 3 1.5 ว30254 ชีววิทยา 4 3 1.5 
จ30203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 ว30282 โลก ดาราศาสตร์ 2 2 1.0 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ 2 1.0 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 

พ30213 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 2 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

พ30219 ฟุตบอล/พ30225 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

พ30220 ฟุตบอล/พ30226 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 37 18.5 รวม 35 17.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2 1.0 
ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2 1.0 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 

      
ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

      อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ           

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 1 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 

ว30275 ฟิสิกส์ 5 4 2.0 
ง30270 โปรแกรมเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 1 0.5 

ว30265 เคมี 5 3 1.5 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 

ว30255 ชีววิทยา 5 3 1.5 
พ30222 ฟุตบอล/พ30228 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 พ30233 มวยไทย 2 1.0 
จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5       
พ30221 ฟุตบอล/พ30227 
วอลเลย์บอล 

4 2.0 
   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 35 17.0 รวม 30 14.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 
ว30141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
1 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส31101 สังคมศึกษา 2 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 1 0.5 
ง31101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง31102  การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
            

รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     
ท30211 การพูด 2 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส30232 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
พ30229  บาสเกตบอล 2 1.0 ง30268 การเขียนโปรแกรม 2 2 1.0 
ง30262 โปรแกรมการสร้าง
เว็บไซต ์ 2 1.0 ง30241 ข่างประดิษฐ์ของช าร่วย 2 1.0 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 
อ31203 English for Tourism  2 1.0 อ31204 English for Tourism 2 1.0 
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 จ30202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 
พ30211 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 2 1.0 พ30212 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2 1.0 
พ30217 ฟุตบอล/พ30223 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

พ30218 ฟุตบอล/พ30224 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ           

รวม 35 17.5 รวม 35 17.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 1.0 
ว30142 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 2 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 1 0.5 
ง32101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง32102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30213 การเขียน  2 1.0 ท30205 การอ่านและพจิารณาฯ 2 1.0 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 
พ30230 แอร์โรบิกแดนซ ์ 2 1.0 พ30231 เซปักตะกร้อ  2 1.0 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 
อ32203 English for Tourism  2 1.0 อ32204English for Tourism 2 1.0 
จ30203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและฯ 2 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 2 1.0 

พ30213 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 2 1.0 
พ30220 ฟุตบอล/พ30226 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

พ30219 ฟุตบอล/พ30225 
วอลเลย์บอล 4 2.0       
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว     แนะแนว     
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 36 18.0 รวม 34 16.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. รายวิชาพื้นฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 1 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 1 0.5 
ง33101 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

ง33102 การงาน อาชีพและ
เทคโนโลย ี 1 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเตมิ     รายวิชาเพิ่มเตมิ     

ท30209 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 1 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 

พ30233  มวยไยท 2 1.0 
ง30270 โปรแกรมเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 2 1.0 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 
อ33202  ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 3 1.5 

ง30265 การสร้างเว็บบล็อก 2 1.0 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.5 
พ30222 ฟุตบอล/พ30228 
วอลเลย์บอล 4 2.0 

จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5       
พ30221 ฟุตบอล/พ30227 
วอลเลย์บอล 4 2.0       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 1   แนะแนว 1   
ชมรม     ชมรม     
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 1     กิจกรรมพิทักษ์ความดี 2     
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวม 32 15.5 รวม 30 14.5 
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8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) ห้องสมุด  มีขนาด 560 ตารางเมตร จ านวนหนงัสอืในหอ้งสมุด 40,072 เล่ม การสืบค้น

หนังสือและการยมื-คืน ใช้ระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมห้องสมุด จ านวนนักเรียนที่ใช้หอ้งสมุดในปี
การศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,022 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของนัดเรียนทั้งหมด 

 2) ห้องปฏิบัติการ   
      ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์  จ านวน   18  ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์  จ านวน    2   ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน    2   ห้อง 
      ห้องอื่นๆ    จ านวน     -   ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์จ านวน 333 เครื่อง 
      ใช้เพื่อการเรียนการสอน       200     เครื่อง 
      ใช้เพื่อสืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ต   60      เครื่อง 
      จ านวนนักเรียนทีส่ืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ตปกีารศึกษา 2562    1,000    คน
ต่อวันคิดเป็นร้อยละ     34.53   ของนักเรียนทั้งหมด 
      ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน    73   เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้

จ านวนครั้ง/
ปี 

เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 

1. ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

800 วิทยาศาสตร ์

2. ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 220 คณิตศาสตร์ 
3. ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 130 ภาไทย 
4. ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาต่างประเทศ 

140 ต่างประเทศ 

5.ห้องศูนย์การเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

600 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

6. ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

27 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

7. ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

311 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

8. ศูนย์ ICT 1,050 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

9. ห้องศูนย์วัฒนธรรมจงัหวัดสุโขทัย 25 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถติิการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 

เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 

1. ห้องสมุดประชาชน 1 ทุกกลุม่สาระฯ 
2. วัดส าคัญในเขตอ าเภอเมอืง 5 สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
3. สถานพยาบาลและโรงพยาบาลในเขตต าบลบ้าน
กล้วย 

1 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4. อุทยานประวัติศาสตร์สโุขทัย 2 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

5. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามค าแหง 2 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

6. ค่ายลูกเสอืรามค าแหง 1 ทุกกลุม่สาระฯ 
7. ชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนบ้านขวาง ชุมชนเมืองเก่า 
ฯลฯ 

1 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

8. ตลาดสด 1 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

9. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

10. มหาวิทยาลับนเรศวร 1 ทุกกลุม่สาระฯ 
 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียนในปี

การศึกษาที่รายงาน 
 

ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวน
ครั้ง/ปี 

เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 

6.1 นายมนต์ชัย  เทวัญวโร
ปกรณ์ 

ให้ความรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

2 สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.2 นายวิชาญ    นุ่นพรม ให้ความรู้เกี่ยวกบัเครื่องสังคโลก 2 สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.3 นายวิเชษฐ์   บุญมาศิลป ์ ให้ความรู้เกี่ยวกบัการหล่อพระ 2 สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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9. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเรจ็ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ระดับดีเยี่ยมโดยที่ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดบั ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษาศึกษา  
                 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 การพัฒนา 
  มาตรฐานท่ี 1 
          ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป 

ตามสภาพ ของผูเ้รียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา และสภาพของชุมชนท้องถ่ิน ท าให้เกิด
การพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน เกินมาตรฐานระดับประเทศทกุวิชา 

  โดยนักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1  ที่ได้ ระดับดีเยี่ยม 

       มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล 
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสว่นร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผา่นมาเป็นฐานใน
การพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่ ให้พร้อมต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน  

       มาตรฐานท่ี 3 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผล 
ประเมินอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม โดยครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร    และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกข้ันตอนและ สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นข้ันตอน 
จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม 

       ทั้งนี้สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวาง 
ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ตามมาตรฐานท่ี 4 โดยเน้น
การมสี่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ท าให้มีความมั่นใจต่อระบบการบรหิารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดบัสงู ได้รับการประเมิน ระดบัดีเยี่ยม 
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10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.52 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ 
              พึงประสงค์ 

10.00 9.46 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีการใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 9.24 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.50 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ 
              เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและ 
              การพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน  
              โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.63 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
              ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ 
              จัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ 
                ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ 
                ส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ 
                ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 
                พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว 
                ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 87.71 ดี 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 

     ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สรปุระดบัคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
     ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา กรณีขอปรับผลการ
ประเมิน ตัวบ่งชี้.... 

ดีมาก 11 

     ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เน่ืองจาก................. ดี 1 
พอใช้ 1 

ต้องปรับปรุง - 
ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน - 

 
11. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  คุณภาพผู้เรียน – ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน สามารถ 

ท างานเป็นทีมได้มเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต ทั้งนีเ้กิดจากความพยายามของโรงเรียนมีความตระหนัก
และพยายามฝึกและปลูกฝัง โดยใหผู้้เรียนมีกจิกรรมกระบวนการกลุ่มด้านการเรียน การเล่น การ
ท างาน 

        ด้านการเรียนการสอน – โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพราะโรงเรียนมีครูพอเพียง และคุณครูทุกคนสอนตรงตามความถนัด 
ตามสาขาวิชา ท าให้ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาได้ทุกคน นอกจากนี้ครูมีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบ กระตือรอืร้นในการท างานสนใจค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา – ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน 
การบริหารจัดการการบริหารโดยการกระจายอ านาจให้คระกรรมการฝ่ายต่างๆมสี่วนร่วม เป็นที่
ยอมรบัของครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

  ด้านการพัฒนาชุมชนแหง่การเรียนรู้ – โรงเรียนมีความสมัพนัธ์อันดีกับชุมชน มี 
เครือข่ายชุมชน ศิษย์เก่า เครือข่ายผูป้กครองทีเ่ข้มแข็ง และได้รับความร่วมมอืจากชุมชน องค์กรส่วน
ท้องถ่ินและส่วนราชการต่างๆเป็นอย่างดี มีแหล่งเรียนรู้ภายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชน
ศรัทธาต่อโรงเรียนเป็นที่เช่ือถือของชุมชน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
  คุณภาพด้านผู้เรียน – การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนใหสู้งข้ึน และ 

จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกมากขึ้น 
  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา – จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูด้าน 

ต่างๆ จัดท าจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ให้มากขึ้น พัฒนา
คุณภาพเชิงระบบโดยใช้วงจรครอบคลุมคุณภาพ (TQA) 

  ด้านการพัฒนาชุมชนแหง่การเรียนรู้ – พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินที่เอื้อต่อการพฒันา 
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ชุมชน สร้างสมัพันธ์กับชุมชนเพิ่มข้ึน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  แนวทางการพฒันาในอนาคต – พัฒนาผู้รเียนใหม้ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก พฒันาครูใหม้ีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สามารถใช้ระบบ IT ช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริม
การท าวิจัย นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นปัจจัย
สนับสนุนใหส้ามารถประกันคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนส่วนใหญม่ีสุขภาพกายที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและ 

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา มีสุขภาพจติที่ดี ร่าเรงิ แจ่มใส ดูแลตนเอง หลกีเลี่ยง
จากสิง่มอมเมาและอบายมุข มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และผู้ปกครอง บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ท ากิจกรรมจิตอาสา และเป็นนักเรียน
ที่ดีของโรงเรียน เรียนรูส้ิ่งใหม่ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอจากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความสามารถในการปรบัตัวเข้ากับ
สังคม ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ นักเรียนมีวินัย ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนดี กีฬา
เด่นตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโครงการเศรษฐกจิพอเพียงซึ่งเป็นโครงการพิเศษของสถานศึกษา 

 2. ผู้บรหิารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มคีวามสามารถทางวิชาการ 
และบริหารจัดการ มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบรหิารชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีความสวยงาม 
มีแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการที่น ามาปรับปรงุและพัฒนาเพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลิศ โดย
ใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินคุณภาพภายใน ไป
ประกอบการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาที่มกีารด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 
ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

 3. ครูทุกคนได้รับการพฒันาทุกคนโดยเฉลี่ย 63 ช่ัวโมง/คน/ปี มีการประชุมครูเพือ่ 
วางแผนและด าเนินการพฒันาครอูย่างต่อเนือ่ง ท าให้ครูทุกคนมีความสามารถก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้วางแผน
จัดการเรียนรู้ มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาผูเ้รียนได้เตม็ศักยภาพ บรรยากาศ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ มีกจิกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เตม็
ศักยภาพ บรรยากาศทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมดูแลช่วยเหลอื
ผู้เรียนและใช้สือ่ แหลง่เรียนรู้ ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดบัช้ันของผู้เรียน น าผลการ
ประเมินไปใช้พฒันาผูเ้รียน 
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 4. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา จัดระบบ 
บรหิารงานสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผน มีการติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน โดย
ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานต้นสงักัด มีการจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสน 

เทศ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นจากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์  สรปุความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และการณ์คิดแบบองค์รวม ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพระดับพอใช้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคุณภาพระดบัปรับปรงุ เนื่องจากผู้เรียนมีระดับสตปิัญญาที่แตกต่างกัน ท าให้
การคิดวิเคราะห์และการรับรู้มีความแตกต่างกัน ปจัจัยจากสิ่งแวดล้อม สื่อและกระบวนการสอนที่
แตกต่างกัน การสร้างสื่อที่เป็นรปูธรรมชัดเจนท าได้ยาก 

2. ครูบางส่วนไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและไมม่ีการน าข้อมูล 
มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ยังไม่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทัง้ไม่ได้วิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อน ามาสอนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียนและครูส่วนหนึง่ยังใช้กระบวนการ
สอนไม่หลากหลายและไม่ได้เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้การออกแบบการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมองไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
    1) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนกัใหผู้้เรียนเห็นถึงความส าคัญในการเรียนและ 

การทดสอบระดับชาติ ควรน าผลการทดสอบระดับชาติ มาวิเคราะห์และน ามาใช้ในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่ปรับปรงุพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระยะเวลา 2 ปี 

    2) ผู้เรียนควรได้รับการฝกึปฏิบัตจิรงิโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรเ์พื่อฝึกใหผู้้เรียนมีทกัษะทางการคิดค านวณ เกิด
ทักษะกระบวนการที่จะน าไปสูก่ารสรปุองค์ความรู้ด้วยตนเอง ระยะเวลา 2 ปี 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
 3. ด้านการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1) ครูควรวิเคราะหผ์ู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนแล้ว 

แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุม่เกง่ กลุม่ปานกลาง กลุม่อ่อน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งสอนซ่อมเสริมใหส้อดคลอ้งกบัศักยภาพและ
สภาพปัญหาของเด็กแต่ละกลุม่ระยะเวลา 1 ปี 

 2) ครูควรพัฒนาสือ่การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ที่มีเนือ้หาตรงกบักลุ่ม 
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สาระทุกกลุ่มสาระ น าความรทูี่ได้รับมาปฏิบัติอย่างจริงจังและสอนโดยการทดลองในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรจ์ัดกจิกรรมการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้น 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการคิด โดยการฝกึการอ่าน การฟัง การสรุปประเด็น
จากการเรยีนรู้ ฝกึการน าเสนอด้วยวาจาและแนวทางการสรปุ การเขียนรายงาน ระยะเวลา 1 ปี 

    4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    ไม่มี 
   12. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 1. มีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาตัวบง่ช้ี เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาครบถ้วน 
 2. มีการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาโดยการมสี่วนร่วมของบคุลากรทกุภาคส่วน 
 3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ทีส่อดคล้องกบัแผนพัฒนาการศึกษาของ 

สถานศึกษา ตลอดจนมกีารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

 4. โรงเรียนมรีะบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 5. โรงเรียนจัดโครงสร้างบริหารงานครอบคลุมทัง้ 4 ฝ่าย คือ ด้านงบประมาณ  

ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านบรหิารทั่วไป 
 6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีทีส่ะท้อนผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ 

โรงเรียนครบทกุองค์ประกอบ 
 7. โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรมีระบบสารสนเทศที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพิ่มข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
ปรัชญา 
  
 “ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม น าปัญญา พัฒนาสังคม มุง่สู่ความเปน็เลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล”    
หลักค ากล่าวนี้ โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างมีคณุธรรมประกอบกบัสตปิัญญา ไหวพริบที่
ชาญฉลาดน าไปคิดค้นคว้าสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและประเทศชาติให้รุง่เรืองสถาพร มีมาตรฐาน
เทียบเท่าระดับสากล 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
           เป็นเลิศแห่งการเรียนรู ้

 
พันธกิจ 
 1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทาง (เหมาะสมตามศักยภาพ
นักเรียน) 
 2.ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมทีป่ลกูฝงัให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมรีะบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัศักยภาพของ
นักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลด้วยระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 6. สร้างและพฒันาความสัมพันธ์กบัเครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นผูม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาที่สง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน และสงัคม 

4. โรงเรียนพฒันาสือ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ 
ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. โรงเรียนมกีารจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรยีนรู้  การวัดและ 
ประเมินผลที่มีคุณภาพ  ที่เอื้อต่อการพัฒนานกัเรียนอย่างรอบด้าน 
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6. โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการศึกษาอย่างมรีะบบตามหลกัธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพฒันาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครอืข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด 

การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

จุดเน้น 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุม่สาระการเรียนรูห้ลกั เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
2. นักเรียนทุกคนมีทกัษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นท าเป็น มีเหตุผล สามารถวางแผนจัดการสู ่

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และแสวงหาความรูเ้กี่ยวกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครอง 

ในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีกีฬาและ 

ศิลปะ เพือ่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพฒันาและจัดกระบวนการเรยีนการสอนที่มุง่เน้นนักเรียน 

เป็นส าคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าที่ การ 

วิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลงัใจในการท างาน 
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลมีระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพือ่การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาให้สอดคล้องกบัความ 
ต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทกุภาคส่วน 
  
กลยุทธ์โรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม 

มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบรหิารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน ที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

อย่างมีคุณภาพ 
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ค่านิยม 12 ประการ 
 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดงีามเพือ่ส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รูป้ฏิบัติตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกเิลสมีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุง่พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจุดเน้นของโรงเรียน เพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ประกอบด้วย 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สจุริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู ้
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 9. มีภาวะผู้น า 
 10. มุ่งมั่นเพือ่ความเป็นเลิศ 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

นักเรียนมีวินัย 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
เรียนดี-กีฬาเด่น 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ/มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
  ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
3. การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
       ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นตาม 
   หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
    อย่างมีคุณภาพ  
6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการ 
   จัดการเรียนรู ้

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
   ผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและ 
   ปรับปรงุการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 

ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
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การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายส านกังานผูอ้ านวยการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง              

โครงการจัดท าข้อมูลนักเรียน  
(โปรแกรม DMC) 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมลูนักเรียน 
(โปรแกรม DMC) 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 

9,450 

    
รวมเป็นเงิน (เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 9,450 
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การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง              

โครงการหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู ้

นางลาวัณย์   
ถาพันธ์ุ 

 
 

11,900 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 8   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพฒันา
ประสิทธิภาพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
(การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

ส.ต.ต.หญิง 
ภัทร์วดี  มูลดี 

 
 

200,000 

โครงการพัฒนาตารางเรียน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาตารางเรียนภาค
เรียนที่ 1 – 2 

นางลาวัณย์   
ถาพันธ์ุ 

 
6,000 

 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กิจกรรมที่ 3 น าเสนอผลงานการศึกษา 

นางลาวัณย์   
ถาพันธ์ุ 

 
8,400 
4,540 
2,000 

    โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  
สอวน. ค่าย1 วิชาเคมี โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

นางวันเพ็ญ    
ยิ้มประดิษฐ์ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมโอลมิปิก
วิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

603,500 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ติวเข้ม) ประจ าปีการศึกษา 
2563 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมติวเข้ม GAT ความ
ถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ 9 วิชา
สามัญ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมติว O-NET 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา) 

นายจักกฤษณ์  
สุขรอด 

 
 
 

87,150 
 
 

62,250 

โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เป็นเลิศด้านคาราเตโ้ด 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เป็นเลิศด้านฟุตซอล 

นางเบญจมาภรณ์  
เทียนทอง 

 
12,500 

 
 

22,500 
 

15,000 
    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น

เลิศ 
นางสาวอัญญา
รัตน์ ค าก้อน,   
นางวันเพ็ญ  
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์เนื่องในสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในรายการ
ต่างๆ 
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหา ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เคมี,ชีววิทยา) 
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันตอบปัญหา ณ 
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (เคมี, ชีววิทยา) 

ยิ้มประดิษฐ์,   
นางสาวปาริชาติ 

ผาสุข 

5,928 
 
 

6,840 
 

 
 

15,760 
20,720 

 
20,720 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ติวเข้ม สอวน.คณิตศาสตร ์
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์คณิตศาสตร ์
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการคิด
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

นายฐิตินันท์  
เหรียญทอง 

 
 

2,690 
27,600 
1,800 

 
102,754 

โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 
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กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและพัฒนาแหลง่
เรียนรู ้

20,000 

โครงการปรับบรรยากาศทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 การประกวดการจัดป้าย
นิเทศในห้องเรียน 

นางทวีรัตน์   
เหรียญทอง 

 
7,890 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 1 การสง่เสรมิเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสมปอง 
ปานเมือง 

 

 
22,000 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรงุลานเทศลานธรรม 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ 
กิจกรรมที่ 3 สวดมนต์ไหว้พระ 

นางภรณี  กังวาล  
10,000 
7,500 

 
7,500 

    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชุมนมุ 

นายวีรพล   
ปานด า 

 
5,000 

โครงการชมรมรักษ์ธรรมชาต ิ
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ณ เกาะหวาย ครั้งที่ 18 

นางเบญจมาภรณ์  
เทียนทอง 

 
30,000 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศส าหรับ
ลูกเสือ – เนตรนารี 

นายเฉลิมพล  
อินทรส์อาด 
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นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การประกวดแข่งขัน
ระเบียบแถวลูกเสอื เนตรนาร ี
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม ระดับช้ัน ม. 1 – 3 
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันการสร้าง
อุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับช้ัน 
ม. 4 – 6 

36,675 
 

14,040 
 

6,920 

    โครงการวันส าคัญและบทบาทหน้าท่ี
ส าหรับลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ 
กิจกรรมที่ 1 วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2563 
กิจกรรมที่ 2 วันวชิราวุธล าลึก 25 พ.ย. 
2563 
กิจกรรมที่ 3 วันส าคัญทางสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์

นายชานนท์   
ผ่องฉวี 

 
 
 

1,775 
 

3,860 
 

9,600 

โครงการส่งเสริมแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมที่ 1 การอยู่ค่ายพักแรมและ
สอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ ม.1-3 

นายสมชาย   
ดวงเนตร 

 
 

300,000 
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กิจกรรมที่ 2 การมอบเครือ่งหมายวิชา
พิเศษลูกเสือ เครื่องหมายพเิศษและ
ใบรับรอง การจบหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมนายหมูลู่กเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่
กิจกรรมที่ 4 การอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู้ลูกเสือ เนตรนาร ี

7,100 
 
 

16,750 
 

16,750 
 

19,590 

    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพฒันาชุมชน 

นางทวีรัตน์  
เหรียญทอง 

 
1,440 

โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชา
ทหาร/อบรม นักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมที่ 1 ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชา
ทหาร/อบรม นักศึกษาวิชาทหาร 

นายทวีพงศ์   
รอดสิน 

 

โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพ
กายและจิตด ี
กิจกรรมที่ 1 กีฬาภายในระหว่างส ี

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
275,460 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

ส.ต.ต.หญิงภัทร์
วดี  มูลด ี

 
 

160,440 
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นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ (ทัศนศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 2) 
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาตามแหลง่
เรียนรู้นอกสถานศึกษา จ.นครสวรรค์ 

นายวิทยา  อินอยู่  
 

131,760 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
จ.อยุธยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นายวีรพล   
ปานด า 

 
 

219,200 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  4 

นางภัสติ์ทิพา  
ยนต์นิยม 

 
 
 

180,540 
 

โครงการพัฒนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 
กิจกรรมที่ 1 โครงการทัศนศึกษาแนะ
แนว ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายณรรตธร   
คงเจริญ  

นางวันเพ็ญ  ยิ้ม
ประดิษฐ์     

 
 

281,600 

    โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการแบบองค์รวม “ทัศนศึกษา หา
ความรู้ สู่ โลกกว้าง” 

นายราชันย์   
ปิยะสริิเชาว์ 
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กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา หาความรู้ สู่ 
โลกกว้าง 

145,570 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ (กีฬาวอลเลย์บอลหญิง) โครงการ
ห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬายุวชน
วอลเลย์บอล เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 
16 ปี 
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ (PEA) รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี 
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลกีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน 
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ป ี
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา แห่งชาติ 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 

 
 
 

101,400 
 

79,800 
 
 

79,800 
 
 

98,100 
 
 

18,000 
 

18,000 
 

79,800 
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กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่น
อายุไม่เกิน 14 ปี 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ (กีฬาฟุตบอลชาย) โครงการ
ห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ไทยเดนมาร์ค รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ี
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
king power cup 
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ป ี
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา แห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ไพรมิเตอร์ คัพ 

นายจรสั  สุริโย  
 
 

178,520 
 

122,840 
 

163,380 
 

136,760 
 
 

18,000 
 

18,000 
 

452,040 
    โครงการพัฒนาการเรียนรู้โครงการ

ห้องเรียนกีฬา 
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนรู้โครงการ
ห้องเรียนกีฬา 

8,185,500 

    โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือพัฒนากลุ่ม
งานและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติ
ตามภาระงานกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 
 

108,000 

    โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร พฒันา
ทักษะพื้นฐานส าหรับ นักเรียน ม.4 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน     ม.4-6 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายปรับสภาพนักเรียน
ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และสิง่แวดล้อม 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 
 

88,080 
 
 

37,760 
 
 
 

316,600 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิชาพัฒนาทักษะ
เทคนิคปฏิบัติการ  
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินกิจกรรมหลัก
เครือข่ายหอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 
 

164,000 
 
 

8,000 
 
 
 

49,000 
    โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 1 ปรับสภาพเตรียมความ
พร้อมนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 1 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
ส าหรับท าการเรียนการสอนนักเรียน
ห้อง GP ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 4 อบรมการใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP.) 

นายอนิรุทธ์  
พุ่มอ่อน 

 
 
 

31,280 
 
 

157,000 
 
 

92,760 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 5 ค่ายนักเรียนหอ้งเรียน
พิเศษ GP ม.ต้น (One Day Camp) 
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อหุ่นยนต์ Microbit : 
Robort  พร้อมอปุกรณ์ประกอบเพื่อ
การเรียนรู ้

43,410 
 

254,000 
 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 เพาะกล้าภาษา (Born To 
Be SMART) 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
จีน-ญี่ปุ่น 

นางสาวกิตติยา 
ต้นกลั่น 

 
256,520 

 
149,720 

    โครงการงานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 วิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

นางลาวัณย์  
 ถาพันธ์ุ 

 
 

4,490 

    โครงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ประจ าป ี

นางสาวศิริกลัยา  
โสตถิวรกลุ 

 
 

5,000 

    โครงการแนะแนวสัญจร 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

นางสาวศิริกลัยา   
โสตถิวรกลุ 

 
5,000 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการวันเกียรติยศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีส าเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที่ 1 วันเกียรติยศนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ส าเร็จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2562 

นายราชันย์      
ปิยะสริิเชาว์ 

 
 
 

41,450 

    โครงการพัฒนางานศูนย์วิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส านักงานและวัสดสุอบสอน 

นางสกลุทิพย์  
ผกาวิสุทธ์ิ 

 
300,000 

    โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 

นางวันทนีย์     
สุขเจริญ   

 
 

12,000 

    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บันทึก
รายรับ-รายจา่ยส าหรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้
บันทึกรายรบั-รายจ่ายส าหรับนักเรียน 

นางสมใจ     
พงษ์สิงห ์

 
 

64,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง              

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

นางนุศรา       
สิริพงศ์สถาพร 

- 
 
 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 โครงการการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
กิจกรรมที่ 3 วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง  
GAT) 

นายธีรพงษ์    
เข็มคง 

 
- 
 

31,300 
38,700 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง              

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการคณิตศาสตร์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางวริยาภรณ์  
ธรัชอภิสวัสดิ ์

 
 

31,040 
 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ติวเข้ม สอวน. คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์คณิตศาสตร ์
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการคิด
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
 

นายฐิตินันท์  
เหรียญทอง 

 
 

2,690 
27,600 
1,800 

 
102,752 

    โครงการพัฒนานักเรียน นางอุษา  พุฒลา  
1,800 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่  1 กิจกรรมสอนซ่อมเสรมิ
นักเรียน (เด็กอ่อน) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปั้นดินใหเ้ป็นดาว 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายสร้างสรรค์ “FUN 
MATH CAMP ” 
กิจกรรมที่ 4 พี่ติวน้อง 

 
 
 

94,400 
 

1,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง              

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมซ่อมสื่อ วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์สารเคมี
ที่ใช้ในการเรียนการสอน ม.1 – ม.6 

นางปภัชญา  
บรรเทาทุกข์ 

 

 
 

70,000 
 

65,000 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ภายนอกและภายใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายวิทยาศาสตร์/ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 3 นักบินน้อย สพฐ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นางปภัชญา  
บรรเทาทุกข์ 

 
 

85,472 
 
 

54,700 
 

15,000 
70,000 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นฐานรายวิชาฟิสกิส์ 
เคมี ชีววิทยา ส าหรับนักเรียนระดบัช้ัน 
ม. 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผูเ้รียนโดยประสบ
การการบริการทางวิชาการ “เจียรนัย
เพชรอินทนลิ” 
กิจกรรมที่ 3  ติว o-net ม.3 

นางสาวเกือ้กูล 
เรืองฤทธ์ิ  

นางสาวปาริชาต  
ผาสุก  

นายณรรธณร   
คงเจริญ 

นางสาวธัญนภัสร์ 
ยนต์นิยม 

 
26,000 

 
 
 

20,000 
 
 

49,920 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิพิชิต 
O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 

 
 

32,500 
 
 

48,530 
 

94,490 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายสังคมศึกษาฯ เรียนรู้
งานสืบสานพระราชด าร ิ
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรูท้างด้าน
กฎหมาย 
กิจกรรมที่ 4 สัปดาหส์ังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 

 
41,400 

 
54,700 

 
25,000 

 
 

30,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 

71,780 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 กีฬาชิงชนะเลิศแหง่จังหวัด
สุโขทัย (Sport Hero) 
กิจกรรมที่ 2 การฝกึซ้อมและแข่งขันแอ
โรบิค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
70 
กิจกรรมที่ 3 การฝกึซ้อมและแข่งขัน
ทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 
กิจกรรมที่ 4 การฝกึซ้อมและแข่งขันคี
ตะมวยไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 
กิจกรรมที่ 5 ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช 
วอลเลย์บอล 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 

16,900 
 

20,000 
 
 

35,580 
 
 

18,880 
 
 

23,200 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๖ การฝกึซ้อมและการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล 
กิจกรรมที่ ๗ การแข่งขันกีฬามวยปล้ า
และมวยปล้ าชายหาด ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ ๘ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
ซีเล็คทูน่า ชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ ๙ การฝกึซ้อมและการ
แข่งขันกีฬาคาราเต้ – โด 

44,650 
 

34,400 
 
 

11,200 
 

28,480 
 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 100 % 
กิจกรรมที่ 2 กีฬาระหว่างโรงเรียน
จังหวัดสุโขทัย 
กิจกรรมที่ ๓ กีฬา – กรีฑามัธยมศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 

5,000 
 

39,000 
 

55,700 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศักยภาพบุคลากร 

นางรัชนี  พุดซ้อน  
 

21,320 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

นางประเสริฐ    
อ้นบางเขน 

นางสาวยุพิน    
อยู่เปีย 

 
 
 

200,000 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านหุ่นยนต์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเข้าร่วมการ
แข่งขัน WRO 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเข้าร่วมการ
แข่งขัน WRG 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการแข่งขัน 46ICT 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการเรียนรู้
หุ่นยนต์ 

นายวิษณุ       
อ้นบางเขน 

 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
40,000 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การซ่อมจกัรยานยนต์เบื้องต้น 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การท าขนมอบ 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การประดิษฐ์ของช าร่วย 
กิจกรรมที่ 5 ตัดเย็บหน้ากากอนามัย
สร้างความปลอดภัย 
กิจกรรรม 6 ตลาดฝึกอาชีพของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวยุพิน   
อยู่เปีย 

 
12,000 

 
12,000 

 
12,000 

 
12,000 

 
20,000 

 
32,000 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมเสริม
ทักษะทางคอมพิวเตอร ์

นางประเสริฐ  อ้น
บางเขน 

 
30,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายย
ภาษาต่างประเทศ English Camp 
ประจ าปี 2563 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กรู้ภาษาปีที่ 
3/2563 ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ภาษา
ฝรัง่เศสและภาษาญี่ปุ่น 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันครสิต์มาส 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันตรุษจีน 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม ค่ายจิตอาสา 
ภาษาจีน 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมค่าย Japanese 
Camp ประจ าปี 2563 
กิจกรรมที่ 7 Chinese Camp ประจ าปี 
2563 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม สอบวัดระดับ
ความรู้ฝรัง่เศส Delf 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมค่ายพฒันาภาษา
ฝรัง่เศสสู่มาตรฐาน CECRL 

นางปทุมพร     
ชมชัย 

 
17,700 

 
 

13,175 
 
 

12,800 
15,000 
8,000 

 
10,000 

 
125,310 

 
3,240 

 
8,185 

 
37,170 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรม สรรหา พัฒนา 
และปรับปรงุสื่อและอปุกรณ์การจัดการ
เรียน 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ม.ตน้ (GP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 1 ปรับสภาพเตรียมความ
พร้อมนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม. 1 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
ส าหรับท าการเรียนการสอนนักเรียน
ห้อง GP ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 4 อบรมการใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP.) 
กิจกรรมที่ 5 ค่ายนักเรียนหอ้งเรียน
พิเศษ GP ม.ต้น (One Day Camp) 
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อหุ่นยนต์ Microbit : 
Robort  พร้อมอปุกรณ์ประกอบเพื่อ
การเรียนรู ้

นายอนิรุทธ์     
พุ่มอ่อน 

 
 
 

31,280 
 
 
 
 

157,000 
 
 

92,760 
 

43,410 
 

254,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (GP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการท าโครงงาน
ฟิสิกส์สปัระยุทธ์ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอน และน าเสนอผลงานโครงงาน 

นายณรรตธร    
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 
 

90,350 
 
 
 

36,460 
 

98,305 

    โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือพัฒนากลุ่ม
งานและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติ
ตามภาระงานกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

นายณรรตธร   
คงเจริญ   

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 
 

108,000 

    โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 
 

88,080 



 

 
 

1199 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร พฒันา
ทักษะพื้นฐานส าหรับ นักเรียน ม.4 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียน ม.4-6 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายปรับสภาพนักเรียน
ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และสิง่แวดล้อม 

 
 

37,760 
 
 

316,600 

    โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิชาพัฒนาทักษะ
เทคนิคปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินกิจกรรมหลัก
เครือข่ายหอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดรร์ัตนกิจ 

 
 

 
 
 

164,000 
 
 
 

8,000 
 

49,000 

 

 



 

 
 

1200 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ภาษาต่างประเทศ (EP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ
โครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The 
Tenth Northern  Region EP/MEP 
Open House) 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาว        
พวงพลอย       
พรกระแส 

 
 

100,760 
 
 
 

41,240 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษโดยใช้ภาษา 
อังกฤษเป็นสื่อ (EP Camp) 
กิจกรรมที่ 2 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน  CEFR 

นางสาว       
พวงพลอย       
พรกระแส 

 
204,600 

 
 
- 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 เพาะกล้าภาษา (Born To 
Be SMART) 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
จีน-ญี่ปุ่น 

นางสาวกิตติยา 
ต้นกลั่น 

 
256,520 

 
149,720 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

นางสาวสุทธิณี 
โชติมน 

 
 



 

 
 

1201 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 การสอบวัดระดบัภาษา 
อังกฤษ CEFR 
กิจกรรมที่ 4 การสอบวัดระดบัภาษาจีน 
HSK 

1,000 
 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1202 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนกีฬา) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ (กีฬาวอลเลย์บอลหญิง) โครงการ
ห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬายุวชน
วอลเลย์บอล เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 
16 ปี 
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาวอลเลย ์
บอลเยาวชน กฟภ (PEA) รุ่นอายุไมเ่กิน 
18 ปี 
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาวอลเลย ์
บอลกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออม
สิน 
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ป ี
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา แห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันกีฬาวอลเลย ์
บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่
เกิน 14 ปี 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 
 

101,400 
 

79,800 
 
 

79,800 
 
 

98,100 
 
 

18,000 
 
 

18,000 
 

79,800 



 

 
 

1203 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ (กีฬาฟุตบอลชาย) โครงการ
ห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ไทยเดนมาร์ค รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ี
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
king power cup 
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ป ี
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา แห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ไพรมิเตอร์ คัพ 

นายจรสั  สุริโย  
 
 

178,520 
 

122,840 
 

168,380 
 

136,760 
 

18,000 
 
 

18,000 
 

452,040 
รวมเป็นเงิน (สี่ยิบเอ็ดล้านสองแสนหกพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 21,206351 

 

 
 



 

 
 

1204 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์และค่านิยมที่ด ี
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลกิภาพของ
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนานักเรียนระดับช้ัน 
กิจกรรมที่ 4 งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยนักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม นักเรียนระดับ ม. 2 
กิจกรรมที่ 5 งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยนักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม นักเรียนระดับ ม. 4 

นางปกายดาว  
ปานอยู ่

 
9,400 

 
3,510 

 
141,900 
54,780 

 
 
 

57,180 
 
 

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะ 
กรรมการนักเรยีน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษ 

นางนภาพร     
โพธ์ิเงิน 

 
6,124 

 
 

35,100 
    โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
นางทวีรัตน์   
เหรียญทอง 

 
 



 

 
 

1205 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 
กิจกรรมที่ 3  งานจัดการเอกสารและ
ส านักงานฝ่ายปกครอง 
กิจกรรมที่ 4 งานประชุมผูป้กครอง
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 

82,400 
 

3,000 
29,775 

 
40,480 

 
3,530 

    โครงการงานป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 1 งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมที่ 2 หนึ่งต ารวจหนึ่งโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 งาน TO BE NUMBER 
ONE 

นางทวีรัตน์   
เหรียญทอง 

 
 

7,500 
 
 

17,690 

รวมเป็นเงิน (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 492,369 
 

 
 
 
 



 

 
 

1206 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายการเงนิ บญัชี และพัสด ุ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการพัฒนาระบบงานธนาคาร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ธนาคารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

นางสมใจ     
พงษ์สิงห ์

 
 

30,000 

รวมเป็นเงิน (สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1207 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติ 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 
สากล เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณ- 
ลักษณะอันพงึประสงค์
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
ในวงโยธวาทิต 
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรีในวงโยธวาทิต 

นายจิระเมศร์ 
อัครรังสีธนกลุ 

 
 

115,300 

    โครงการส่งเสริมสขุภาพอนามัย 
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ
อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 อบรมร้านอาหารปลอดภัย 
Clean Food Good Taste 
กิจกรรมที่ 4 ลูกพ่อขุน สุขภาพดี วิถีไทย 
กิจกรรมที่ 5 โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมที่ 6 อบรมอาสายุวกาชาด 
กิจกรรมที่ 7 อบรมความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

นางสาว
นิพพิชฌาน์    
นาคทรัพย ์

 
53,000 

 
5,220 
1,700 

 
19,800 
9,600 
20,700 
7,200 

 
 



 

 
 

1208 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ 9 การประกันอบุัติเหตุ
นักเรียนและบุคคลากร 

 
 
 

รวมเป็นเงิน (สองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 232,520 

 



 
 

 
 

1209 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด ความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียน  

นางสุมาลี  
หมากผิน 

 
5,920 

  

รวมเป็นเงิน (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 5,920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1210 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

นางลาวัณย์   
ถาพันธุ์ 

 
 

11,900 
 
 
 

3,000 
 

โครงการพัฒนาตารางเรียน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาตารางเรียนภาค
เรียนที่ 1 – 2 

นางลาวัณย์   
ถาพันธุ์ 

 
6,000 

โครงการนิเทศครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียน 

นางสาวเรวดี  
ด่านกิตติไกรลาศ   

 
 

10,400 

    โครงการส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 

ส.ต.ต.หญิง 
ภัทร์วดี  มูลดี   

 
2,200 



 
 

 
 

1211 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคะแนน O-NET โค้ง
สุดท้าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

นายวีรพล 
ปานด า 

 
 

74,440 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการ
เทคนิคการคิดเลขเรว็และการคิดเลขเรว็
แบบอินเดีย (เวทคณิต) 

นายฐิตินันท์  
เหรียญทอง 

 
 

17,800 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศส าหรับ
ลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานสู่ความเป็น
เลิศ 

นายเฉลิมพล  
อินทร์สอาด 

 
 

14,820 

โครงการพัฒนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 
กิจกรรมที่ 1 โครงการทัศนศึกษาแนะ
แนว ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายณรรตธร   
คงเจริญ  

นางวันเพ็ญ  ยิ้ม
ประดิษฐ์     

 
 

281,600 

    โครงการพัฒนาการเรียนรู้โครงการ
ห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 

 
 

168,000 



 
 

 
 

1212 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
โครงการห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุซักผ้าส าหรับ
นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 

71,400 
 

30,780 

    โครงการจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนากลุ่ม
งานและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติ
ตามภาระงานกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดร์รัตนกิจ 

 
 
 

108,000 

    โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานส าหรับ นักเรียน ม.4 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ม.4-6 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายปรับสภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดร์รัตนกิจ 

 
 
 

88,080 
 
 

37,760 
 
 

316,600 



 
 

 
 

1213 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิชาพัฒนาทักษะ
เทคนิคปฏิบัติการ  
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินกิจกรรมหลัก
เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดร์รัตนกิจ 

 
 
 

164,000 
 
 

8,000 
 
 
 

49,000 
    โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
ส าหรับท าการเรียนการสอนนักเรียน
ห้อง GP ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อหุ่นยนต์ Microbit : 
Robort พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการ
เรียนรู้ 

นายอนิรุทธ์  
พุ่มอ่อน 

 
 
 

157,000 
 
 

254,000 

 
 



 
 

 
 

1214 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศภายในกลุ่ม  
สาระฯ ภาษาไทย 

นางภัสติ์ทิพา  
ยนต์นิยม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1215 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมที่ 7 ประชุม อบรมพัฒนา
บุคลากร 

นางวริยาภรณ์  
ธรัชอภิสวัสดิ ์

 
 

25,080 
26,435 

 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการ
เทคนิคการคิดเลขเรว็และการคิดเลขเรว็
แบบอินเดีย  
( เวทคณิต ) 

นายฐิตินันท์  
เหรียญทอง 

 
 
 

17,800 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1216 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิ์ภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานธุรการและ
สารบัญ 

นางปภัชญา  
บรรเทาทุกข์ 

 
 

60,400 
 
 

4,670 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1217 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 1 วิจัยและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้
ของครู 

นายภาณุพงศ์  
คงเชื้อสาย 

 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
ส่งเสริมการเรียนการสอน 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 

9,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

นางประเสริฐ   
อ้นบางเขน 

นางสาวยุพิน   
อยู่เปีย 

 
 
 

48,440 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(การงานอาชีพ) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
ก ิจกรรมที ่3 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(หุ่นยนต์) 

นางสาวยุพิน   
อยู่เปีย 

 
 

40,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

นางสาว      
แพรวพรรณ           
ขันกสิกรรม 

 
 

27,000 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
2563 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 

นางมัญชุสา     
ศรีวิเศษ 

 
 

14,240 
 

1,000 
 
 

10,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
ส าหรับท าการเรียนการสอนนักเรียน
ห้อง GP ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อหุ่นยนต์ Microbit : 
Robort พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการ
เรียนรู้ 

นายอนิรุทธ์     
พุ่มอ่อน 

 
 
 

157,000 
 
 

254,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (GP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการท าโครงงาน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอน และน าเสนอผลงานโครงงาน 

นายณรรตธร    
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดร์รัตนกิจ 

 
 
 

90,350 
 
 
 
 

36,460 
 

98,305 
    โครงการจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนากลุ่ม

งานและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติ
ตามภาระงานกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

นายณรรตธร   
คงเจริญ   

นางสาวสุภาพร  
นิรันดร์รัตนกิจ 

 
 
 

108,000 

    โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดร์รัตนกิจ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานส าหรับ นักเรียน ม.4 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ม.4-6 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายปรับสภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม 

88,080 
 
 

37,760 
 
 

316,600 

    โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิชาพัฒนาทักษะ
เทคนิคปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินกิจกรรมหลัก
เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

นายณรรตธร   
คงเจริญ 

นางสาวสุภาพร  
นิรันดร์รัตนกิจ 

 
 

 
 
 

164,000 
 
 
 

8,000 
 

49,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาต่างประเทศ (EP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
(English Program) 
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ใน
ห้องเรียนพิเศษ โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็น
สื่อ (English Program) 
กิจกรรมที่ 2 จ้างครูต่างชาติ 

นางสาว       
พวงพลอย       
พรกระแส 

 
 
 

 
 
 

14,976 
 
 
 

2,695,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนกีฬา) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการพัฒนาการเรียนรู้โครงการ
ห้องเรียนกีฬา (1) 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
โครงการห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุซักผ้าส าหรับ
นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 

168,000 
71,400 

 
30,780 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้โครงการ
ห้องเรียนกีฬา (2) 
กิจกรรมที่ 1 อาหารนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนกีฬา 
กิจกรรมที่ 2 วัสดุ ชุดกีฬา 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 

6,825,000 
 

1,360,000 

รวมเป็นเงิน (สิบส่ีล้านแปดแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 14,851,556 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด ความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 1 งานเวรยามประจ าวัน 
กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาการจราจรและ
ความปลอดภัยของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 งานสารวัตรนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 การป้องกันระงับอัคคีภัย
และซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น 

นางอุษา  พุฒลา  
 

2,200 
40,550 

 
6,000 
13,200 

รวมเป็นเงิน (หกหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 61,950 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1227 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายบุคคล 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด ความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การเดินทางไปราชการใน
การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาองค์กร 
(Organization Development : OD) 

นางอารีย์      
สาเกกูล 

 
 

231,000 
 

58,400 

    โครงการทัศนศึกษาและศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 การเดินทางไปทัศนศึกษา
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

นายจักรพันธ์ 
ชีวะวัฒนา 

 
 

336,000 

รวมเป็นเงิน (หกแสนสองหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 625,400 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

1228 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพ่ือ
สร้าง ขีด ความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความแข่งขัน
ของประเทศ  

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

2. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน 
ICT เพื่อการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาบุคลากรด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 

นางประเสริฐ    
อ้นบางเขน 

 
 

30,000 

รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 
 



 

 

1229 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายส านกังานผูอ้ านวยการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้ 

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
กิจกรรมที่ 2  แผนงานภายนอก 

นางสุมาลี  
หมากผิน 

 
1,550 

โครงการพัฒนางานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 รับรางวัลคณะกรรมการ 
สถานศึกษาดีเด่นระดบัประเทศ 

นางสาวปาริชาต  
ผาสุข 

 
 

6,000 
 

18,600 

รวมเป็นเงิน (สองหมี่นหกพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 26,150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1230 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้ 

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการการรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 การรบันักเรียนหอ้งเรียน
พิเศษ 
กิจกรรมที่ 2 การรบันักเรียนหอ้งเรียน
ทั่วไป 

นางอ าพร   
รักสงิห ์

 
15,400 

 
25,800 

โครงการหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู ้
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ี่
หลากหลาย 
กิจกรรมที่ 4 การทดสอบระดับชาติ 

นางลาวัณย์   
ถาพันธ์ุ 

 
 

11,900 
 
 
 

30,000 

    โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและพัฒนาแหลง่
เรียนรู ้

นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 

 
20,000 

    โครงการพัฒนานักเรียน นางสาวกิตติยา 
ต้นกลั่น 

 
65,830 



 

 

1231 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ Academic 
Festival 
กิจกรรมที่ 4 ค่าย MP Multilingual 
Camp 

 
75,730 

    โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
กิจกรรมที่ 1 บันทึกประวัตินักเรียน
รายบุคคล 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าเอกสารทางการ
ศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 การเทียบโอนผลการเรียน 

นางสาวณัฐวรรณ  
มั่นใจ 

 
11,500 

 
130,300 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1232 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมซ่อมสื่อ วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์สารเคมี
ที่ใช้ในการเรียนการสอน ม.1 – ม.6 

นางปภัชญา  
บรรเทาทุกข์ 

 

 
 

70,000 
 

65,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1233 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการผลิตสือ่
นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 

 
 
 

25,000 
 

15,000 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิพิชิต 
O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 

 
 

32,500 
 
 

48,530 
 

94,490 



 

 

1234 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายสังคมศึกษาฯ เรียนรู้
งานสืบสานพระราชด าร ิ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรูท้างด้าน
กฎหมาย 
กิจกรรมที่ 4 สัปดาหส์ังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 

 
41,400 

 
25,000 

 
30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1235 

ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 การประกวด SUW Music 
Award 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์ 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ทัศนศิลป ์

นางรัชนี  พุดซ้อน 
นายคุณากร  

สุริยนต ์
นายณัฐพงศ์   
บุญจันทร ์

 
 

11,725 
 

40,000 
 

6,000 
 

13,450 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมซ่อมบ ารงุอุปกรณ์
และซื้อเครื่องดนตรสีากล 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการเรียนการสอนช้ันม.1–ม.6  
(ทัศนศิลป)์ 

นายคุณกร  
สุริยนต ์

 นายภัคพล   
หล่ าทุง่ 

 
50,000 

 
50,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

นางประเสริฐ   
อ้นบางเขน 

นางสาวยุพิน   
อยู่เปีย 

 
 
 

200,000 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(การงานอาชีพ) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศลิปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
ก ิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศลิปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(หุ่นยนต์) 

นางสาวยุพิน   
อยู่เปีย 

 
 

40,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษการจัดการเรยีนรู้ Education Hub) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ Academic 
Festival 
กิจกรรมที่ 4 ค่าย MP Multilingual 
Camp 

นางสาวกิตติยา 
ต้นกลั่น 

 
65,830 

 
75,730 

    โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฎ 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษา 
ต่างประเทศ 

นางสาวสุทธิณี 
โชติมน 

 
 

 
 

13,520 
 

27,040 

รวมเป็นเงิน (หน่ึงล้านสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 1,035,215 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1238 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้ 

3. ด้านพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการส่งเสริมศิลปะ การแสดง ใน
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศิลปะ การแสดง 
ในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

นางรัชนี  พุดซ้อน  
 

36,800 

รวมเป็นเงิน (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 36,800 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา  

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม  

โครงการพัฒนางานฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานธุการ สารบรรณ 
ฝ่ายส้านักงานผูอ้้านวยการ 

นางสาว 
อัญญารัตน์   

ค้าก้อน  

 
 

5,610  

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายใน 
กิจกกรมที่ 1 จัดซื อวัสดสุ้านักงาน 

นางกรนันท์  
เอี่ยมภูเขียว 

 
 

10,000 

    โครงการงานควบคุมภายใน 
กิจกรรมที่ 1 ค่าอาหารครู (ฝ่ายบริหาร
โรงเรียน) 

นางสาวอนุธิดา 
แก้วสีม่วง 

 
2,400 

    โครงการงานติดตามและประเมินผล
โครงการ 
กิจกรรมที่ 1 วัสดุ  อุปกรณ์ 

นายยุทธ์สพร   
รักสงิห ์

 
 

20,000 
    โครงการประเพณีพาน้องเดินไหว้พ่อ

ขุนครั้งท่ี 2 ปี 2563  
กิจกรรมที่ 1 ประเพณีพาน้องเดินไหว้
พ่อขุนครั งที่ 2 ปี 2563 

นางสาวกาญจนา   
มณีวัลย์ 

 
 

100,000 

รวมเป็นเงิน (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน) 138,010 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ (ส้าหรับ
การเรียนการสอน) 
 

นางภัสติ์ทิพา  
ยนต์นิยม 

 
 

21,265 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายสังคมศึกษาฯ เรียนรู้
งานสืบสานพระราชด้าร ิ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรูท้างด้าน
กฎหมาย 
กิจกรรมที่ 4 สัปดาหส์ังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายภาณุพงศ์  
คงเชื อสาย 

 
41,400 

 
25,000 

 
30,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(การงานอาชีพ) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศลิปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
ก ิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศลิปหัตถกรรม
นักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(หุ่นยนต์) 

นางสาวยุพิน   
อยู่เปีย 

 
 

40,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 

รวมเป้นเงิน (สองแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 217,665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1243 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 1 งานเวรยามประจ้าวัน 
กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาการจราจรและ
ความปลอดภัยของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 งานสารวัตรนกัเรียน 
กิจกรรมที่ 4 การป้องกันระงบัอัคคีภัย
และซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื องต้น 

นางอุษา  พุฒลา  
 

2,200 
40,550 

 
6,000 
13,200 

รวมเป็นเงิน (หกหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 61,950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1244 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายบคุคล 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการการพัฒนางานการบริหารงาน
บุคคล 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื อวัสด ุอุปกรณ์ และ
เอกสารงานพัฒนางานการบรหิารงาน
บุคคล 

นางดวงพร      
มากล ้า 

 
 

25,000 

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 25,000 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1245 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายธุรการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการบริหารจัดการงานธุรการเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพงานสารบรรณ (งาน
ธุรการ สารบรรณ) 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส้านักงาน ส้าหรบัใช้ใน
ส้านักงานธุรการโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การซ่อมบ้ารุงวัสดุครุภัณฑ์
ส้านักงานธุรการ 

นางเพลินจิตร  
ช้านาญผา 

 
 
 

75,000 
 
 

24,500 

รวมเป็นเงิน (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 99,500 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1246 

 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายการเงนิ บญัชี และพัสด ุ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการพัฒนาระบบงานการเงินของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
การเงินของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

นางชนกานต์    
กฤติธัญกช 

 
 

100,000 

    โครงการพัฒนาระบบงานบัญชีของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
บัญชีของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

นางสมใจ      
พงษ์สิงห ์

 
 

15,650 

    โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
พัสดขุองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

นางรัชดา         
ศิริศรีลดามาศ 

 
 

390,560 

รวมเป็นเงิน (ห้าแสนหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 506,210 
 



 

 
 

1247 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบรกิาร
การศึกษาที่มี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลือ่มล ้า
ทางการศึกษา 
 

4. พัฒนาระบบการ
บรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลกัธรร
มาภิบาล เน้น
กระบวนการมสี่วนร่วม 
 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 1 สื่อสมัพันธ์ภาคีเครือข่าย
กับชุมชน 

นางทวีรัตน์  
เหรียญทอง 

 
 

6,400 

    โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยและวันส าคัญต่างๆ 
กิจกรรมที่ 1 วันสรงน ้าพ่อขุนรามค้าแหง
ฯ และรดน ้าด้าหัวคุณครูเก่า 
กิจกรรมที่ 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชิน ี
กิจกรรมที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
กิจกรรมที่ 4 วันแม่แห่งชาติ 

นางทวีรัตน์  
เหรียญทอง 

 
 
 
 

4,000 
 
 

500 
 
 

500 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 5 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
กิจกรรมที่ 6 วันปิยมหาราช 
กิจกรรมที่ 7 วันลอยกระทง 
กิจกรรมที่ 8 วันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 9 วันพ่อขุนรามค้าแหงฯ 

1,500 
 
 
 

1,500 
 

500 
1,000 

    โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพฒันาชุมชน 

นางสมปอง     
ปานเมือง 

 
9,100 

    โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท้าไวนิล วารสาร
โรงเรียน จดหมาย สง่ข่าวหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ 

นางปภัชญา  
บรรเทาทุกข์ 

 
 

58,500 

รวมเป็นเงิน (แปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 83,500 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

1249 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายส านกังานผูอ้ านวยการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการพัฒนางานแผนงานภายใน 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสด-ุครุภัณฑส์ าหรับ 
ส านักงาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าเอกสารงานแผนงาน 
ภายใน 
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ ์

นางณัฏฐชา   
อ าพร 

 
 
  

 
10,000 

 
5,000 

 
5,000 

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1250 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนผู้น า 46ICT 
กิจกรรมที่ 1 จัดการแข่งขันทกัษะ
วิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้น า 46ICT  

นายวิษณุ   
อ้นบางเขน 

 
 

50,000 
 

โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและพัฒนาแหลง่
เรียนรู ้

นายภาณุพงศ์  
คงเช้ือสาย 

 
20,000 

    โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรงุหอ้งเรียนส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 

นายอนิรุทธ์  
พุ่มอ่อน 

 
 
 

300,000 

    โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ
ชาวจีน 

นางสาวกิตติยา 
ต้นกลั่น 

 
 
 

142,100 



 
 

 
 

1251 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องเรียนส าหรบั
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสมุด HUB 
เพื่อใหผู้้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาจีน 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น 

นายลิขิต 
สอนเทียน 

 
 

38,000 
 

45,040 
 

181,956 
 

42,800 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

    โครงการกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบ
ห้องสมุดและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อคอมพิวเตอร ์
กิจกรรมที่ 3 ช่อมแซมวัสดุและเครือ่งใช้
ส านักงาน 
กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออปุกรณ์ในการปรับ
สภาพหนังสือใหม ่
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุและอปุกรณ์ใน
การจัดนิทรรศการ 
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อของรางวัลส าหรบั
การตอบค าถามและยืมหนังสือตรงกบั
วันเกิด ตลอดจนวันส าคัญต่าง ๆ 

นางสาวอัจฉรา 
อินทรรุ่ง 

 

 
 

187,600 
40,000 
25,000 

 
3,000 

 
2,000 

 
3,000 

    โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อหนังสือ บอกรับ
หนังสือและวารสาร 

นางสาวอัจฉรา 
อินทรรุ่ง 

250,000 

    โครงการพัฒนางานแนะแนวซื้อวัสดุ
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุอปุกรณ์/ครุภัณฑ์ 

นางสุมาลี  
นักเรียน 

 
 

5,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม พัฒนา
บุคลากร 

นางภัสติ์ทิพา  
ยนต์นิยม 

 
 

20,000 

    โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่ อาคาร 8 

นายธีรพงษ์    
เข็มคง 

 
109,800 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ์
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสมุดกลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ อาคาร 
5 (อาคารพ่อขุนรามค าแหง) 
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 

นางวริยาภรณ์  
ธรัชอภิสวัสดิ ์

 
 

17,000 
 

28,000 
 

30,000 
 

63,040 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรงุหอ้งเรียน 611 
เป็นหอ้งศูนย์วิชาโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ 
 

นางปภัชญา  
บรรเทาทุกข์ 

 

 
 

66,890 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบ ารุงสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

นายภาณุพงศ์ คง
เช้ือสาย 

 
25,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อหุ่นจ าลองการ
ช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน 

นายชัยณรงค์  
เขียวแก้ว 

 
 

45,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

นางประเสริฐ    
อ้นบางเขน 

นางสาวยุพิน    
อยู่เปีย 

 
 
 

200,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ม.ตน้ (GP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรงุหอ้งเรียนส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 

นายอนิรุทธ์    
พุ่มอ่อน 

 
 
 

300,000 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ภาษาต่างประเทศ (EP)) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา และปรับปรงุสือ่
การจัดการเรียนการสอน 

นางสาว       
พวงพลอย       
พรกระแส 

 
638,890 
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ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษการจัดการเรยีนรู้ Education Hub) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ
ชาวจีน 

นางสาวกิตติยา 
ต้นกลั่น 

 
 
 

142,100 

    โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องเรียนส าหรบั
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสมุด HUB 
เพื่อใหผู้้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาจีน 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น 

นายลิขิต      
สอนเทียน 

 
 

38,000 
 

45,040 
 

181,956 
 

42,800 

รวมเป็นเงิน (สามลา้นสามแสนสองหมื่นเก้าพันสิบสองบาทถ้วน) 3,329,012 
 

 



 
 

 
 

1262 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน ฝ่ายงานบริการอาคาร
สถานท่ี 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงาน ฝ่ายงานบริการ
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

นางนุศรา       
สิริพงศ์สถาพร 

 
 
 

25,905 

    โครงการบริการอาคารสถานท่ี ยาน 
พาหนะ และสภาพแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 งานบรกิารอาคารเรียน 
และแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 2 งานซ่อมบ ารงุยานยนต์ 
และ จัดใหม้ีประกันภัย/ช าระภาษีรถ
ประจ าป ี
กิจกรรมที่ 3 งานสิ่งแวดลอ้ม และ 
พัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 งานซ่อมบ ารงุ ระบบ
สาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 5 งานตกแต่งสถานที ่

นายสมชาย     
ดวงเนตร 

 
 

525,000 
 
 

550,000 
 
 

81,200 
 

70,000 
 

53,410 



 
 

 
 

1263 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 6 งานพัฒนาบุคลากรด้าน
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และ 
สิ่งแวดล้อม 

30,000 

    โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 

นายปฎิฬ      
นาคทอง 

 
494,000 

    โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 

นายวิษณุ        
อ้นบางเขน 

 
 
 

208,210 

    โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

นายวิษณุ       
อ้นบางเขน 

 
 

198,000 

    โครงการพัฒนาศูนย์บริการ ICT  เพ่ือ
การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์บรกิาร ICT  
เพื่อการเรียนรู ้

นางสาวไพจิตร 
จันทรโ์พยม 

 
 

30,000 

    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

นายวิษณุ       
อ้นบางเขน 

 
824,500 



 
 

 
 

1264 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

    โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย 

นายวิษณุ       
อ้นบางเขน 

 
 

160,000 

รวมเป็นเงิน (สามลา้นสองแสนห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 3,250,225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1265 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานฝ่าย
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน 
ฝ่ายงานชุมชนและภาคีเครอืข่าย 

นางสมใจ      
พงษ์สิงห ์

 
 

20,000 

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 
 

 

 

 



 

 
 

1266 

การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ปกีารศกึษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

นโยบายสพฐ. นโยบายสพม.38 กลยุทธ์โรงเรียน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

6. ด้านการปรบั
สมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จัดการศึกษา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


